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Oriol Martorell 

s'acomiada avui de la 

Coral Sant Jordi 

BARCELONA — El músic Oriol 
Martorell s'acomiada avui com a di-
rector titular de la Coral Sant Jordi 
amb un concert al Palau de la Músi-
ca Catalana, que serà retransmès en 
directe per Canal 33. L'actuació es 
dividirà en dues parts: la primera es-
tarà protagonitzada per la Coral ac-
tual, que interpretarà obres de Mo-
zart i Brahms; i la segona per tots els 
seus ex-cantaires, que interpretaran 
petites peces de tota mena que han 
tingut incidència en el llarg camí de 
la Coral Sant Jordi. (Redacció) 

El cantant Sting inicia a 

la Corunya la seva gira 

per l'Estat espanyol 

LA CORUNYA — El cantant bri-
tànic Sting inicia avui la seva gira 
per l'Estat espanyol amb un concert 
al coliseu de la Corunya. La gira 
passarà per Madrid i València, i aca-
barà dimecres, dia 12, a l'estadi Sar-
rià de Barcelona. (Efe) 

L'actor colombià Diego 

Álvarez, detingut per 

tinença de drogues 

BOGOTÀ — L'actor colombià Die-
go Álvarez, protagonista habitual de 
telenovel.les d'aquest país com Ca-
ballo viejo, va ser detingut dimarts 
amb cocaïna i marihuana. (Efe) 

Concert líric de la 

soprano Ana Cid i el 

tenor Federico Gallar 

BARCELONA — La soprano Ana 
Cid i el tenor Feder ico Gal lar , 
acompanyats al piano per Manuel 
Brugueras, ofereixen avui un con-
cert de cant a la Sala Cultural de la 
Caixa de Madrid, en què interpreta-
ran obres de Cluzeau, Fabini, Tol-
drà, Montsalvatge, Gilardi i Falla, 
entre altres. (Redacció) 
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El prestigios mim francès fa avui a la nit una única actuació al Teatre La Faràndula de Sabadell 

Marcel Marceau: "A l'escenari he fet en 
pantomima el que Chaplin ya fer en cinema" 

Presentarà una mostra extreta deles seves creacions d'estil i de Bip 
Andreu Sotorra 
BARCELONA 

El mim francès Marcel Mar-
ceau, que fa avui a la nit una 
única actuació a La Faràndu-

la de Sabadell, va dir ahir en la seva 
presentació que "com a mim he fet 
en teatre el que Chaplin va fer en ci-
nema". Marceau defineix també la 
seva activitat artística com "una 
manera de fer teatre on la paraula 
també existeix a més de ser l'art del 
silenci". El mim està realitzant una 
gira mundial amb un espectacle que 
reuneix diversos fragments del que 
han estat les creacions de pantomi-
ma dels últims cinquanta anys. 

Marcel Marceau, que des de l'any 
1972 no havia estat a Barcelona, va 
recordar ahir que "m'hauria agradat 
poder-hi actuar també a més de fer-
ho a Sabadell, però potser ho deixa-
rem per a una altra ocasió i amb l'es-
pectacle complet que he estat pre-
sentant a París". 

Una improvisació diària 

Precisament en relació amb el seu 
espectacle, Marcel Marceau adver-
teix que "cada dia puc fer un mun-
tatge diferent segons les creacions 
triades. Si a Sabadell estiguéssim 
més dies en cartellera, el públic es 
podria trobar amb diferents resul-
tats". El veterà artista es presenta 
als 68 anys amb una maduresa so-
bre el que ha estat la seva exclusiva 
activitat. 

Marcel Marceau, que des del 
1978, també és el fundador d'una es-
cola de mim "en la qual hem tingut 
alumnes de tot el món", no pot evi-
tar de fer constants referències du-
rant la conversa als orígens de l'art 
del mim "que es remunta a la Grè-
cia antiga, però que contràriament 
al que ha passat amb la comèdia i la 
tragèdia, no ha tingut un conreu 
continuat a través de les èpoques". 

Per Marcel Marceau, "malgrat les 

JOSEP LOSADA 
El mim francès Marcel Marceau no havia estat a Barcelona des de la seva actuació de l'any 1972 

diverses etapes i evolucions, la pan-
tomima no és un art ni passat ni an-
tic, sinó que el trobem avui en altres 
arts com la dansa, les danses folklò-
riques, o el mateix cinema". El mim, 
que considera també que Charles 
Chaplin i Buster Keaton "van ser els 
primers mims que van saber traslla-
dar el seu art a la pantalla extreta 
del music-hall, en el cas del mim an-
glès, al revés de la influència france-
sa que parteix de la Commedia de-
lí'arte", explica també que "aixi com 

la dansa és l'art del moviment que 
abandona la pesantor per anar a pa-
rar a l'espai, el mim és un art que es 
troba arran de terra mateix, lligat a la 
terra i al cel". 

