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ElComentari J.M. Hernández Ripoll

Ala nova ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde, els
internautes l’han rebatejat

amb el sobrenom de González-Sin-
descargas. És el preu que ha de
pagar per la bel·ligerància antipirate-
ria i, tot sigui dit, per la seva poca cul-
tura electrònica. Una de les seves
dites més impactants fa: “Per què ne-
cessitem una ADSL de no sé quants
gigues? Per enviar e-mails?”. I, amb
arguments tan poc contundents com
aquest, la senyora queda retratada.

Els fòrums dels usuaris de la xarxa
la deixen verda. No confien en ella i
de seguida es van posar a emetre
comunicats en contra de la seva per-
sona. En un diari llegeixo unes de-
claracions de Víctor Domingo, presi-
dent de l’Associació d’Internautes,
en les quals assegura que la ministra

La ministra ‘González-Sindescargas’

té “una evident manca d’aptitud, im-
parcialitat i neutralitat”. Fins i tot la
comparen amb el seu antecessor.
Domingo diu que Ángeles González-
Sinde cau en els mateixos errors,
però no li han donat ni deu dies de
gràcia. I això que la dona comença a
agafar tics polítics per calmar els
ànims de la perifèria, com es publi-
cava ahir en aquestes mateixes pàgi-

nes respecte a la seva opinió sobre
la marginació del castellà en terres
catalanes. No hi ha res com tenir una
cartera nova, per veure les coses
d’un altre color.

El tema de les descàrregues furti-
ves de continguts és un tema que
no es pot resoldre en un dia o un
mes. Té raó Luis Eduardo Aute quan
em deia que s’hauria de crear un
ministeri que s’hi dediqués en ex-
clusiva. De moment, el de Cultura
abasta molta cosa més que la bata-
lla del ciberespai. I, d’aquí a poc,
quan es comenci a reunir amb totes
les parts implicades, ens podrem fer
una idea concreta de quina és la po-
lítica a seguir en temes tan calents
com la música. De moment, compte
a enviar-li e-mails, perquè igual no
els sap obrir.

litzat sense cotilles, de la
partitura brilla en la prime-
ra part de l’obra per donar
pas a una paleta més omi-
nosa a mesura que la luxú-
ria i la mort s’ensenyorei-
xen de la trama. Això sí,
com en tantes òperes actu-
als, l’escriptura orquestral
és molt més reeixida que la
vocal, monòtona en excés.
Renunciar a l’efusió lírica
de les veus pot ser una
opció, però el monòleg
posterior al bes fatal de La
Pepona no té el caràcter
catàrtic necessari.

Sota la batuta controla-
dora de Josep Caballé Do-
mènech, José Manuel Za-
pata (Don Igi), Alejandro

Marco-Buhrmester (El Ján-
dalo) i Ángeles Blancas
(una Pepona sensual con-
vertida en lloba ferida) van
defensar amb energia els
seus papers, tot i que les
baralles amb l’afinació de
la soprano generen dubtes
sobre la seva salut vocal. El
decorat d’Alfons Flores és
la cara i la creu del muntat-
ge: un paisatge àrid de tau-
les de billar i arbres secs,
penetrant com el verb va-
lleinclanià, però tan obert
que les veus s’hi perdien.
Confiem que ni la fredor
del públic ni la defecció
dels coproductors de Halle
no impliquin el bes fatal
per a l’obra.

La cabeza del Bautista
D’Enric Palomar. Dir. musical:
Josep Caballé. Dir. escènica:
Carlos Wagner.
Gran Teatre del Liceu, 20 d’abril.

