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Fira Mediterrània 2020

Perejaume ironitzava dis-
sabte al matí, en la penúlti-
ma estació de Brots trans-

humans amb Arnau
Obiols i Magí Serra, sobre
un diàleg impossible. Pe-
rejaume imaginava com
es poden comunicar el sol i
un tubèrcul. L’un vol irra-
diar escalfor i llum, men-
tre que l’altre malda per
créixer i sobreviure dins
de la terra, ignorant el be-
nefici clorofíl·lic del sol a
les fulles de la mata. En
realitat, aquesta edició de
la Fira Mediterrània li ha
tocat ser més tubercle que
sol. Ha assumit que ha de
defensar la creativitat i do-
nar-li cobertura i complici-
tat i li ha costat més poder
irradiar la festa, la comu-
nió física, l’espectaculari-
tat des de l’escena. La Fira
Mediterrània promou els
espectacles d’arrel, els
abona i els posa sobre l’es-
cena perquè hi llueixin,
amb tota la seva singulari-
tat. Aquest any, els tuber-
cles es multipliquen però
ha costat més posar para-
da al davant del Kursaal.

La natura ha escampat
les seves branques al riu
amb Paraules que tren-

quen ossos, de la compa-
nyia Pagans. La coproduc-
ció amb el Festival de Lle-
gendes de Sant Martí de
Tous volia fer una peça iti-
nerant i va haver de remo-

delar-ho a darrera hora,
fent seure els espectadors
en cadires a tocar de les so-
ques dels arbres. El seu
conte, fantasiós, parlava
de menairons i de dones
d’aigua, i de la capacitat
simbiòtica dels arbres: tot
s’aprofita, fins a l’últim bri
d’energia. A través d’una
narradora, experta en les
lleis de la natura i que creu
en les llegendes, i utilit-
zant els telèfons mòbils
com a mode de comunica-
ció amb cada espectador i
incitant converses anòni-
mes i enquestes telefòni-
ques, es va desgranant
aquesta peça que arriba a
un final màgic.

També hi ha una fanta-
sia un punt tenebrosa en
la proposta de Trickster,
B, (de Blancaneus!): unes
cambres petites que es
travessen en solitari i que
deixen molt vulnerable i
sense núvols de cotó la
protagonista, que no espe-
ra cap petó que la ressusci-
ti. La seva amenaça, in-
concreta, de nena de 7
anys, s’escola per l’orella i
fa la sensació que, per mo-
ments, bategui la seva àni-
ma entre la sorra humida
que va guanyant espai a les
cambres cantoneres que
simulen la soledat al bosc.

Aina Alegre dona un
tomb a una dansa de Set-
mana Santa i també apro-
fundeix en una peça que
pica a terra amb força i al-
hora estén els braços i el

cos al cel. Una altra mane-
ra, potser, d’evocar aquest
salt de la mort humana a la
vida eterna (que cadascú
hi posi el cel que preferei-
xi).

Al bosc, també transita
el nou muntatge de La Bal-
dufa. De fet, es cola per les
arrels per amagar-se del
llop, que persegueix tant
eriçons com esquirols.
Sense ni una paraula i
amb un piano en directe
coma a únic recurs sonor,
té una posada en escena
juganera amb alguns girs
sorprenents: donen cabu-
da a l’accident mortal i,
també, a la possibilitat que
un animal n’adopti un al-

tre d’una altra espècie,
fins a variar dieta, mane-
res de desplaçar-se i
d’amagar-se.

Sí que hi ha hagut festa
en aquesta edició, però
molt mesurada. Probable-
ment, l’exemple més clar

és el de la Cobla Sant Jordi
amb els artistes de circ de
Nou Barris (Cobla i circ).
Com una mena de Mara-

bunta amb un mestre de
cerimònies més compartit
i amb una certa intenció
d’introduir la sardana en
el repertori. I de jugar amb
les acrobàcies, el bebop i
les bitlles, els cèrcols i uns
mà a mà que s’atreveixen
a compartir amb els de la
cobla. El circ, per defini-
ció, és temerari. Els de la
cobla han demostrat tenir
prou canell per assumir el
repte amb dignitat. I amb
les ganes de compartir
gatzara. Com les de l’es-
pectacle Y perdí mi centro

la tarda anterior al mateix
espai, que havien trobat la
clau d’humor per reivindi-
car el feminisme dins el
flamenc en particular, tot i
que seria extensible a
qualsevol relació humana,
probablement.

