
AVUI42 DIJOUS, 26 DE JULIOL DEL 2007Cultura i Espectacles

D
esprés d’un cap de
setmana en què l’es-
perit de Joaquim

Serra s’ha viscut intensa-
ment en diverses de les
seves facetes, la revisió i re-
posició del seu catàleg mu-
sical continua aquesta set-
mana amb una forta pre-
sència de la cobla. Avui a la
tarda tindrà lloc a la plaça
Evarist Fàbregas de Reus
una de les propostes en
principi més innovadores
pel fet que implica la incor-
poració en el calendari mu-
sical d’una nova cita de de-
sitjable consolidació. La
cobla Reus Jove oferirà en el
marc dels Festivals d’Estiu
de Reus un atractiu concert
d’estètica tripolar que es be-
lluga entre el romanticisme
serrià, el vuitcentisme dels
ballables i els nous llenguat-
ges per a cobla.

Als antípodes de la geo-
grafia nacional, Peralada
acollirà dissabte una diada
abocada al geni emporda-
nès. Al vespre al claustre de
Sant Domènec es reedita-
ran algunes de les seves
obres vocals de la mà de la
coral de Peralada i de la so-
prano M. Àngels León,
acompanyada al piano per
Lídia Blánquez. Més tard,
l’escenari principal del Cas-
tell de Peralada acollirà una
de les cites principals de
l’anomenat Any Serra.
L’Agrupació d’Aplecs de Gi-
rona hi organitza el 14è
Gran Concert de Música Ca-
talana (dues preguntes: per
al públic no devot, és més
gran aquest concert que els
altres del mateix cicle?, i
per altra banda, l’adjectiu
catalana defineix la música
de cobla? Dit d’una altra
manera, és més catalana la
música de cobla que la de
Granados, Albéniz, Llach o
els Pets, o la interpretada
per Jordi Savall o Montser-
rat Caballé?), amb la parti-
cipació de l’Esbart Marbo-
leny i les cobles Mediterrà-
nia i Ciutat de Girona,
dirigides en aquesta ocasió
per Marcel Sabaté. Un pro-
grama basat en el hit para-
de serrià i el repertori per a
cobla ampliada confirmarà
Peralada com una de les
cites principals del concer-
tisme per a cobla.
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Peralada acollirà
dissabte una
diada abocada al
geni empordanès

‘Tarántula’
ialtres
Dylans

Sobta que un escriptor
de cançons i icona del
moviment contracultu-

ral no pari de ser distingit
arreu del món. Amb 54 dis-
cos oficials, el primer del
1961, Bob Dylan acaba de
rebre el premi Príncep d’As-
túries i esdevé any rere any
candidat al Nobel de litera-
tura. La devoció pel cantau-
tor no s’atura. Sempre hi ha
novetats. En aquest cas,
tres. La primera és la quarta
traducció al castellà de Ta-
rántula, estrany artefacte li-
terari inacabat del 1966,
que va circular durant anys
en versions pirates. En
aquest cas la presenta Glo-
bal Rhythm, el mateix segell
que va traduir al català les
memòries, Cròniques 1.

La nova traducció d’Al-
berto Manzano –que ha
substituït Rodrigo Fresán
com a responsable de les
lletres completes– s’afegeix
a l’argentina de Granica, a
la que va publicar Star als
setanta i a la de Vicente Es-
cudero per a Júcar. Tarántu-
la acabarà tenint més versi-
ons en castellà que els
grans clàssics.

La segona novetat és
l’aparició dels tres volums
d’una nova biografia de
Dylan, escrita per Paul Willi-
ams, que publica Robin-
book. Williams és un reputat
assagista de temes popu-
lars. La seva aproximació ha
estat saludada per la revista
Rolling Stone i qualificada
d’intel·ligent, atrevida i eru-
dita: “Williams escriu com
un mag”.

Però el que resulta d’au-
tèntic mag és el disc que
s’acaba de treure Bryan
Ferry del barret, Dylanes-
que. L’exmebre de Roxy
Music ja havia penetrat en
diferents ocasions en l’uni-
vers Dylan, però les versions
del nou disc resulten magis-
trals. Guanyen en molts sen-
tits als originals. Temes com
All Along the Watchtower,
que havia fer esclatar Jimi
Hendrix, resulten nous, ten-
sats, plens de força. Només
un geni pot llegir així un
altre geni. I amb el verí
d’una taràntula.
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El que resulta
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treure Bryan Ferry
del barret,
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IT Dansa, la companyia de
postgrau de l’Institut del Te-
atre, estrena aquesta nit al
Teatre Ovidi Montllor i dins
del Festival Grec dues core-
ografies, una de les quals del
català establert a Londres
Rafael Bonachela. Es tracta
de Naked Thoughts, “una

coreografia per a vuit balla-
rins, que requereix molta
força física, molta tècnica i
molta energia”, segons ex-
plica Catherine Allard, la di-
rectora de la companyia.

