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/2/ Música

El Ministeri va dedicar, a partir
del 1999, una subvenció de 3.000
euros a la mostra de cançó d’au-
tor, que el 2002 va augmentar a
6.000, quantitat qualificada pel
seu director, Pere Camps, de «tes-
timonial». Aquest any, després de
la 10a edició de Barnasants, la
més ambiciosa, amb 40 concerts,
Cultura ha optat per no concedir
cap ajuda econòmica.

Cultura retira les ajudes
al festival Barnasants

/1/ Dibuix

El dibuixant argentí, pare de la
popular Mafalda, ha estat conde-
corat pels seus «extraordinaris
mèrits de caràcter civil», segons
va informar ahir l’ambaixada es-
panyola a Buenos Aires. El cònsol
general Miguel Albero Suárez li
farà entrega demà del guardó du-
rant la clausura de l’exposició
Quino, 50 años en Mendoza.

Quino rebrà l’orde
d’Isabel la Catòlica

Fila 0

/3/ Llibres

La nova novel.la del popular es-
criptor brasiler serà publicada
per Planeta en castellà i per Proa
en català i apareixerà el dia 6 de
setembre, enmig d’una operació
comercial que xifra en vuit mi-
lions d’exemplars la tirada ini-
cial. L’edició castellana parteix
amb 50.000 volums. La web
www.elzahir.net dóna informa-
ció de tots els detalls.

‘El Zahir’, de Coelho,
apareixerà al setembre

Mercè Arànega protagonitza l’obra de Lorca dirigida per Rafel Duran

El Teatre Grec acull una ‘Yerma’
desproveïda de llocs comuns

ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

No serà una Yerma rossa
perquè Mercè Arànega ha

decidit enfosquir-se una mica els ca-
bells per encarnar l’heroïna de Fede-
rico García Lorca, però els intensos
ulls blaus de l’actriu delaten que
tampoc es tracta d’una versió que
s’apunti al tipisme andalús. Per co-
mençar, el repartiment d’aquest
muntatge, instal.lat a l’amfiteatre
del Grec fins al 2 d’agost, és total-
ment català –amb Mercè Arànega hi
ha Toni Sevilla, Àlex Casanovas, Mar-
ta Domingo, Carme Fortuny, Imma
Colomer i Mercè Anglès, entre al-
tres, fins a un total de 14 actors–, i el
seu director, Rafel Duran, també ho
és. En la producció, s’hi han unit el
Grec, Focus i la Fundació Teatre
Principal de Palma, que recuperarà
les funcions al setembre.

Duran ha orquestrat l’obra a par-
tir de la figura de la protagonista,
«l’únic personatge amb entitat de la
peça, la resta són meres siluetes»,
certifica. I ha aprofundit en la seva
figura, fins al punt d’arribar a qües-
tionar els llocs comuns que circulen
sobre ella. «Un dia la Mercè va des-
cobrir en un diccionari que la pa-
raula yermo no significa estèril, sinó
improductiu per falta de cultiu», re-
corda el director, que va descobrir
d’aquesta forma una de les línies de
treball del muntatge. Així, la histò-

ria de la dona que no troba el seu
lloc al món per la impossibilitat de
tenir fills adquireix un nou signifi-
cat que ressona en la possible esteri-
litat del seu marit, cosa que Lorca no
fa evident encara que un dels seus
personatges, la vella Pagana, així ho
faci notar.

Els altres accents amb què Duran
ha volgut personalitzar la posada en

escena estan vinculats a la tradició,
ja que el director respecta la forma
de tragèdia grega proposada per Lor-
ca, però també la modernitat del
moment (1934) en què va ser escri-
ta. «El muntatge és ple de gestos de
complicitat amb les avantguardes
artístiques que envoltaven Lorca i
especialment el surrealisme de Sal-
vador Dalí», comenta.