El camp i el bosc,
per Perejaume
Tornant a la conversa de
Perejaume, l’artista dife-
renciava les pintures figu-
ratives entre aquelles on
hi havia persones assenya-
lant o mirant més enllà i
aquelles on hi havia cam-
perols traginant, aparent-
ment desconeixedors de
formar part del quadre. El

Jordi Bordes
MANRESA

La Fira Mediterrània salva
les dificultats de la Covid
en una edició en què
s’acumulen les propostes
vinculades a la natura i els
efectes del confinament

Un detall de ‘Paraules que trenquen ossos’, dissabte a la

tarda, al parc del Cardener, a la zona del pont Nou ■ TXUS GARCIA

La Baldufa ha
estrenat ‘La faula
de l’esquirol’,
que s’havia de
fer en la Mostra
d’Igualada
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Tarragona: mesura
controvertida

L’APUNT brots de la pandèmia vinculats a esdeveniments cultu-
rals. L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha demanat a
Ponsa que sigui respectuosa amb les decisions munici-
pals, i ha afegit que tancar quinze dies no serà un gran
desastre per a la cultura... si no fos perquè ja plou so-
bre mullat. Més enllà de la controvèrsia institucional,
una altra mala notícia per a la cultura. Essencial?Xavier Castillón

L’Ajuntament de Tarragona ha decidit tancar els espais
culturals de la ciutat fins al 31 d’octubre, com un “dic
de contenció” més per evitar que la gent se socialitzi i
el virus s’escampi. La consellera de Cultura, Àngels
Ponsa, diu que la mesura és “incomprensible” perquè la
cultura és segura i ho ha demostrat amb una aplicació
estricta dels protocols, de manera que no es coneixen
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Una sola fotografia po-
dria explicar l’esperit que
anima el record del crític
Josep Vallès (Bellpuig,
1931-Agullana, 2020).
Se’l veu en una inaugura-
ció cap a 1967, envoltat
d’alguns dels seus amics:
Bartomeu Massot, amb
un got de plàstic a la mà a
punt per brindar, i Elena
Paredes, Daniel Argi-
mon, Assumpció Raven-
tós, Amèlia Riera, Owe
Pellsjö, tots amb el seu ai-
re entenimentat, repri-
mint a penes el riure i les
ganes de seguir conver-
sant lluny de la formalitat
de la càmera. N’hi ha mol-
tes més, de fotografies
com aquesta, a l’arxiu
personal de Pep Vallès, i

en totes s’hi percep la ca-
maraderia i la complici-
tat que el va unir amb els
artistes que van apostar
per la renovació en els
anys de la transició i so-
bre els quals escrivia als
seus espais de crítica a
Canigó, El Noticiero Uni-
versal, Artes i, sobretot,
Tele/eXprés, on va col·la-
borar entre el 1969 i el
1979. Fruit d’aquesta re-
lació a múltiples bandes,
el crític empordanès va
reunir una escollida col-
lecció d’art que ara forma
el nucli de l’exposició,
convertida inesperada-
ment en homenatge pòs-
tum, que s’ha presentat a
la Fundació Valvi de Giro-
na i que al desembre es
podrà veure a Ca l’Anita
de Roses.

Josep Vallès, entre l’al-

químia i l’art, que ha co-
missariat Mariona Segu-
ranyes, aplega obres
d’Amèlia Riera, Daniel
Argimon, Joan Hernán-
dez Pijuan, Joan Claret,
Francisco Valbuena, An-
toni Tàpies, Joan Miró,
Antoni Clavé, Elena Pare-
des, Josep Puig Manera,
Josep Guinovart, Anto-
nio Beneyto, Josep Bona-
terra, Bartomeu Massot,
Evarist Vallès, Modest
Cuixart, Joan Sibecas i
Alícia Viñas, cada una
acompanyada d’una cita-
ció extreta dels articles
que els va dedicar Vallès.
Són textos peculiars,
d’una escriptura críptica,
que sorprèn per l’elimina-
ció de preposicions i arti-
culacions, en part per in-
fluència de l’objectivisme
francès, però també per

la urgència del pensa-
ment. El crític Arnau
Puig, traspassat també fa
poc, assegura que el seu
llenguatge és el d’un “lú-
cid arrauxat”, una trama
“per atrapar el sentit bà-
sic i últim d’allò que mira-
va, palpava o oïa”.