IT Dansa també oferirà
Whim Fractured Fairyta-
le, una estrena d’Alex
Ekman, un jove coreògraf
suec de 23 anys, “un tre-
ball sorprenent per a tota

la companyia, amb gran
esperit teatral i molt irò-
nic i imaginatiu”, segueix
Allard. Finalment, els ba-
llarins interpretaran Fiè-
vre, de Jo Stromgren, que
la companyia de l’Institut
ja va fer el 2002, tot i que
val a dir que no eren els
mateixos ballarins perquè
el postgrau dura dos anys
i després marxen a treba-

llar a companyies profes-
sionals.

Després de deu anys de la
creació d’IT Dansa, que Al-
lard defineix com “un procés
pedagògic que treballa com
una companyia”, l’objectiu
immediat és començar a tre-
ballar amb els joves coreò-
grafs que es llicencien a l’Es-
cola Superior de Coreografia,
de la qual acaba de sortir la
primera promoció, afegeix
Magda Puyo, coordinadora
acadèmica de l’Institut.

Allard recuperarà a l’oc-
tubre la seva faceta de ba-
llarina a la gala d’inaugura-
ció de la Fira de Frankfurt
amb Arenal, de Nacho Dua-
to sobre música de Maria
del Mar Bonet. ■

Amargoantològic
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Rafael Amargo està de cele-
bració. Deu anys des que va
sorprendre el món en pre-
sentar el seu primer espec-
tacle, La garra y el ángel, en
el qual es mostrava un nou
flamenc, més modern i amb
ganes d’arribar a tot tipus de
públic, no només als amants
d’aquest gènere. Rafael
Amargo, en aquest temps,
ha rebut diferents premis,
entre els quals quatre Max, i
ha passejat les seves coreo-
grafies per mig món.

Per celebrar aquest ani-
versari ha escollit el Gran Te-
atre del Liceu, on del 2 al 5
d’agost es podran veure dife-
rents fragments de tots els
seus treballs en un especta-
cle de dues hores i mitja, “o

més –afegeix l’artista–, ja
que si estic inspirat no se sap
mai.Amargoés imprevisible,
no té mètode, tot és intuï-
ció”.Entotalsón22ballarins
per interpretar 21 coreogra-
fies que Amargo ha unit per
títols, ja que cadascuna es
farà amb la seva escenogra-
fia original, cosa que signifi-
ca aprofitar al màxim els
boxs de l’escenari del Liceu.

Així, tornarem a veure es-
cenes de Poeta en Nueva
York (2001), El amor brujo
(2003), D.Q... pasajero en
tránsito (2006), Enramblao
(2004), en què el flamenc es
barreja amb el tap i el break
dance, i Amargo (1999), a
més de la presentació de
Dans Nouveau (2006), “un
espectacle que no s’ha vist
maiaBarcelonaidelqualem
sento molt orgullós”, confes-

sa Amargo. “Farem tres co-
reografies, amb música per a
piano de Fauré, Satie i Gra-
nados, i on jo no ballo perquè
és dansa contemporània i la
gent vol veure aquell que
surt a la tele i als embolics”.
L’últim, el del Carnaval de
Tenerife,semblaques’acaba.
“M’han dit que em pagaran
el que em deuen aquesta set-
mana”, riu.

Tornant a la dansa, Amar-
go assegura: “Abans m’atre-
via amb el contemporani,
però ara que sóc pare he de-
cidit que només sortiré amb
les botes posades”.

Acotxat per Barcelona
Amargo ha escollit Barcelo-
na per celebrar els deu anys
de la seva companyia per-
què “a Barcelona és on m’he
sentit més acotxat. Sempre

m’hi ha anat molt millor
que a Madrid”, reconeix. I
és precisament per aquest
motiu, i pel “bon planter de
ballarins que té Catalunya”,
que el director va fer audi-
cions a Barcelona i ha aga-
fat tres catalans. “Jo busca-
va bailaores i n’he trobat
tres de contemporània, pe-
rò m’agrada treballar amb
el que ells aporten. Si vols
girar un ballarí acabes fent-
los contrafets, jo prefereixo
modelar-los”.

Mentre presenta el seu
últim espectacle a Madrid,
Tiempo muerto, al setem-
bre se’n va a Londres, a les
audicions del musical El
zorro, una nova producció
amb música de John Came-
ron i els Gipsy Kings en què
Amargo s’encarrega de la
coreografia. ■

Rafael Amargo ha escollit el Liceu de Barcelona per celebrar el desè aniversari de la seva companyia ■ CRISTINA CALDERER




