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MorMaria
DolorsLafitte
Vaserunade les
veusméspersonals
de laNovaCançó ide
lamúsicamedieval

Redacció
GIRONA

La cantant catalana Maria
Dolors Lafitte, de 59 anys,
va morir divendres a l’Hos-
pital Josep Trueta de Giro-
na, segons fonts de l’hospi-
tal. Nascuda a Roda de Ter,
Lafitte va ser una de les im-
pulsores de la Nova Cançó
al final dels anys 60. Va gra-
var el seu primer disc, Can-
çons occitanes, als 18 anys
i ja hi va demostrar el seu
interès per recuperar l’an-
tiga cançó trobadoresca ca-
talana, fet que més enda-
vant es va concretar en la
fundació del grup Els Tro-
badors, amb el músic Al-
fons Encinas. El 1968 va
rebre el Disc Català de l’any.

Lafitte es va convertir en
una de les veus més especi-
alitzades en música medie-
val i tradicional del panora-
ma musical i es va distingir

per un estil popular i molt
personal, inspirat en filoso-
fies orientals.

Segona a la llista Els
Verds - Alternativa Verda de
Gironaperaleseleccionsge-
nerals del 9 de març, Lafitte
sempre va destacar per la
seva militància ecologista,
que també va traslladar al
món de la cançó amb el
temaTxernóbil,maimés. El
funeral laic tindrà lloc avui
en un tanatori de Salt. ■

Dolors Lafitte va canviar fa
uns anys el seu nom artístic pel
de Maria Lafitte ■ AVUI

l’apoteosi de l’himne del
poble cristià quan tothom
demana aigua mentre Ti-
rant bateja compulsiva-
ment la morisma i el pú-
blic. Beth Rodergas fa una
Carmesina delicada i tren-
callosa, amb samarreta
d’esport i faldilleta tutú

L’espectacle estrella
de la Fira de Frank-
furt ens arriba

madur i rodat i s’erigeix en
la millor adaptació escèni-
ca del Tirant. Aquest cop la
impetuosa direcció de Ca-
lixto Bieito ha trobat el
pols idoni per evocar el
convuls relat de Joanot
Martorell. Compta amb
tres puntals d’or: la drama-
túrgia de Marc Rosich, la
música genial de Carles
Santos i uns intèrprets en
estat de gràcia. Del com-
plex i arborescent material
narratiu, se n’ha fet una
tria essencial que si bé no
ens explica la novel·la (cal
conèixer-la prèviament per
gaudir plenament de l’es-
pectacle), n’ofereix una
lectura atrevida, plena
d’encert, que no descura
els detalls més significa-
tius. La matèria sonora de
Santos és d’una força cap-
tivadora: s’empesca un po-
derós Kyrie per presentar
el gegant de Muntalbà, un
Mingo Ràfols que combat
vestit de boxa, i compon

Crítica* teatre

L’enamorada llança

FrancescMassip

Carles Canut encarna un emperador bizantí en calçotets en
aquesta versió que Calixto Bieito ha fet del ‘Tirant’ ■ DAVID RUANO

d’impecable blanc; inter-
preta una sensual cançó or-
gàsmica cavalcant un tata-
net de joguina i, sobretot,
pronuncia el monòleg del
coit explicat en directe
mentre l’enamorada llança
de Tirant li arrabassa la flor.
Bieito, més contingut que

mai, ha defugit la carnisse-
ria sexual acostumada i ha
confiat en la força de la pa-
raula. Canut encarna un
emperador bizantí en cal-
çotets, Alberdi fa una exci-
tant Emperadriu vestida de
fallera major, Albet incor-
pora nuet el trepa Hipòlit,
mentre Roser Camí ofereix
una rara Plaerdemavida as-
senyada i nostàlgica. Les
pertinents projeccions po-
tencien l’acció que es per-
llonga en una plataforma
central. L’orgia de sang de
les batalles s’evoca amb la
festa tradicional de la To-
matina de Bunyol a la pan-
talla, mentre en escena es
copegen conills escorxats
que esquitxen les primeres
files. La imatge del retaule
final resumeix la polifonia
d’estímuls amb què compta
el muntatge, una molt efi-
caç actualització del clàssic.

*
‘Tirant lo Blanc’, DE JOANOT
MARTORELL. DIRECCIÓ:
CALIXTO BIEITO. TEATRE
ROMEA, 16 DE FEBRER.


