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Un festival d’agitació
Periferias clausura
una edició en què
la política i l’art
han compartit un
compromís comú

Crònica

33 Paco Ibáñez, al concert més polèmic del festival.

PERIFERIAS

c

NANDO CRUZ
OSCA

«El gegant neoliberal, a
qui fa pocs anys li augura-

ven una vida llarga i prodigiosa,
sembla que ja vol trontollar». La fra-
se no és de cap utòpic antiglobalit-
zador, sinó de Fernando Alboj, l’al-
calde d’Osca, imbuït de l’esperit agi-
tador de la present edició del festi-
val Periferias. Està inclosa en el
catàleg d’aquest heroic festival. Per-
què és heroic un esdeveniment que
congrega concerts, exposicions, tea-
tre i performances exclusivíssimes i
en una ciutat allunyada de les grans
capitals europees.

Periferias neix i mor cada tar-
dor. I, a diferència dels festivals que
presenten el millor de la tempora-
da, aquest gira al voltant d’un con-
cepte. Altres anys el tema escollit va
ser el cosmos, els exilis o el món rar.
El 2005 ha estat el compromís. Però
l’agitació de Periferias va més enllà
dels aspectes polítics i socials. «Em
sembla que l’art és política, l’art és
vida i quan no ho és, quan no és art
pensant, crític, és simplement de-
coració», advertia el creador xilè Al-
fredo Jaar a l’entrada de l’exposició
Political art issues.

Aquesta sisena edició ha vist el
primer sold out de Periferias. Antony
and the Johnsons va atraure 800
persones i en va deixar al carrer al-
gunes més. No ha estat l’únic triom-

fador. Leo Bassi i els rapers La Excep-
ción, també van congregar multi-
tuds. Però si la intenció de l’actor,
aconseguir que la gent abandoni la
religió, ja era controvertida, què dir
de Paula Rubio Infante. Ella és
l’autora de la instal.lació Downs-
tream, una sala amb uns peixos en
procés de putrefacció que obligava a
tapar-se el nas a qui entrés a veure–
la. Aquesta pudor fastigosa estava
vinculada al que passa a les presons
de l’Iraq.

La jornada de dissabte va ser la
més intensa. A la tarda es va orga-
nitzar un debat sobre les utopies,
però Fernando Sánchez Dragó, bor-
ratxo d’eloqüència i d’ego, va acon-
seguir desviar-lo cap al seu tema fa-
vorit: Fernando Sánchez Dragó. A la
nit, el Morente va fer emmudir
l’auditori amb un art més gran i
modest. L’anglès Matt Elliott, amb
un poderós Drinking songs a favor
seu, estava aclaparat davant d’una
tal exhibició, i ja havia demanat un
autògraf a Paco Ibáñez, l’altre heroi
de la nit.

q L’AGITADOR EN PERSONA
El valencià va iniciar el seu concert
defensant l’Estatut i criticant Felipe
González. Més hardcore que Mike
Watt, es va posar en contra progres i
espanyolistes, però els va amansir
tots amb aquests poemes de Góngo-
ra, Cernuda i Salinas al costat dels
quals es dilueix el verb de Sólo Los
Solo, principal ganxo de divendres.
El que li sobra als rapers és groove i
així ho va fer saber Mark Stewart,
que els va dedicar una cançó. El fun-
dador de The Pop Group sap perfec-
tament el que és un bon ritme, ja
que va actuar amb tres històrics del
funk americà. Una banda de luxe

per a un debut històric. La perla
d’aquest any.

Rapers francesos, cartellisme de
denúncia, folk britànic, electrònica
activista, performers tailandesos, vi-
deoinstal.lacions sobre el distancia-
ment entre església i realitat, espec-
tacles infantils... Periferias és un
exemple d’activisme cultural i una
manifestació artística en si mateixa:
des de la selecció d’artistes fins al
disseny dels cartells i culminant, és
clar, en els actes. Un ampli i profund
exercici inspirador que ja té tema
per a l’any que ve. Per treure’s de so-
bre la mala fama d’elitista, han esco-
llit el més popular possible: la festa.<

/2/ Música

El cantautor i acordionista co-
lombià, considerat com el mestre
de mestres del vallenato, va morir
ahir als 93 anys en una clínica de
Valledupar (Colòmbia) a causa
d’una dificultat respiratòria i
una malaltia pulmonar. El seu
principal èxit, La gota fría va ser
considerada per García Márquez
com la millor peça de narrativa
en música.

Mor Emiliano Zuleta,
autor de ‘La gota fría’

/1/ Música

El director britànic ofereix al Pa-
lau de la Música un recita l
d’obres de Weber i Mendelssohn
al capdavant de la seva Orquestra
Revolucionària i Romàntica.
L’any que ve editarà les grava-
cions dels concerts que va oferir
el 2004, amb el seu Cor Montever-
di, en 11 dels temples més em-
blemàtics del Camí de Santiago.

Gardiner dirigeix avui
un recital al Palau

Fila 0

Animalario presenta ‘Hamelin’
al festival Temporada Alta

TEATRE I ESTRENA

c

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La companyia Animalario,
especialitzada en un teatre

de denúncia social i política, presen-
ta aquesta nit al Teatre de Salt de Gi-
rona el seu últim treball, Hamelin,
un muntatge que porta a l’escenari
un cas de pederàstia per parlar so-
bre la manipulació de la innocència
i la infància amenaçada.

L’autor del text, Juan Mayorga,
s’inspira en el conte d’El flautista de
Hamelín com a metàfora de la pèr-
dua de la innocència i, amb els es-
pais d’humor que caracteritzen la
companyia, ha volgut deixar entre-
veure la coculpabilitat de la societat
davant els delictes de pederàstia,
que no s’escandalitza davant els ca-
sos d’abusos a menors.

Narrada amb múltiples recursos
teatrals i escenes de realisme aclapa-

rador, Mayorga ha creat una narra-
ció gairebé cinematogràfica protago-
nitzada per Alberto San Juan, Gui-
llermo Toledo i Blanca Portillo, en-
tre altres, que dialoga amb l’especta-
dor i l’invita a reflexionar sobre la
culpa col.lectiva. Dirigida per An-
drés Lima i emmarcada en la progra-
mació del Temporada Alta, Hamelin
és una obra sense il.luminació ni es-
cenografia, ja que, segons la com-
panyia, és el mateix espectador qui
aporta aquests elements.

Avalada per l’èxit de públic a Ma-
drid, el mes de març vinent arribarà
a Barcelona, on estarà sis setmanes
al Teatre Romea.<


