
30 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dimarts, 12 d’agost del 2008

El Festival Internacional
de la Porta Ferrada estre-
narà avui a Catalunya
aquesta obra, i ho farà
amb una cap de cartell
d’excepció, la cantant Ute
Lemper, que, juntament
amb la ballarina solista
Catherine Allard, inter-
pretarà una òpera que va
trencar motlles quan es va
estrenar a París, el 7 de ju-
ny de 1933. Per entendre
la importància d’aquest
treball s’ha de tenir pre-
sent que poc abans que
Hitler fos proclamat can-
celler d’Alemanya,
Brecht i Weill van voler
intencionadament trencar
amb el concepte wagnerià
de l’òpera i portar-lo cap a
una representació més po-
pular; una fusió de caba-
ret i jazz, que no va agra-
dar a tothom però que es
va convertir en una de les
grans influències del tea-
tre del segle XX. Un tea-
tre èpic i revolucionari
emmarcat en el moviment
expressionista. Els set pe-
cats capitals, que consta
de pròleg, set quadres i un
epíleg, explica la història
de dues germanes enfron-
tades pels set pecats capi-
tals en un viatge per diver-
ses ciutats, intentant
aconseguir diners per fer
una casa per a la seva fa-
mília.

La gran Ute Lemper
El luxe de tenir Ute Lem-
per, a banda de la seva và-
lua com a artista excepcio-
nal, permetrà apreciar una
obra per una figura que ha

fet seu l’univers de Kurt
Weill, ja que ha interpretat
moltes de les seves can-
çons. Abans de la repre-
sentació de l’òpera, Lem-
per homenatjarà Weill
cantant sis cançons seves.

Aquest muntatge, diri-
git per Frederic Amat, va
ser, de fet, un encàrrec per
estrenar aquest any amb
motiu de la 47a edició de

la Setmana de Música Re-
ligiosa de Conca. L’ende-
mà de l’estrena mundial es
va poder veure tancant el
Bilbao Ars Sacrum.

Els set pecats capitals
–també coneguda com Els
set pecats capitals dels pe-
tits burgesos– és un dels
treballs més representatius
del tàndem format Kurt
Weill i Bertolt Brecht.

Aquesta obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill s’entrena avui a Catalunya

Ute Lemper presenta al Porta Ferrada
l’òpera «Els set pecats capitals»

JOAN TRILLAS  / Sant Feliu de Guíxols

● Les tres coreografies de
Charlot, Danse avec nous,
de Roland Petit, creades
especialment per a Luigi
Bonino, amb música de
Charlie Chaplin, i l’estre-
na de  Paso a tres, una
creació d’Antoni Már-
quez, configuraran demà
sobre l’escenari del Porta
Ferrada un subtil, delicat i
excepcional espectacle de
dansa. Aquesta proposta
permetrà veure el treball
de solistes excepcionals en
ballets de Roland Petit al
Boston Ballet, Royal Ba-
llet, Ballet de l’Òpera de
Munic, on cal remarcar el
treball de la ballarina Lu-
cía Lacarra, Premi Nacio-
nal de Dansa i solista de
Petit. Aquest gran coreò-
graf ha introduït en la dan-
sa clàssica el mim, la dan-
sa moderna i el music-hall,
i ha fet coreografies per a
Hollywood. Una proposta
que només tres dies des-
prés deixarà les taules a la
cantant Amaral, que pre-
sentarà a Sant Feliu el seu
nou disc. La música clàssi-
ca arribarà amb l’Orques-
tra Ràdio Nacional d’Hon-
gria (17 d’agost), amb
Danses de Galanta, de
Kodaly; el Doble concert
de violí i violoncel de
Brahms, i la Setena simfo-
nia de Beethoven.

