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Redfordfabalanç

L’actor, fundador del Festival de Sundance, inaugura
la 25a edició del certamen amb discurs i estrelles

Redacció
LOS ANGELES

Sundance s’ha convertit en
la passarel·la més glamuro-
sa d’anoracs gràcies al
poder d’atracció del seu fes-
tival de cine. Han quedat
lluny els temps en què Ro-
bert Redford s’havia de
posar a la porta per atreure
vianants cap al cine. Així ho
recordava dijous a la nit a la
inauguració de la 25a edició
del certamen l’actor i direc-
tor, feliç del ressò que avui
té la gran festa de l’anome-
nat cine “independent”,
presumptament lluny dels
estudis de Hollywood i a
redós del Sundance Institu-
te que Redford va crear a un
racó de les muntanyes de
Utah després d’enamorar-
se del seu paisatge.

Des d’aleshores ha plogut
(nevat) molt a Park City,
com també ho ha fet per a
aquest sex symbol amb ca-
ràcter i consciència política.
Ara el paper que més li agra-
da és el de mecenes d’un fes-
tival que es va començar a
fer un nom al descobrir per-
les com Sexe, mentides i cin-
tes de vídeo de Steven So-
derbergh l’any 1989. Si al
principi comptaven amb uns
300 espectadors de mitjana,
ara són milers, i dijous la in-
auguració amb Friends with
Money, protagonitzada per
Jennifer Aniston, Catherine
Keener, Joan Cusak i Fran-
ces McDormand, va fer el ple
entre públic i fotògrafs. ■
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els gags orals s’encadenen
amb ruixats d’idees associa-
des i s’acompanyen d’un re-
pertori de gestos que en els
lligams engendren noves fa-
cècies. I així reciten els poe-
mes d’amor de Neruda amb
la cantarella dels nens que
refilen el sorteig de la lote-
ria o embasten frases fetes
amb expressions quotidia-
nes que a l’entrar en contac-
te es transformen en locuci-
ons hilarants. Ballen les xi-
fres (de la zona zero al
fòrum 2004) i les lletres (de
la vitamina A al Grupo Z) en
una coreografia espater-
rant, mentre se singularit-
zen les distintes parts del
cos humà: des del cervell

A
mb el mateix títol que
el programa creat per
Joan Barril i Joan Ollé

per al Canal 33, desembarca
al capdamunt de la Rambla
un espectacle fresc, lleuger,
simpàtic i ple de bon humor
de la mà de tres actrius en
estat de gràcia. Es tracta
d’un endimoniat enfilall de
jocs de paraules esquitxat
de cançons i músiques in-
terpretades en clau burleta,
en un format que s’inscriu
en aquell gènere híbrid fe-
cundat per les neoavant-
guardes i darrerament molt
conreat pels poetes: allò
que alguns en diuen “poli-
poesia” o simplement caba-
ret “verbogestual”. I és que
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estació a la vulva usted ma-
ñana, passant per l’esquena
republicana. Els embarbus-
saments arriben a ser trilin-
gües, amb l’aplicat francès
d’Isabelle Bres, el castellà
esberlat de Georgina Cardo-
na i el català de Karla
Junyent. I és que les parau-
les són com les patates fre-
gides: cruixen i obren la
gana. O com les cireres, que
n’agafes una i en segueix un
raïm. No busqueu altres tre-
sors a l’illa que una grata es-
tona d’humor intel·ligent.

*
L’illa del tresor, CLUB
CAPITOL, 17 DE GENER. DIR:
ESTER NADAL I JOAN OLLÉ

riosament són capaços
també de mostrar la seva
part femenina sense ser
efeminats amb petits ges-
tos, aspecte que Spoerli po-
tencia fent que les ballari-
nes siguin encara més fe-
menines, gairebé ninetes de
porcellana, amb moviments
petits i rapidíssims i prenent
un paper més decoratiu que
protagonista.

A nivell de llenguatge co-
reogràfic, Spoerli aporta en
aquesta obra dues novetats
destacades en el camp de la

dansa: la tècnica del patinat-
ge artístic i la de les puntes
en els homes característi-
ques del folklore rus. El linò-
leum esdevé una pista on
lliscar, i més enllà d’això, en
els passos a dos, les agafa-
des, els alçaments i les evo-
lucions segueixen exacta-
ment la mateixa tècnica que
la dels patinadors artístics. El
resultat, si bé impactant i
preciosista, dista molt
d’emocionar i esdevé un mer
exercici gimnàstic. I és que
malgrat que la tècnica és fo-
namental, l’esperit és l’essen-
cial. I Bach, on és Bach?

*
Ballet de Zuric, LICEU, 19 DE
GENER. ‘IN DEN WINDEN IM
NICHTS’. MÚSICA: SUITES PER A
VIOLONCEL NÚM. 2, 3 I 6 DE
BACH. COREOGRAFIA: HEINZ
SPOERLI.

L
’aproximació de Heinz
Spoerli i el Ballet de
Zuric a la música de

Bach és ben coneguda del
públic liceista. Si l’any 1998
van presentar les Variacions
Goldberg –al Teatre Victò-
ria– i el 2001 tres de les Sui-
tes per a violoncel de Bach,
ara han tornat per oferir In
den Winden im Nichts,
l’aproximació a les tres sui-
tes restants.

Dijous al Liceu, un cop
més, la companyia suïssa va
fer gala d’una tècnica impla-
cable i impecable, confir-
mant-se com una de les mi-
llors del món, amb una pre-
cisió impactant en què la
força física en els homes i la
dolçor en les dones impera
al llarg dels 70 minuts que
dura l’obra. Amb l’únic
acompanyament musical
del violoncel·lista Claudius
Herrmann dalt l’escenari, la
música de Bach esdevé el
referent indefugible sobre
el qual s’estructura tot el
treball de Spoerli. Més enllà
dels tres blocs en què es di-
videixen les Suites núm. 2, 3
i 6, diferenciades pels canvis
de color en el vestuari,
l’obra s’estructura com un
tot, amb solos, passos a dos,
trios, sextets i balls corals.

Spoerli troba en Bach el
concepte de feminitat. Els
homes són els que porten el
pes de l’espectacle. Potenci-
ant la seva fisicalitat i els
moviments masculins que
els són propis com els grans
salts, les pirouettes en l’air i
la força de cames –impressi-
onant el domini del cos
d’Arman Grigoryan en el
solo que obre el ballet–, cu-
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El resultat dista
d’emocionar i
esdevé un mer
exercici gimnàstic
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