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Doblet de dansa per 
reflectir l’espiritualitat 

l’anhel per reflectir el misticisme 
mitjançant la dansa. A Love Supre-
me ho fa a partir de la peça de John 
Coltrane que porta aquest nom, que 
a l’escenari ballen quatre intèrprets. 
“A Love Supreme és una peça molt 
estratificada, en què es poden dis-
tingir nombroses capes. En aquesta 
obra l’aspiració espiritual és pri-
mordial”, explica De Keersmaeker. 

De fet, Coltrane entenia la músi-
ca com l’expressió suprema de l’es-
piritualitat i, per donar forma al te-
ma de jazz, va inspirar-se en els rit-
mes de l’Església afroamericana. A 
Love Supreme va convertir-se en 
una obra cabdal del jazz del segle XX 
a la qual els ballarins de Rosas 
s’aproximen des de la improvisació. 
“Hauria de ser el més natural en la 
dansa. Per a un ballarí, definir-se 

com a improvisador hauria de ser 
un lloc comú”, assenyala Sanchis. 
Jugant amb la llibertat dels intèr-
prets, el quartet coreografiat que ha 
elaborat amb De Keersmaeker ex-
plora la tensió entre la complexitat 
i la simplicitat tonals i rítmiques de 
la música de Coltrane.  

La contemplació en un món veloç 
Si bé Sanchis i De Keersmaeker 
s’aproximen al misticisme a través 
de la poesia de Coltrane, els coreò-
grafs Pep Ramis i María Muñoz ho 
fan a partir dels versos d’Erri de Lu-
ca. Els fundadors de Mal Pelo han 
creat The Mountain, the Truth & the 
Paradise, un viatge introspectiu per 
les diferents personalitats d’un ho-
me que interpreta Ramis en solitari 
a l’escenari. L’obra arrenca amb un 
protagonista desfet i desolat que 
crida i canta com si fos boig.  

L’home passa, segons Ramis, “del 
negre al blanc” en una transforma-
ció escènica que transita “pels dife-
rents tipus de persones que tots te-
nim a dins” i que vol encomanar 
preguntes. “¿Quin lloc té l’espiritu-
alitat avui dia? ¿En tenim prou amb 
la reflexió i la contemplació actu-
als?”, planteja l’intèrpret, que vol 
“fer qüestionar una certa espiritua-
litat en contrast amb l’home que fa 
coses terribles”.  Per donar forma al 
muntatge, Ramis ha extret eines del 
seu eclèctic bagatge personal com 
a ballarí, però també com a cantant 
i pintor. L’espectacle és, segons Mu-
ñoz, “un conte” que es pregunta so-
bre el sentit de la divinitat i explica 
com un home s’enfronta a les tres 
icones del títol. “Fem referència a la 
muntanya com a lloc iniciàtic, la ve-
ritat com un element polièdric i in-
aprehensible i el paradís com el des-
tí on tothom vol arribar”, diu el ba-
llarí, que no interpretava un solo 
des del 1994.  

Més enllà d’aquest recorregut, 
l’espectacle també serveix per rei-
vindicar la feina dels ballarins en la 
maduresa. “Vivim en un moment on 
hi ha molta varietat a la dansa –as-
senyala Muñoz–. És important re-
cordar la bellesa dels gestos senzills 
i tenir també com a referent un altre 
tipus de virtuosisme”. e 

Una escena d’A Love Supreme de la companyia belga Rosas, que serà al 
Mercat de les Flors fins diumenge. ANNE VAN AERSCHOT / MERCAT DE LES FLORS

El Mercat de les Flors acull un quartet 
coreogràfic de Rosas i un solo de Mal Pelo

ARTS ESCÈNIQUES

Una casualitat ha fet coincidir en 
menys de 15 dies al Mercat de les 
Flors dues peces que busquen plas-
mar l’espiritualitat a través del mo-
viment. Des d’avui fins diumenge el 
teatre acull A Love Supreme, de la 
companyia belga Rosas, dirigida per 
Anne Teresa de Keersmaeker, que 
n’ha elaborat la coreografia junta-
ment amb Salva Sanchis. En pa-
ral·lel, Mal Pelo i Pep Ramis estre-
nen dissabte The Mountain, the 
Truth & the Paradise, que també es 
podrà veure diumenge i del 10 al 13 
de maig. Malgrat que les dues pro-
postes són visualment i musical-
ment molt diferents, comparteixen 
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La llibreria La Tralla de Vic abaixa la persiana
tres llibres, sinó Netflix”, i conside-
ra que “un exemplar no pot valer 
menys que una quota mensual 
[d’aquestes plataformes]”.  

