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Demà La Cubana hi torna a participar disposada a convèncer amb la versió anglesa de ‘Cómeme el coco negro’

Edimburg obre el seu festival enmig
d’extremes mesures de seguretat

La presència policial als carrers
de la capital escocesa és inten-
sa. Tal com estan les coses al
Regne Unit i amb la política an-
titerrorista aplicada per Tony
Blair, no ha d’estranyar que
s’hagi reforçat la seguretat en
un esdeveniment que ha de ser
molt complicat de controlar.
Durant tres setmanes, uns
27.000 artistes hi presenten
més de 300 espectacles que en
bona mesura toquen temàti-
ques polèmiques.

Un dels plats forts d’aquesta
edició serà la nova producció
de l’òpera de John Adams, The
Death of Klinghoffer, inspirada en
el segrest per part d’un esca-
mot palestí del vaixell Achile
Lauro el 1985. L’autor ha estat
acusat en més d’una ocasió
d’antisemita i d’haver donat su-
port a grups armats. És sabut
que, en un moment de l’es-
pectacle, una desena de mem-
bres del cor de l’Òpera Escoce-
sa, camuflats a la platea, sor-
prendran el públic amb un
tiroteig.

A aquestes altures ningú
dubta que a Brian McMaster, en
el penúltim any com a director

del festival, no li ha tremolat el
pols a l’hora de dibuixar una
programació arriscada. Un bon
exemple és el nou treball de
Shan Khan, un escocès d’ori-
gen pakistanès que a Prayer
Room aborda la convivència de
jueus, cristians i musulmans
en un col·legi britànic.

Lluny d’aquesta línia políti-
ca, La Cubana arriba demà a
Edimburg amb la versió en an-
glès de Cómeme el coco negro, Nuts
Coconuts, interpretada per la Va-
riety Theatre Company of Gi-
braltar. Jordi Milan espera su-

perar l’èxit que el 1997 ja va
tenir el grup català amb Cega-
da de amor.

Edimburg són molts festivals
en un de sol. El més important
pel seu compromís polític és el
Fringe. Un exemple d’aquest

qüestionament social és Guar-
dians, on la Nahwaff Theatre
Company intenta investigar
què hi ha darrere de les tortu-
res de la presó d’Abu Ghraib, i
els Bad Penny Theatre, que
s’atreveixen amb Terrorist, the
Musical. Al Fringe ja s’ha pogut
veure la història d’uns nens
afectats pel tsunami que fan
una reinterpretació del Pericles,
de Shakespeare.

Al T On the Fringe (el festival
dedicat al rock) hi actuarà Ju-
liette Lewis amb la seva banda
The Licks, mentre que al festi-

Les ballarines del grup de cabaret The Ladyboys of Bangkok fan cua als lavabos
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Tot i que el
Fringe ja fa
dies que
funciona,

el Festival
Internacional
d’Edimburg dóna
avui el tret de
sortida amb la
participació de
27.000 artistes de
diversos àmbits

val de cine s’hi podrà veure,
entre d’altres, Crimen ferpecto,
d’Álex de la Iglesia, i Austro-
nautas, de Santi Amodeo.

Amb tot, per molts, un dels
aspectes més destacats de tota
la proposta artístico-cultural
que es cou a Edimburg és la Fira
del Llibre, en què participen es-
criptors de la talla de Salman
Rushdie, que hi presentarà la
seva última novel·la, Shalimar,
the clown. També hi seran Carlos
Fuentes, Julian Barnes, John Ir-
ving, Doris Lessing, Dario Fo i
el català Javier Cercas.

Un dels espectacles més esperats enguany al progra-
ma del Festival Castell de Peralada eren les sarsu-
eles. La primera, La Verbena de la Paloma muntada pels
Comediants, es va saldar amb un èxit relatiu, i plau
poder dir que la segona, La eterna canción, de Pablo So-
rozábal (1897-1988), estrenada a Barcelona l’any 1945,
ho va fer amb plena satisfacció del públic confirmant
que la sarsuela és marca d’un dels certàmens euro-
peus més inquiets.

El muntatge presentat triomfava fa poc al Teatro
Español de Madrid perquè persevera en el camí que
vivifica un gènere propici a nostàlgies conceptuals
com és el de la sarsuela, sovint afectada per uns lo-
calismes i unes llicències que l’ofeguen. Sovint els lli-
brets estan passats de moda i ni des de l’historicisme
val la pena recuperar-los en la seva integritat. Els res-
ponsables artístics han encomanat a Ángel Facio l’ex-
purgació dràstica del text, han reforçat la comicitat
amb un sòlid treball actoral i han reunit un equip
que treu tot el suc a l’obra. Amb La eterna canción no
cal anar més enllà, i és aquesta adequació, aquesta
modèstia, el que s’agraeix. L’escenografia de Cecilia
Molano és funcional i fàcil per a bolos (massa peti-
ta per a la grandària de Peralada), i la direcció d’Ig-
nacio García, que s’està fent un nom al Real, demos-
tra idees i competència. Tots dos resolen molt bé l’acte
central, situat al cabaret per on desfilen alguns ar-
quetips madrilenys de la postguerra. Es nota que és
un espectacle perfeccionat.

La música de Sorozábal barreja verisme, pasdobles
i ritmes de saló, i resulta tan agradable d’escoltar com
irregular, amb l’error, si se’m permet dir-ho així, de

gastar les cartes més inspirades al començament,
amb la conseqüència que l’interès musical decau. El
final el salva l’intel·ligent pla dramatúrgic que va de-
finint personatges i aconseguint la complicitat del
públic. Pel que fa a la direcció musical, Manuel Gas
–el seu pare va ser el Don Aníbal de l’estrena– pro-
cura fluïdesa adequada entre la part cantada i la par-
lada i dóna confiança a l’orquestra resident, la Sim-
fonieta de la Porta Ferrada.

Situem molt enlaire l’insigne Enrique Baquerizo
com a Don Aníbal, però l’èxit de la funció se l’endú
la parella còmica i, quan això passa, cada espectador
ha de decidir si s’han acomplert les seves expectati-
ves. Sóc dels qui s’ho van passar molt bé amb l’es-
pontaneïtat del Montilla de Millán Salcedo, un dels
components del grup Martes i Trece, i de la Tina de
Beatriz Díaz, estupends com els simpàtics de la fun-
ció. En la parella romàntica van complir amb sufi-
ciència –i problemes amb l’amplificació– la soprano
Amanda Serna i el tenor Javier Galán. Impagables
com a actors-cantants en Pep Sais com a Don Tomás
i el comissari de Tony Cruz, i bé la resta de la com-
panyia com a grup i excel·lents els comprimari.

SARSUELA
‘La eterna canción’

‘La eterna canción’, de Pablo Sorozábal. En-
rique Baquerizo, Millán Salcedo, Amanda
Serna, Ricardo Bernal. Producció del Tea-

tro Español de Madrid. Direcció d’escena:

Ignacio García. Simfonieta Porta Ferrada -

Peralada. Director: Manuel Gas. Festival

Castell de Peralada, Auditori Jardins del

Castell, 7 d’agost .
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