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l mateix Jérôme Savary,
en una de les moltes in-
terrupcions de l’espec-

tacle ho va reconèixer. Va dir
que el proper hivern l’especta-
cle es representaria a Barcelona
i que calia treure’n coses i afe-
gir-ne d’altres perquè s’adona-
va que estava encara en període
de rodatge i que tots els assis-
tents a Peralada hi quedàvem
convidats. Serà complicat veu-
re què cal conservar de la mena
d’astracanada que se’ns va pre-
sentar. En primer lloc, s’hauria
d’eliminar molta estona d’esce-
na el mateix Savary, home sim-
pàtic però omnipresent en ex-
cés. Devaluant tots els gags es-
cènics amb els seus comentaris
i amb un guió sense gràcia en el
qual s’al·ludia a Sarkozy, Ber-
lusconi, Schwarzenegger i tots
els tòpics que hi vulgueu trobar
només acceptables en el temps
de les revistes del Paral·lel ple-
nes d’acudits barats i referèn-
cies a l’actualitat per a un pú-

E

blic poc cultivat. Un comprèn
que un director teatral tan dotat
i que amb els seus molts anys
conserva una bona veu, vulgui
sortir a escena tot anul·lant els
seus actors i cantar, tocar la
trompeta, l’acordió, la bateria i
fer uns passos de dansa. Potser
una vegada a la vida hi té dret.
Està lluny, però, d’aquell Sava-
ry que ens havia enlluernat amb
el seu Magic Circus i divertit
amb Don Joan, una coproduc-
ció amb el Centre Dramàtic.

La idea del musical és difícil-
ment salvable: Don Quixot lle-
geix tranquil·lament llibres de
cavalleries a la Manxa quan es

troba amb un cartell anunciador
d’un espectacle que es fa a Pa-
rís, al Moulin Rose, amb una ve-
dette, Douce Nelle, que ense-
nya els pits. Amb una gran fúria
emprèn el viatge per destrossar
el gegant, o sigui el molí, i liqui-
dar a la pervertidora de la imat-
ge de la seva Dulcinea. El que
ve ja s’ho poden imaginar: el
Quixot acaba enamorat de Dou-
ce Nelle amb qui té, ell que
s’autoqualifica d’innocent, la
seva primera relació sexual. A
la manera de La Cubana amb la
paròdia, o en molts casos quasi
reproducció, dels espectacles
d’El Molino, la grapa de l’es-

pectacle són els números de va-
rietés de l’inexistent Moulin
Rose on tots els que actuen po-
sen tota la carn a la graella.
Aquesta ha estat sempre una
qualitat de Savary: saber donar
vida als moviments del conjunt.
Tots els que actuen són polifa-
cètics: canten, ballen, fan con-
torsions, toquen instruments di-
versos i interpreten més d’un
personatge. Joan Crosas dóna
molt bé la figura del Quixot pe-
rò fa patir en veure tot el que li
fan fer. Igualment bon actor és
Frédéric Longbois com a Sanxo
Panza. La vedette del Moulin
Rose, batejada en el programa

com a Daisy Belle, la presenten
com a l’àngel blau cosa que jus-
tifica el títol de l’obra. La rotun-
da Marta Ribera, malgrat la se-
va seguretat vocal i escènica, no
pot fer un paral·lel creïble amb
l’Àngel Blau que va interpretar
Marlène Dietrich i més després
d’haver vist fa uns dies l’estilit-
zació del mateix personatge per
Ute Lemper. En canvi, com me-
nys vestimenta porta més har-
mònica és la seva figura, que
llueix en números com la dansa
dels set vels o en un streaptease
mai acabat.

Un gran mèrit de tots plegats
és haver aguantat, primer, una
interrupció de deu minuts per-
què els micròfons no funciona-
ven i haver assistit, després, a
uns llamps i trons amb pluja
persistent que va produir la fu-
gida de molts espectadors i
l’enrenou de posar-se els im-
permeables dels que vam
aguantar. Savary va preguntar
al públic si volia continuar o si
posava fi a l’espectacle al qual,
com que ell n’era l’autor, podia
fabricar un final immediat. La
resposta va ser que continues-
sin.

Ovació clapotejada al final
per a tots els meritoris actuants
davant de tan adverses circums-
tàncies.

� Guió i direcció: J. Savary.

Arranjaments i direcció

musical: Roland Romanelli.

Intèrprets: Marta Ribera,

JoanCrosas, F. Longbois.

Lloc i dia: Dijous 14 d’agost,

Festival Castell de Peralada.

musical | «don quijote contra el ángel azul»

JORDI MALUQUER

Assaig amb incidents i convit

Una escena de l’obra, amb els tres protagonistes en primer terme. / JOSEP AZNAR

� Luis Fernando Pérez toca la «Suite Iberia» d’Albé-
niz a Camprodon. El pianista madrileny Luis Fernando
Pérez va interpretar dijous al monestir de Sant Pere de
Camprodon la Suite Iberia d’Isaac Albéniz, un dels actes
centrals del festival que porta el nom del compositor
camprodoní. El concert va ser tot un èxit, tant per la quali-
tat de la interpretació com per l’assistència de públic.
Luis Fernando Pérez va correspondre a les ovacions dels
assistents amb dos bisos i al final del concert va rebre la
Medalla Albéniz, que s’atorga a tots els pianistes que in-
terpreten la integral de la Suite Iberia. Avui el festival
continuarà amb el concert Jazz a curta distància, a càrrec
d’Ivanow Jazz Group (22h, 20 euros). / BUXASAS


