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La Mala sedueix una big band
PORTA FERRADA

É s la reina del rap en aquest
país. I la més Mala. Així li
agrada que li diguin. La Mala

Rodríguez. María –el seu verdader
nom, que és com qui diu el negatiu
del seu àlies– ha tingut una tra-
jectòria de llarg recorregut, a cop de
reivindicatives i esmolades rimes.
Per això sona tan encertat el títol del
seu nou atreviment, Ojo con la mala.
¿Tant s’ha de vigilar, amb ella? «És
un joc de paraules: Ojo són les sigles
d’Original Jazz Orquestra, la big
band del Taller de Músics que
m’acompanya», aclareix. La trobada,
capitanejada per Raül Fernández
(Refree), serà aquesta nit, al Festival
de Porta Ferrada.

Per arrodonir encara més la vet-
llada comptaran amb la col.labora-
ció del DJ Woody. Però també hi

haurà Raül Fernández per posar els
punts sobre les is. «No ens hem limi-
tat a portar el repertori de La Mala
cap al jazz. Vaig tenir clar que la pro-
posta funcionaria millor amb una
big band, buscant una sonoritat més
soul, tipus anys 60, més musculosa,

i fent prevaler, per descomptant,
l’energia d’ella». El repertori el van
seleccionar junts. «Sempre he sigut
molt manipuladora», admet la can-
tant. I no faltaran títols com Tengo
un trato, La cocinera, La niña, Toca toca

i Nanai, «la que millor ha quedat»,
apunta l’arranjador, referint-se a
aquella lletra que diu «hacéis buena
pareja, tú le pegas y ella se deja».

¿Què ha de fer la societat per aca-
bar amb aquesta plaga? «La societat
no m’importa, però les persones sí
–contesta La Mala–. L’únic que han
de fer és tenir més confiança en si
mateixes. Dir ‘D’aquí no passo; això
no ho permeto’. A vegades un té el
que vol; el que deixa que passi».

L’artista, feliç amb aquest vernís
jazzístic que aplicarà a una vintena
de les seves cançons, diu que és una
apassionada de les jam sesion. «Sem-
pre busco alliberar la ment i l’espe-
rit amb la música. El que més em
motiva és compartir i crear energies
que arribin i traspassin».

NÚRIA MARTORELL 33 La Mala Rodríguez, en una imatge promocional.

El Palau, una operística
llar d’indigents

GREC

E l bellíssim edifici modernista
del Palau de la Música tindrà
durant dos dies, el 16 i 17 de

juliol, uns inquilins insòlits. Un gra-
pat d’indigents, d’excelses veus, hi
cantaran els seus sofriments amoro-
sos per a la representació de Cants
d’amor, furor i llàgrimes, òpera barroca
que sota la direcció de Carme Porta-
celi i la batuta musical de Gabriel
Garrido posa en solfa el decàleg de
passions humanes que ens va llegar
el poeta italià Torquato Tasso a La Ge-
rusalemme liberata (Jerusalem allibera-
da), el 1580.

Entremig de sopranos, tenors i
barítons, tots ells marginats del cor,
deambula la coreògrafa i ballarina
Marta Carrasco, en el paper d’àngel
mut que vetllarà pels seus afectes.
L’Ensemble Elyma interpretarà par-

titures de Monteverdi i Sigismondo
D’India, entre altres compositors de
l’època, en una trama passional que
estarà protagonitzada per quatre fi-
gures femenines: Armida, Erminia,
Sofronia i Clorinda. Històries de des-

amors, venjança i sacrificis que
transcorren entre les lliteres d’uns
sense sostre perquè, en paraules de
Portaceli, «tots som homeless en la vi-
da i, sobretot, en el món dels senti-
ments». H

IMMA FERNÁNDEZ

ELISENDA PONS

33 Marta Carrasco, Gabriel Garrido i Carme Portaceli, ahir en una pausa dels assajos.

L’univers surrealista de Luis Buñuel
T ota la força narrativa del més

surrealista Buñuel es va do-
nar cita dijous en el, aquest

cop sí, màgic escenari del Grec. L’es-
perit de l’universal cineasta ara-
gonès va sobrevolar l’hemicicle
gràcies a la bella translació escènica
que Joan Ollé i el seu equip de col.la-
boradors ha fet d’El ángel extermina-
dor (1962). Pel.lícula convertida en
teatre, però també teatre com ele-
ment enriquidor del film. Una mag-
nífica barreja de dramatúrgia amb
imatges d’una de les obres mestres
de l’etapa mexicana del director de
Calanda.

Tot funciona, en aquesta peça. La
bellesa plàstica del muntatge, amb
una escenografia de color blanc que
facilita les projeccions, i els ajustats
moviments dels 14 actors de la fun-
ció, que semblen guiats per un tite-
lla, ajuden a entrar, a la primera,
dins de l’univers de l’obra. Andrés

Corchero és la mà que belluga el
tauler d’aquesta coreografia actoral.
Seu és part del mèrit d’aquesta adap-
tació. I notable resulta l’aportació de
Jordi Sabatés interpretant en directe
al piano les peces musicals compos-
tes per a la proposta escènica.

L’obra discorre, igual que en la
pel.lícula, al palauet dels Nóbile, on
acudeixen uns membres de l’alta so-

cietat després d’assistir a l’òpera.
Però una força estranya els impedirà
sortir quan s’acaba la festa. El que
Buñuel aconsegueix amb la seva fau-
la, i que l’obra teatral adaptada per
Julie Sermon reforça, és mostrar es-

perpènticament la degradació
d’uns éssers obligats a viure en capti-
vitat. La por a buscar la llibertat i la
falta de coratge apareixen com a ele-
ments crucials d’aquesta crònica del
naufragi d’uns éssers tan deplora-
bles. L’inici i el final del muntatge
són resolts amb projeccions de frag-
ments del film. La peça escènica
aprofundeix en els tics del deni-
grant comportament d’aquesta bur-
gesia davant d’una situació límit. La
imparable i accentuada bogeria
d’aquests personatges moralment
mediocres que ens traslladen els
intèrprets contribueix encara més a
distanciar l’obra del realisme del
film, però respectant la fidelitat a la
història. Un bon espectacle, en el
qual destaca el treball coral dels
intèrprets. Brilla la determinació
amb què aborden els seus his -
triònics personatges les actrius del
repartiment i el bon to general dels
actors. Buñuel hauria aprovat aques-
ta adaptació.

CÉSAR LÓPEZ ROSELL

JOSEP AZNAR

33 Un moment de la representació.
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La rapera juga
aquesta nit amb el jazz
i el soul a Sant Feliu,
de la mà de Refree

Bella translació al
teatre d’‘El ángel
exterminador’, amb
muntatge de Joan Ollé

Portaceli estrenarà
dimecres ‘Cants
d’amor, furor i
llàgrimes’, de Tasso