● El festival de la Porta Ferrada de
Sant Feliu de Guíxols estrena avui a
Catalunya el muntatge Els set pecats
capitals, l’òpera creada el 1933 per

Ute Lemper, gran dama de l’escena. / EFE / MONDELO

l’escriptor Bertolt Brecht i el músic
Kurt Weill que, juntament amb
L’òpera dels sis rals, també d’amb-
dós autors, va revolucionar el teatre.
En aquest muntatge, dirigit per Fre-

deric Amat, participa la gran dama
del musical alemany Ute Lemper, fa-
mosa intèrpret de Weill, que prèvia-
ment farà un particular homenatge a
aquest autor cantant sis cançons.

Roland Petit
ofereix demà el
seu homenatge
a Charlot

● El músic bisbalenc Mi-
quel Abras presentarà el
seu segon disc, M’agrada
sentir el que tu sents, di-
vendres vinent a la festa
major de la Bisbal d’Em-
pordà (19.30 h, a la Rigo-
taverna dels geganters), el
20 de setembre al Mercat
de Música Viva de Vic i el
23 de setembre a les festes
de la Mercè de Barcelona,
ciutat a la qual tornarà el 9
d’octubre per oferir un
concert a la sala Luz de
Gas. El 4 d’octubre Abras
també té previst actuar a la
sala Mariscal de l’Estartit.

Miquel Abras acaba de
rodar a la Bisbal el video-
clip de la cançó Crida, que
començarà a emetre’s al
setembre coincidint amb
el llançament del single.
El videoclip, realitzat per

Alan Fàbregas, s’ha rodat
en diferents llocs de la ca-
pital empordanesa, com
ara el castell, el carrer del
Call i la plaça Major. «El
videoclip explica diferents
històries que en realitat
són només una, protago-
nitzades per un personatge
que es va transformant en
diversos personatges», ex-
plica Abras, segons el qual
Crida és «una cançó opti-
mista sobre gent que no ha
assolit encara els seus ob-
jectius, però que no hi re-
nuncia».

Una de les escenes més
impactants del videoclip
és la que il·lustra aquest ar-
ticle: mig centenar d’ex-
tres van envoltar Miquel
Abras i els seus músics du-
rant la filmació que es va
realitzar divendres al ves-
pre al castell de la Bisbal.

Miquel Abras actuarà a la
festa de la Bisbal, a Vic i a

Barcelona per la Mercè
X.C. / La Bisbal d’Empordà

Abras, en una escena del videoclip. / JORDI FIGUERAS TENA

● La primera edició del
renovat Festival Interna-
cional de Cadaqués va
acabar diumenge amb el
concert de l’Orquestra de
Cambra de Berlín i el con-
venciment que el nou for-
mat, basat en la pluralitat
del cartell i en el canvi
d’escenari, amb el trasllat
a l’olivar de Sa Conca, té el
futur garantit per l’accep-
tació que ha tingut la pro-
posta entre els professio-

nals i el públic. L’alcalde
de Cadaqués, Joan Bor-
rell, ha destacat la varietat
de registres de la fórmula,
que en els nou dies de fes-
tival ha abraçat gèneres
com el jazz, la música anti-
ga i barroca o les anome-
nades músiques del món, i
ha considerat que els ma-
teixos cadaquesencs «han
entès que el canvi era ne-
cessari». El director artís-
tic de la mostra, Saki Gui-
llem, també va opinar que

la participació del públic
«ha validat la dedicació in-
vertida», sobretot en el
concert de Raimon, del
qual es van exhaurir les en-
trades, o en els plens quasi
absoluts de Brad Mehldau,
Cris Juanico i Carlos Nú-
ñez. La 37 edició del festi-
val i la primera de la refor-
ma (d’aquí el nom de 37.1
Festival) ha programat
també la primera produc-
ció pròpia, una adaptació
de la Història del soldat.

El Festival de Cadaqués aprova la
renovació i tornarà a Sa Conca
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Els músics de l’Orquestra de Cambra de Berlín, diumenge a Cadaqués. / TERESA SANZ