Marcel Marceau especifica que la 
seva línia es veu marcada per dues 
etapes molt marcades, "la primera, 
amb la companyia fins a l'any 1964, 
amb muntatges anomenats pantomi-
mes d'estil, i la segona com a Bip, més 
personal, en contacte amb l'art japo-
nès, i en solitari, amb gires per tot el 

món durant prop de 40 anys i lligada 
amb l'època de la dedicació a l'esco-
la". Marceau, que també s'ha dedicat 
al cinema "amb prop de 40 documen-
tals i algunes pel·lícules", confessa 
que "vaig començar fent d'actor de la 
paraula, però de seguida em vaig pas-
sar al silenci per deixar-ho dir tot al 
gest". El primer èxit internacional de 
Marcel Marceau va ser l'any 1951, a 
Berlín, un inici que encara avui no 
s'ha trencat amb una sòlida presència 
ininterrompuda, sobretot als EUA. 

músiccrítica 

'Antropometría' 

Martelleig de propostes 
XOSÉ AVIÑOA 

José Manuel Berenguer i Clara Garí, 
amb la col·laboració de Miquel Gaspà 
(clarinet), Bettina Aragón (veu), Javier 
P. Escohotado (veu en off), Rosli Ayuso 
(dansa). Estrena absoluta a Nick Havan-
na. 

Ja fa temps que l'experimentació 
musical ha perdut el seu caràcter 
inquietant, que provocava avalots 
al mig dels espectacles contempo-
ranis, marginava els coautors de 
l'obra i generava anecdotari per 
als musicògrafs. Si aleshores po-
díem sospitar que s'experimentava 
per tal de provocar, ara ja no ho 
podem fer; ara és evident que s'ex-
perimenta perquè és possible, per-
què és necessari, perquè pot obrir 
portes al futur i perquè pot gene-
rar novetats tècniques i descobrir 
nous estímuls sensibles. Però l'ex-
perimentació, tant abans com ara, 
continua essent un camí d'incerte-
sa, genera abans com ara descon-
cert i esdevé excessivament sensi-
tiva. 

Antropometría és una obra d'a-

questes característiques; és cons-
truïda sobre l'encant del misteriós 
i arcà (en pantalla es projecten 
croquis de rostres trets de llibres 
antics d'anatomia o referències ar-
queològiques al Pròxim Orient), fa 
referència a fórmules matemàti-
ques, a jocs de paraules, entre eti-
mològics i fonologies, i treu profit 
de multiplicitat d'estímuls de pro-
cedència visual (vídeo, diapositi-
ves, pantalles de televisió, cartells 
lluminosos), auditiva (música en 
viu i en cinta magnètica) i teatral 
(dansa i recitat semientonat). 

Tot això genera un martelleig 
de propostes per a l'espectador; la 
novetat sumada a la disparitat 
d'estímuls, la tensió de l'especta-
dor per cohesionar els diversos ele-
ments i el neguit per no perdre-
se'n cap augmenta la incertesa i, 
curiosament, dilueix el caràcter 
pretesament cerebral de l'obra en 
un discurs summament sensitiu i 
espontani, qualitat que deriva del 
fet de ser una acció en directe. És 
a dir, el que acaba aconseguint no 

és res més que mantenir l'atenció 
del públic i oferir resultats este-
tioistes o si es vol sensuals, cosa 
que vol dir que pel que fa al visu-
al, és vistós, pel que fa a l'auditiu 
és grandiós, i pel que fa al teatral, 
és enigmàtic, i això no és poc. 

No és encara un espectacle co-
herent; pren idees de mons dife-
rents i és atrevit en l'engranatge 
dels diversos episodis; és grandiós i 
imaginatiu, és ric i car, però enca-
ra alguns episodis són més descon-
certants que uns altres. Resignat a 
no haver de comprendre res, no-
més em queda el temor de no pas-
sar-m'ho prou bé; temo que certs 
jocs de la guitarra, la veu entre re-
citada i entonada i el so del clari-
net no acabin dient res ni satisfent 
especialment cap expectativa. Em 
pregunto si Antropometría repre-
senta una obra definitiva o si és 
un esglaó d'un procés creatiu en el 
qual l'acció del Nick Havanna era 
un component més. En qualsevol 
cas, que difícil és la tasca de crear 
avui dia! 

II T'EM'POÚUl'DA (D'E MÚSICA rtlSTÒXJCA 
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Les Arre.Cs i Ca Memòria 
ÇÜlA9tS 'PO'ET'ES OBLIDATS 

P R Ò X I M S C O N C E R T S 

Dia í 2, dimecres - 21 h. 
MARIN MARAIS: 

LES VOIX HUMAINES 
J. Savall (viola da gamba) 

P. Hantaï (clavicèmbal) • R. Lislevand (tiorba) 

Dia 14, divendres - 21 h. 
DELS TROBADORS AL POBLE: 

PLANYS I LLEGENDES DE LA CATALUNYA MIL·LENÀRIA 

M. Figueras, F. Garrigosa, J. Cabré 
LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA 

Direcció: Jordi Savall 
La Capella Reial de Catalunya està patrocinada per la Generalitat de Catalunya 

INFORMACIÓ, VENDA D'ABONAMENTS I ENTRADES: EUROCONCERT 
Rambla de Catalunya, 10, 2n. 4a. Tel. 318 53 37 

Amb la col·laboració de: 
GENERALITAT DE CATALUNYA • AJUNTAMENT DE BARCELONA 

CATALUNYA MÚSICA 
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