En aquesta direcció, Duran diu
no haver rebutjat el substrat popu-
lar de l’obra. Només el presenta amb
una certa estilització. És per això
que la música del muntatge inclou a
la banda sonora dos grans cantaores.
Miguel Poveda interpreta una cançó
de pastor i Encarna Anillo, una
cançó de bressol, totes dues especial-
ment gravades per a l’ocasió.

q LA MATEIXA ANSIETAT
Contemplar des del segle XXI la figu-
ra d’una dona obsessionada per la
maternitat com Yerma té, segons el
director, vinculacions més que evi-
dents amb la situació als nostres
dies. «Avui les dones tenen a la seva
disposició tècniques de fecundació
in vitro, però l’ansietat és la matei-
xa», afirma. La diferència consisteix,
al seu parer, en el fet que Yerma és
una víctima de l’educació i la tradi-
ció conservadores «perquè no es
planteja tenir fills al marge del ma-
trimoni».

Arànega defensa la particular he-
roïna de Lorca: «Ella és una dona de
la seva època, reprimida i conser-
vadora, però la seva actitud vital no
ho és, perquè és capaç d’enfron-
tar-se al seu marit, a les dones del
poble i a tot aquell que l’aparti del
seu objectiu». Aquesta actitud, se-
gons l’actriu, és la que marca la mo-
dernitat d’un personatge que només
té davant seu dues sortides: la boge-
ria i la mort.<

33 L’equip artístic de Yerma al complet, dilluns passat.

JOAN CORTADELLAS

El grup gallec presenta el seu treball en un concert a la Corunya

Milladoiro celebra els 25 anys amb
un disc que «beu de les arrels»

c

ANTONIO SANGIAO
LA CORUNYA

MÚSICA I LLANÇAMENT

En un món de senyals de
trànsit i GPS, els milladoi-

ros, aquelles petites fites de pedra es-
campades pel Camí de Santiago, en-
cara s’alcen orgulloses per orientar
els pelegrins. En un món globalitzat
i musicalment uniformat, el grup
Milladoiro, amb un quart de segle
de treball a l’esquena, continua sent
el referent més brillant de la música
celta. Així queda patent al seu nou
disc, Vintecinco, que constitueix una
revisió dels seus 25 anys de treball.
«És un arbre amb fortes arrels en la
tradició, en la nostra terra, però
amb moltes branques que assolei-
xen referències remotes», expli-
quen.

I així ho van entendre les més de
3.000 persones que dijous a la nit
van voler ser presents a la Corunya
al gran concert d’aniversari, en el
qual els excepcionals músics van
comptar amb l’acompanyament
d’un autèntic pòquer de reines del

món del folk: la gaitera corunyesa
Susana Seivane, la violinista ameri-
cana d’origen irlandès Eillen Ivers,
la flautista nord-americana Rhoda
Larsson i la cantant italiana Claudia
Ferronato.

La pluja va amenaçar de deslluir
la nit, però, finalment, l’únic que va
amarar un públic entregat va ser el

virtuosisme d’uns músics que han
acabat sent «la màquina que tira del
tren de la música celta» a Galícia.
«Hem estat fidels a un estil, a un se-
gell determinat que és la idea amb
la qual vam fundar el grup», explica
un dels integrants més antics, Xosé
Ferreirós. «Han passat moltes coses
que ens han enriquit, hem après i
això acaba reflectit en el nostre tre-
ball», afegeix. La «coherència, l’ho-
nestedat i una línia independent de
la moda» són, segons Nando Casal,
membre fundador, les claus de
l’èxit.

Totes es reflecteixen al seu últim
disc, el dissetè, que, amb la col.labo-
ració de les quatre artistes que van
acompanyar la formació en el con-
cert, a més del gallec Anxo Pintos,
presenta una «relectura» d’algunes
de les cançons que als components
els semblaven més oportunes per ser
incloses en aquest treball. «Reflec-
teixen que, encara que estem
oberts a moltes tendències, tenim
les arrels ben enterrades», afirma
Casal.<

33Milladoiro, en concert.