La Tralla va néixer el 1976 al 
nucli antic de Vic i es va 
convertir en una llibre-
ria de referència. El 
2012 l’aleshores pro-
pietària de l’establi-
ment, Imma Bella-
font, va decidir jubi-
lar-se i La Tralla va 
passar a mans de Roig, 
que tenia 25 anys. Sis 
mesos després d’aquest 
canvi, la llibreria es va traslla-
dar a un local de la plaça Major, on 
havia funcionat fins ara. “Amb el 
canvi de lloc vam augmentar les 

LLIBRES

La llibreria La Tralla de Vic tanca-
rà demà definitivament les portes. 
L’establiment, amb 42 anys d’his-
tòria, no ha pogut fer front als efec-
tes de la crisi econòmica. “A partir 
d’ara la llibreria no hauria sigut 
rendible. Cada vegada es venen 
menys llibres i jo no tinc cap altra 
font d’ingressos”, explica el respon-
sable de La Tralla, Oriol Roig, que 
assenyala que “costa que el sector 
del llibre s’adapti als nous temps” 
i lamenta també que siguem “un 
dels països menys lectors d’Euro-
pa”. Des del seu punt de vista, “la 
competència dels llibres no són al-
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Soledad, l’estrella  
del folklore argentí, 

s’estrena a Barcelona

MÚSICA

A l’Argentina Soledad Pastorutti, que avui s’estre-
na a Barcelona amb un concert a l’Aliança del Poble-
nou (21.30 h) és una estrella des de fa més de vint 
anys, concretament des que quan tot just era una 
adolescent va vendre gairebé un milió de còpies del 
seu primer disc, Poncho al viento (1996). “Va ser 
una mena de fenomen”, recorda, sobretot perquè 
Soledad, la Sole, no feia ni pop ni rock, sinó músi-
ca folklòrica, que a l’Argentina és un fil estilístic que 
lliga llegendes com Jorge Cafrune, Atahualpa Yu-
panqui, Mercedes Sosa i César Isella, a qui ella con-
sidera el seu “padrí”. Als anys 90 Pastorutti va as-
solir una repercussió comercial impensable per a al-
gú que no vingués del pop o del rock. Va passar de 
ser coneguda a les províncies de l’interior, on om-
plia estadis, a triomfar també a Buenos Aires. “Vaig 
ser la primera artista del folklore dels 90 que va ar-
ribar a Buenos Aires amb aquella força, i vaig aca-
bar sortint en programes de prime time i la meva 
música sonava a ràdios en les quals abans no es pro-
gramava el gènere. Fins i tot es venien perfums 
amb el meu nom”, explica.   

Nascuda a la província de Santa Fe el 1980, So-
ledad ha preservat l’estatus d’estrella amb una dis-
cografia generosa, combinant composicions pròpi-
es amb el cançoner tradicional, el de cançons com Fi-
na estampa, Río rebelde o Que nadie sepa mi sufrir, 
que “fins i tot va versionar Édith Piaf”. “Río rebel-
de, que també va gravar Julio Iglesias, és un chama-
mé de Cholo Aguirre, un autor de la meva província”, 
precisa. Amb aquesta amplitud de repertori i discos 
com La raíz, compartit amb Lila Downs i Niña Pas-
tori, es presenta ara a Barcelona, on espera que tam-
bé hi hagi “públic que enyora” l’Argentina i que té ga-
nes d’escoltar les seves cançons. “Fa un temps vam 
començar a somiar amb la possibilitat d’anar a Euro-
pa. També vam anar als Estats Units i a altres llocs de 
l’Amèrica Llatina. Soc una artista que guanya a l’es-
cenari i sé que tinc ganes i energia per fer més coses. 
Almenys no vull quedar-me amb el dubte per no ha-
ver-ho intentat”, assegura.  

Soledad, coneguda com l’Huracà d’Arequito, se-
gueix arrelada al seu lloc d’origen, lluny del frene-
sí de Buenos Aires. I futbolera de mena, estarà pen-
dent del Mundial de Rússia. “M’agradaria que la se-
lecció hi fes un bon paper, sobretot per jugadors com 
Messi, que sent tan gran decideix jugar amb la selec-
ció i exposar-se a la crítica. Una crítica que no entenc 
quan li fan a algú tan gran com ell”, diu.e

X.C. ❊ BARCELONA

La cantant argentina Soledad Pastorutti, que avui 
actua a l’Aliança del Poblenou. PLANET MUSIC

vendes i això ens ha ajudat a mante-
nir-nos fins ara”, diu Roig, que cele-
bra que a Vic s’hagin obert recent-
ment altres llibreries, però precisa 

que el negoci fora de Barcelona 
“és més complicat”.  

El responsable de la 
llibreria subratlla que 

“la decisió del tanca-
ment ha sigut difícil, 
sobretot per tota la se-
va història, però no 
era un negoci de fu-

tur”, i aprofita per agra-
ir la implicació de clients, 

visitants, autors, editors, 
comercials i llibreters. També 

explica que no ha rebut cap oferta 
per traspassar La Tralla, però que, si 
sorgís l’opció, no s’hi oposaria.e 
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