El fons esotèric del rao-
nament de Vallès es posa
de manifesta també en la
seva peculiar col·lecció de
tapes de vàter manipula-
des artísticament, que
l’escatològic Camilo José
Cela va batejar com Oper-
cula Latrinae. August
Puig, Daniel Lleixà, Mi-
quel Duran, Carme Riera
i, de nou, els fidels Amèlia
Riera, Guinovart, Beney-
to, Massot i, és clar, el seu
germà Evarist Vallès, són
alguns dels artistes que
van avenir-se a decorar
tapes de vàter, que per
Vallès representaven “la
regeneració de la vida na-
tural a través dels fems,
símbol del cicle de la vida i
la mort”, tal com ho ex-
pressa Seguranyes. L’ex-
posició incorpora, així
mateix, documentació di-
versa procedent del seu
arxiu, com ara fotogra-
fies i llibres dedicats que
permeten resseguir la
trajectòria d’un crític sin-
gular.

Paral·lelament a l’expo-
sició, oberta fins al 21 de
novembre, l’Institut d’Es-
tudis Empordanesos ha
editat un llibre homònim,
prologat per Glòria Bosch,
que aporta detalls sobre
l’ambient familiar dels Va-
llès, a cura de Josep Playà,
junt amb un text autobio-
gràfic inèdit del mateix
crític. En l’apartat dedicat
a l’alquímia, Arnau Puig
analitza la seva escriptu-
ra, i Oriol Pi de Cabanyes i
Teresa Costa-Gramunt, la
seva figura. Mariona Se-
guranyes assumeix el ba-
lanç de l’activitat de Vallès
com a crític d’art, que
l’editor Domènec Moli
aborda des dels projectes
compartits i l’historiador
de l’art José Corredor-
Matheos, des de la compli-
citat en la creació de l’As-
sociació Catalana de Críti-
ca d’Art. El volum es tanca
amb la transcripció d’una
conversa inèdita del 2018
entre Vallès i Arnau Puig,
en la qual van emergir els
neguits creatius i ideolò-
gics de tota una genera-
ció. ■

La col·lecció
de Pep Vallès
E.V.
GIRONA

Un llibre i una exposició reconeixen el
paper del crític durant la Transició a
través dels seus amics artistes

Pep Vallès, segon per l’esquerra, amb els seus amics artistes, cap a 1967 ■ JOSÉ ADRIÁN

bosc és natura, efusivitat,
generositat desinteressa-
da. I el camp, en canvi, sig-
nifica un cert ordre, tre-
ball, perseverança. La Me-
diterrània continua tossu-
da llaurant i posant llavors
com ara el pla d’impuls a la
dansa d’arrel i el premi
Delfí Colomé (que aquest
2020 no es va convocar
com a conseqüència de la
Covid). Oportunitats per
saber aprofitar l’ADN de la
cultura pròpia i saber-ne
extreure nous empelts
amb altres cultures i, so-
bretot, la contemporane-
ïtat.

Jon Maya, de Kukai
Dantza, va voler combatre

la soledat i la frustració del
confinament amb una pe-
ça molt íntima i en què
aborda un cert caràcter,
un personatge bipolar que
navega de la caricatura a la
buidor més absoluta i que
només recupera la seva fe-
licitat quan aconsegueix
calçar-se les espardenyes i
ballar amb la música inter-
pretada en directe per un
guitarrista i cantant (amb
regust de música lleugera,
pop) i un violinista. Maya
va confessar, en acabar la
funció dissabte a la nit,
que s’havia produït un pe-

tit miracle perquè van ne-
cessitar una substitució
d’urgència per complir
amb la quarantena del
violinista original. Van
trobar un músic basc, es-
tablert a Barcelona des de
feia uns anys, i amb només
dues hores i mitja van ser
capaços d’acoblar-se i evi-
tar l’anul·lació de l’espec-
tacle.

L’arrel també existeix
en l’entorn urbà, el que
més oblida, però, la neces-
sitat de la natura i de la cul-
tura. En aquest sentit,
comprovar que hi ha pro-
gramadors que, tot i les
dificultats, malden per
mantenir una certa línia
d’espectacles als seus mu-
nicipis i per a les seves es-
coles, és imprescindible
per als artistes, però tam-
bé per a la salut dels ciuta-
dans. Celebrem el tuber-
cle, doncs. Que podrà ser
astre més endavant.

Kukai va actuar
gràcies a un
violinista
substitut, que va 
assajar només
mitja tarda
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