L’òpera contemporà-
nia arriba al Gran
Teatre del Liceu en

dosis homeopàtiques, trac-
tament no gaire saludable
quan la creació lírica viu
arreu un moment d’ebulli-
ció. En realitat, aquesta
parsimònia és contrapro-
duent, ja que les expectati-
ves davant una première
corren el perill de ser exa-
gerades pel caràcter ex-
cepcional de l’esdeveni-
ment. Tercer títol estrenat
a la sala gran en nou anys,
La cabeza del Bautista evi-
dencia la solidesa del ta-
lent d’Enric Palomar i
l’evolució gegantina des de
la fluixa Ruleta, passant
per la remarcable Juana.
Això no vol dir que la nova
obra no estigui exempta de
problemes, el primer
apuntat pel llibretista Car-
los Wagner en el progra-
ma: Juana era una història
més apta per a gran format
que aquest text breu de
Valle-Inclán. Wagner l’ha
farcit amb altres elements
valleinclanians per arribar
a una durada de 90 mi-
nuts, però fins i tot amb
aquestes dimensions hi ha
escenes massa allargassa-
des, en especial la del cec i
el duo entre Don Igi i La
Pepona.

Enric Palomar té ben
apresa la lliçó del millor
Falla i Gerhard, i el perfum
hispànic, hàbilment actua-

Crítica òpera

El bes fatal

La peça mostra
el talent i la
gran evolució
d’Enric Palomar

Xavier
Cester

La Pepona (Ángeles Blancas) besant El Jándalo (Alejandro
Marco-Buhrmester) a ‘La cabeza del Bautista’ ■ RUTH MARIGOT

ElsestelsdelGrec

LaNitdeCircesconverteixengalainauguralperfer
partíciptotalafamíliad’unagran‘performance’visual

Teresa Bruna
BARCELONA

El Festival de Barcelona
Grec 09 comença a treure el
nas. En aquesta edició –la
33a– el seu director, Ricar-
do Szwarcer, ha optat per
presentar el bloc familiar se-
parat –i abans– del general,
pel fet que s’inaugura amb
circ “i perquè no es dilueixi”.
“Des del principi he conside-
rat que la proposta familiar
havia de tenir un espai des-
tacatenelmodeldel festival.
Ha arribat a prou maduresa
perquè els pares i els fills pu-
guin venir junts a la inaugu-

ració, en un gènere tan ex-
perimental, visual i contem-
porani com el circ”, diu.

L’espectacle ha estat con-
fiat a Marcello Chiarenza i
Alessandro Serena, dos
pesos pesants del nou circ
europeu. S’estructura en
dues parts. La primera, Cri-
atures, gira al voltant del
Càntic de les criatures de
sant Francesc d’Assís. L’in-
terpreten acròbates afri-
cans i el públic estarà ins-
tal·lat a l’amfiteatre. La se-
gona part s’ha construït
expressament per al festival
i es diu El jardí dels estels.
“En sortir, l’espectador es

trobarà el jardí reestructu-
rat en la seva forma original.
Un conjunt de cinc perfor-
mances, per a les quals s’ha
comptat amb artistes d’aquí
com la trapezista Fura i
alumnes de l’escola Rogelio
Rivel, sesituaran a punts es-
tratègics del jardí des d’on
puguin ser vistes per tot-
hom”. L’espectacle tindrà
lloc els dies 20 i 21 de juny.

La programació familiar
inclou també dansa, música
i teatre. La dansa la repre-
senten tres coreografies de
la companyia IT Dansa, que
dirigeix Catherine Allard,
pensades per agradar tot-

hom: “Vénen de la pedago-
gia,sónalegres, iunad’elles,
Minus 16, té un moment de
molta força en què els balla-
rins i el públic es fusionen”,
explica Allard. El programa
Música per a les feres, amb
El Carnaval dels animals i
Pereiel llop(cinemaanimat
de Suzie Templeton), és un
multiespectacle amb músi-
ca i teatre a càrrec de l’OBC
i el grup Kamchatka. La pla-
taforma Àreatangent, habi-
tualdeTemporadaAlta,par-
ticiparà en el Grec amb
Abans del món hi havia un
món, tres peces curtes so-
bre la ciència. ■

‘Criatures’, dels mestres italians Marcello Chiarenza i Alessandro Serena, ocuparà la primera part de l’espectacle inaugural ■ ICUB

Aviat ens podrem fer
una idea de quina és
la política a seguir en
temes tan calents com
la música. Però compte
a enviar-li e-mails...


