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La cantant lusitana presenta avui el seu últim disc, ‘Ulisses’, un viatge sentimental per la música

Cristina Branco reinterpreta
el fado al Festival de Torroella

Si cantar fado representa re-
cloure’s dins d’un estil vocal i
interpretatiu predeterminat,
com pensen alguns puristes del
gènere, Cristina Branco no té
cap problema a reconèixer que
no s’identifica com a cantant
de fados. L’artista portuguesa
admet que està molt influen-
ciada per altres estils, com ara
el blues, el jazz i la música afri-
cana, i opina que “el fado és un
estil massa mètric i tancat, in-
suficient per a algú que estima
la música i vol créixer”. Segu-
rament d’aquesta voluntat va
sorgir la idea d’elaborar un
disc inspirat en el viatge, que
comença a Portugal, des de la
seva interpretació personal del
fado, i que inclou cançons d’al-
tres països en diverses llengües,
com són el castellà, l’anglès i el
francès.

“Independentment de can-
tar, el que m’agrada és explicar
històries, transmetre un mis-
satge”, explica Cristina Branco,
que ja va presentar Ulisses el
mes passat a Madrid. I és que la
cantant, que sempre ha volgut
donar una gran importància a
la lletra de les seves composi-
cions, ja va incloure poemes de
Shakespeare o Camões en el

seu anterior treball, Sensus. “Es-
cullo les cançons perquè crec
en el significat dels seus textos,
perquè m’interessa el que puc
dir-hi”, assegura Branco.

Aquesta nit la cantant actu-
arà al Festival de Músiques de
Torroella de Montgrí, en un
concert que, com ja és habitu-
al en ella, no se centrarà només
en un únic disc. Cristina Bran-
co, que acostuma a cantar po-
emes musicats i cançons fol-
klòriques populars, inclourà
peces del seu darrer àlbum,

Ulisses, i, per descomptat, algun
fado, com Gaivota, cançó que
considera part d’ella mateixa i
que va donar a conèixer la gran
dama del fado, Amàlia Rodri-
gues.

Accent femení
Aquest concert anirà seguit,
demà, del de la cantant afri-
cana de pop Oumou Sangare,
coneguda com “la reina de
Mali”. Sangare, sempre fidel
als seus ideals, es caracteritza
per tractar temes tan contro-
vertits com la lluita de les
dones en una societat musul-
mana dominada pels homes o
el conflicte entre la tradició
i la modernitat. Amb l’actua-
ció d’aquestes dues grans can-
tants, Oriol Pérez, un dels res-
ponsables del festival, va voler
destacar la marcada presència
femenina en aquesta edició,
al costat d’altres intèrprets

com Teresa Paz, directora de
l’Ars Longa de l’Havana, la
trompetista Mireia Farrés, so-
lista amb l’Orquestra Simfò-
nica de Praga, o la violon-
cel·lista Ophélie Gaillard,
també solista amb l’Orquestra
de Cambra Franz Liszt.

El cap de setmana es com-
pletarà amb l’actuació del se-
negalès establert a Barcelona
Djiby Cissokho i del grup mu-
sical català Youkalis, dins del
marc de l’Off Festival. A més
de l’atapeït programa musi-
cal, també se celebrarà, a Tor-
roella, el Mercat culinari i
d’artesania, que aquest any
compta amb la novetat d’una
gran khaima en què s’ins-
tal·laran parades d’artesania,
un escenari i servei de bar. Di-
lluns el protagonisme anirà a
parar als ocells amb el Con-
curs d’Imitació de Cants
d’Ocells.

Cristina Branco vol anar més enllà dels límits estrictes del fado
M. ÀNGELS TORRES

Goran Bregovic posa música dels
Balcans a ‘Karmen amb final feliç’

Els músics zíngars de la Banda
de Casaments i Funerals de Bre-
govic interpreten aquesta par-
ticular versió de la gran icona
sentimental de Bizet amb des-

enllaç feliç, que aquesta nit
(22.00 h) s’estrena al Festival de
Peralada. “Si portés a veure Car-
men algun dels meus amics gi-
tanos, qualsevol dels que to-
quen en casaments i funerals,
quina seria la seva reacció?”.
Aquesta és la pregunta que es
va fer el compositor serbi
Goran Bregovic quan comen-
çava a pensar en una nova par-
titura per a aquesta òpera.

