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33 Anna Lizaran, a l’obra.

L’Empordà tindrà un festival
d’estiu amb horari ‘after’

MÚSICA 3 ACTUACIONS

b

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

La cita, d’un dia,
començarà a les 5 de
la matinada i comptarà
amb REM i Deep Dish

L
a batalla dels festivals d’estiu
es caldejarà encara més amb
una nova cita que es promo-
ciona com «el primer festival

del món que arrenca quan els altres
s’acaben: obertura de portes a les
5.00 hores del 6 de juliol», segons
diu el full promocional de Doctor
Loft, un certamen de només una jor-
nada, que acollirà Castelló d’Em-
púries (Alt Empordà). Els responsa-
bles d’aquesta mostra són dues pro-
motores molt actives en aquest sec-
tor: Doctor Music i Sinnamon. I, de
moment, el cartell que anuncien in-
clou REM –grup que es prodigarà
molt aquests mesos per Espanya– i
discjòqueis de la talla de Deep Dish i
Luciano.

La primera de les empreses
d’aquesta aliança és la responsable
de les tres edicions del Doctor Music
Festival d’Escalarre (Pirineus), del
Doctor Music Festival d’Astúries, el
Doctor Music Day de Barcelona i d’El
Guti Festival de Madrid, a més de
múltiples gires de les principals es-
trelles del pop-rock internacional;
mentre que la segona gestiona la sa-
la Razzmatazz i els seus clubs –The
Loft , Lo*li*ta, Razz Club, Pop Bar i
Rex Room–, i munta festivals com
Summercase, Creamfields Anda-
lucía, Weekend Dance, Wintercase
San Miguel, així com la seva propos-
ta més recent, Daydream al Fòrum
de Barcelona.

La data elegida per al Doctor Loft
coincideix amb l’últim dia del Rock
in Rio de Madrid (del 4 al 6 de juliol),
i que també té la reclamada banda

de Michael Stipe en la seva nodrida
programació.

En total, s’habilitaran nou hec-
tàrees de terrenys per a les actua-
cions i set de pàrquing organitzat,
vigilat i il.luminat per als que optin
per utilitzar el cotxe, encara que es
podrà arribar fins a la zona amb
tren i autocar.

LES ENTRADES / Doctor Loft comp-
tarà amb dos escenaris: un «amb la
superfície construïda per a un festi-
val més gran d’Espanya, amb capaci-
tat per a 14.000 persones», segons
descriu a la nota de premsa l’orga-
nització, i un altre espai «on es re-
crearà el club més gran que s’hagi
vist, amb un repàs al millor de la
música house, a càrrec de més de 20
dels millors discjòqueis».

La maquinària promocional està
en marxa: les entrades es posaran a
la venda a principis de març (Tick
Tack Ticket) i durant els pròxims
dies s’informarà dels preus i el car-
tell definitiu. H

issabtes des de la platead

La gran dama
del teatre català
Anna Lizaran brilla a ‘El cercle de guix caucasià’

CRÍTIC

Pérez de Olaguer
GONZALO

¡Q uin tros d’actriu! Amb
totes les raons del món
Anna Lizaran s’ha gua-

nyat el títol de gran dama de l’es-
cena catalana. Va posar la prime-
ra pedra el 1976, quan amb Lluís
Pasqual, Fabià Puigserver i un
grup de gent de teatre va crear el
Lliure de Gràcia. En aquests més
de 30 anys s’ha anat consolidant
com el que avui és: una grandíssi-
ma actriu, amb un cabal de regis-
tres imponent. La segona part del
Brecht del Teatre Nacional (El cer-
cle de guix caucasià), tota seva, és
una explosió d’actriu, que pot
amb tot, fa oblidar els errors de la
llarga primera part i acaba fent
aixecar el públic dels seients. Ella
i Marta Marco, és just dir-ho.

40 personatges en escena

El cercle de guix caucasià (1944) és
un dels millors textos didàctics
que usa subtilment la fórmula
del teatre dins del teatre. Des
d’una complexa estructura,
Brecht parla de justícia, de les
guerres, de la doble moral i
aquest text té alguna cosa de con-
te moral amb final feliç. Brecht,
en bona part del seu teatre, volia
canviar el món a través de l’esce-
na. Amb més de 40 personatges
–molts doblats pel director, Oriol
Broggi– en té dos de principals:
Grusche (Marta Marco) i el jutge
Azdak (Anna Lizaran). El judici so-
bre els drets d’una mare adoptiva
i una de biològica centren una
extraordinària segona part. Un
recorda el muntatge que va por-
tar el Berliner Ensemble el 1986
al Mercat, d’una força imponent.
La que no té el de Broggi a la pri-

mera part.
Una part llarga –prop d’una hora

i mitja–, poc matisada i mancada de
nervi, amb veus poc cuidades, reite-
racions i allargaments innecessaris,
fins i tot musicals.

Tot canvia després, quan Lizaran
ocupa durant més d’una hora l’esce-
nari i les seves mans, les seves mira-
des, els seus gestos, la seva ironia i la
seva ràbia van directes a l’estómac
del públic. Aquí troba una esplèndi-
da Marco que et fa posar la pell de
gallina. La gran dama del teatre ca-
talà s’apodera de l’escenari, com ja
va fer a La bona persona del Sezuan,
del mateix autor, interpretant ma-
gistralment l’any 1988 dos personat-
ges. Només les grans actrius són ca-
paces de seduir amb obres com ara
vEl matrimoni de Boston, Tot esperant
Godot, Les noces de Fígaro, Dissabte,
diumenge i dilluns o aquest Brecht.
De l’amplíssim repartiment s’han de
citar també Jordi Banacolocha, Òs-
car Muñoz i el cantaire Víctor Es-
tévez. H

b El certamen tindrà
9 hectàrees per a
dos escenaris i 7
més per a pàrquing

ARXIU / ELISENDA PONS

33 Michael Stipe, en el concert de REM a Barcelona el gener del 2005.

AVRIL LAVIGNE,
AL JUNY A BCN

< Doctor Music també va
anunciar ahir que la cantant
canadenca Avril Lavigne oferirà
un sol recital a Espanya: el 15 de
juny, al Pavelló Olímpic de
Badalona. Les entrades es
posaran a la venda dimecres.

< L’artista ha decidit incloure
Barcelona al seu The Best Damn
Tour. I els fans tindran
l’oportunitat d’aconseguir un
dels 50 packs platinum que
ofereixen i que inclouen una
entrada de pista, accés a
camerinos per conèixer a la
vocalista abans de l’actuació, un
regal exclusiu, un passi VIP
commemoratiu... ¿El preu
d’aquests capritxos?: 229 euros.

MÉS CONCERTS


