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BarbaraHendricks,estrellaaTerrassa
Els solistes del NYCB
i les companyies
d’Ullate i Amargo,
entre les convidades

Josep Maria Codina
TERRASSA

La sorpano Barbara Hen-
dricks és la gran sorpresa
d’aquesta temporada a Ter-
rassa. Habitual dels grans te-
atres d’òpera de tot el món,
la cantant nord-americana

actuarà a l’Auditori del Cen-
tre Cultural Caixa Terrassa,
que enguany celebra el seu
25è aniversari amb set es-
pectacles de dansa i vuit de
música.

Un dels espectacles d’ani-
versari serà la gala de les es-
trelles de la dansa, un mun-
tatge amb els millors balla-
rins de companyies de tot el
món. El solista principal del
New York City Ballet, Benja-
min Millepied, i el del Ballet
Nacional d’Holanda, Rapha-

el Courmes-Market, amb
Víctor Ischuk del Ballet de
l’Òpera de Kíev, entre d’al-
tres, actuaran junts en un
espectacle únic i gairebé ir-
repetible el 22 d’octubre. El
saragossà Víctor Ullate pre-
sentarà el seu espectacle El
Sur amb música d’Enrique i
Estrella Morente i esceno-
grafia de Mario Gas. El Sur
és una història d’amor i en-
trega però també de pors, la-
ment i odi.

Per la seva banda, Rafael

Amargo presenta Íntimo, un
espectacle de flamenc que
busca en els nous conceptes
més contemporanis.

Pel que fa a la música,
l’Orquestra Internacional
Italiana actuarà al novem-
bre, la de Rheinland-Pfalz al
gener i la de Liszt de Buda-
pest al febrer. També hi
haurà l’oportunitat de veure
les actuacions del Cor de la
Generalitat Valenciana, la
prestigiosa Polifònica de
Puig-reig i, a l’octubre, el pi-

anista terrassenc Miquel
Farré, un èxit habitual de la
programació del Centre Cul-
tural. Una altra de les nove-
tats d’aquesta programació
són els Concerts Familiars,
amb preus i abonaments es-
pecials pensats per a la inici-
ació d’un públic infantil.

De cara a la pròxima edi-
ció, el nou director de la Fun-
dació, Miquel Solé, avança
que la programació “es di-
versificarà i incrementarà
l’oferta cultural”.

Flamencencatalà
Miguel Poveda inaugura el festival Temporada Alta de Girona amb l’estrena del
seu últim treball discogràfic, dedicat a poetes com Verdaguer, Brossa i Casasses

Lara Bonilla
GIRONA

La poesia de Verdaguer,
Joan Brossa, Gabriel Ferra-
ter i Maria-Mercè Marçal,
entre d’altres, se sentirà
demà a la nit al Teatre Sant
Domènec de Girona en la
veu de Miguel Poveda, que
demostra així que es pot
cantar flamenc en català i
que això “no suposa cap
trauma”. El cantaor de Ba-
dalona presentarà el que és
el seu últim disc, Desglaç,
que sortirà a la venta el pro-
per 20 de novembre.

Aquest nou treball disco-
gràfic és el resultat d’una in-
tensa tasca de recerca, apre-
nentatge i descoberta per
trobar els poemes que més
s’avenen amb la seva perso-
na. “Més que escollir poetes,
he escollit poemes”, va dir
ahir Miguel Poveda durant la
presentació de l’espectacle. I
aquests són A mos bescan-
tadors, de Jacint Verdaguer;
Tant se val, de Valentí
Gómez; No et veure més, de
Joan Margarit; Cançó del bes
sense port i Pare esparver,
de Maria-Mercè Marçal;
Final, de Joan Brossa; Plany
de maragdes, de Joan Bar-
celó; Ara, de Josep Piera; Jo,
l’invertit de cos i d’ànima, de
Sebastià Alzamora; Boca
seca, de Narcís Comadira, i
No volveré a ser joven, de Gil
de Biedma.

Poveda està satisfet del
resultat, ja que, malgrat que
les lletres són d’altres, asse-
gura que el disc és en essèn-
cia ell mateix. “Són les
meves queixes, els meus
dubtes, les meves inquie-
tuds, les meves sensacions
amoroses, de la vida... Escol-
to el disc i veig que és molt

jo”, subratlla Poveda, que va
destacar especialment el
poema de Joan Brossa Final,
escrit el dia que va morir
Franco, i que el cantaor va
decidir gravar per denunci-
ar totes les dictadures exis-
tents al món.

Els poemes han estat mu-
sicats per compositors com
Enric Palomar, Agustí Fer-
nández, Marcelo Mercadan-
te, José Reinoso i el mateix
Miguel Poveda. Hi ha sons
flamencs i una bulería, d’al-
tres de més minimalistes,
peces per a piano sol i també
música de jazz, balades i fins
i tot un tango, com és el cas
d’aquest Final. La música és
interpretada per instrumen-
tistes com Juan Gómez Chi-
cuelo i Marcelo Mercadante,

i ha comptat amb la col·labo-
ració de Joan Albert Amar-
gós, Moncho, Miquel Gil i
Antonio Serrano.

Cantar en català
Miguel Poveda va recordar
ahir que quan va sorgir la
idea de cantar en català va
semblar, potser, un atrevi-
ment, però de seguida va
comprovar que no li suposa-
va “cap trauma”. “Per mi can-
tar en la meva segona llengua
–el català– és tan natural
com menjar. El fet de ser can-
taor no em limita, entre d’al-
tres coses perquè no sóc un
cantaor de Jerez o Utrera,
sinó català, i ha estat una de
les experiències més boni-
ques de la meva carrera”, va
reconèixer.
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La idea de cantar en cata-
là va sorgir arran de la parti-
cipació de Miguel Poveda en
un homenatge al poeta Ver-
daguer al Teatre Nacional de
Catalunya. “Vam pensar que
era absurd traduir un dels
seus poemes perquè ell s’ex-
pressava en català i per a mi
no era cap inconvenient.
L’únic problema és que no
havia cantat mai en català.
Per a mi era una fita que em
truquessin del TNC i vaig
pensar que jo també havia de
fer l’esforç”, va dir. Després
d’això va néixer el projecte de
gravar un disc dedicat a poe-
tes catalans, i el fet que grans
noms del flamenc com Enri-
que Morente o Juan El Habi-
chuela l’animessin a fer-ho el
va acabar de decidir.

El cantaor, de 32 anys, va
deixar clar que es pot cantar
flamenc en qualsevol llengua.
“Jo canto per bulería un
poema de Sebastià Alzamora
i no em sona malament. Pot
ser que sigui massa aviat i
l’impacte pot ser fort, però
igual que abans potser era im-
pensable que es cantés en ca-
talà i avui dia és normal. Per
què no...”, va argumentar Mi-
guel Poveda. El director de
Taller de Músics, que ha pro-
duït el disc, Lluís Cabrera, va
recordar, però, que el flamenc
en català no és nou i que el
1820, a l’Havana, uns gitanos
ja van pujar a l’escenari a can-
tar flamenc en català.

L’espectacle Desglaç do-
narà el tret de sortida a la
14ena edició del Festival. ■

Rafael Amargo ■ C.CALDERER

Miguel Poveda:
“Per mi cantar
en català és tan
natural com
menjar”