El resultat n’ha estat una ver-
sió lliure amb final feliç. I és
que ja és ben trist que, una ve-
gada que una gitana és la pro-
tagonista d’una òpera, el com-
positor l’acabi matant. Així
doncs, l’espectacle, protago-
nitzat per una Carmen molt di-
ferent de la clàssica, és una jove
gitana que treballa en una fà-

brica de Sèrbia i que, víctima
d’un engany, la porten a Ale-
manya, on l’obliguen a practi-
car la prostitució. Allà coneix
el que serà la seva parella i hi
forma una família, però la seva
felicitat es veurà estroncada per
culpa d’un agent de policia.
Aquesta vegada, però, la histò-
ria no acabarà en tragèdia.

Autor de la banda sonora,
entre d’altres d’El tiempo de los
gitanos, d’Emir Kusturica, Bre-
govic s’ha embarcat a fer la pri-
mera òpera zíngara de la his-
tòria valent-se d’una música
tan intensa i explosiva com les
situacions viscudes als Balcans,
dotant d’una perspectiva con-
temporània el folklore d’aques-
ta zona d’Europa. “Vinc d’una
tradició musical molt petita

–afirma el compositor–. No
tenim tradició de cant narra-
tiu i ens falten referents. Els
zíngars dels Balcans no podem
interpretar una òpera com la
Carmen de Bizet perquè com a
mínim necessitaríem un cen-
tenar de músics titulats”. Per
això aquesta versió “és un guió
adaptat, a partir del qual pla-
nificaré la pel·lícula”, avança
el creador de Karmen amb final
feliç.

La dedicació del compositor
a les bandes sonores cinema-
togràfiques és el motiu que la
seva primera intenció fos fer-ne
una pel·lícula, però finalment
ha optat per començar pels es-
cenaris. “Aquesta versió esce-
nificada podria definir-se com
a “òpera povera”, diu Bregovic,
que es presenta amb una esce-
nografia molt elemental, amb
un teló de fons negre en què
apareixen diferents ninots i ob-
jectes d’estètica naïf.

El concert de
Cristina Branco

anirà seguit, demà,
del de la cantant
africana de pop
Oumou Sangare

El món de l’escena
s’acomiada del
fundador de
Sèmola Teatre
Redacció
VIC
Ahir al migdia l’església de la
Divina Pastora de Vic es va
omplir de gom a gom per
donar l’últim adéu a Joan
Grau, fundador de Sèmola
Teatre, que va morir dimarts
passat per un fatídic accident
de moto quan tornava de
l’assaig del seu darrer
espectacle: Enlloc com a casa.
La cerimònia va reunir, a
banda dels seus companys de
Sèmola Teatre, molts
representants del món de
l’escena catalana, entre els
quals destacava la presència
del director de Dagoll
Dagom, Joan Lluís Bozzo, els
membres de Teatre de
Guerrilla, el director del
Teatre Lliure, Àlex Rigola, i
actors i directors com Joan
Anguera, Ramon Vila i
Ramon Simó. Al final de
l’acte el cantant del grup
Gossos, també actor de
Sèmola, Natxo Tarrés, va
recordar Joan Grau i la seva
tasca en el món del teatre.
Tarrés va destacar la seva
forta personalitat, que es
transmetia intensament en
qualsevol de les seves
produccions teatrals,
carregades sempre d’un
llenguatge escènic surrealista
amb molts accents poètics i
de vegades, fins i tot, un pèl
agressius. L’estrena del nou
espectacle, que estava
prevista per a la setmana
vinent, ha estat suspesa. La
companyia del Sèmola Teatre
diu que encara no sap si
complirà els seus
compromisos artístics.

El drama ‘El misteri
de la Selva’ arriba
a la 25a edició
Redacció
TARRAGONA

El misteri de la Selva és el nom
amb el qual es coneix la
històrica Representació de
l’Assumpció de la Madona Santa
Maria, que arriba a la 25a
edició els dies 14 i 15 d’agost
a l’església parroquial de la
Selva del Camp (Baix Camp).
D’aquesta obra, escrita en
català a finals del segle XIV,
se n’ignora l’autor i el
veritable origen. Malgrat
això, se sap que és el drama
assumpcionista escrit en
llengua romànica més antic
dels que es conserven a
Europa. Els altres textos
dramàtics existents,
francesos i castellans, són
posteriors, com ho és també
el Misteri d’Elx, del segle XV.
Tot i que El misteri de la Selva
sovint es relaciona amb una
representació que es va fer a
Tarragona l’any 1938, el text
va ser trobat a la Selva del
Camp, que l’ha introduït en
la seva pròpia tradició
popular.
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Una gitana
sèrbia és la
protagonis-
ta de l’òpera

‘Karmen amb final
feliç’, amb què
Goran Bregovic
uneix el so balcànic
amb Occident.

Montse Gardó
BARCELONA

Un viatge per
la música,
però
sobretot per

les paraules.
Cristina Branco
recopila totes les
seves influències a
‘Ulisses’, que
presentarà avui a la
nit a Torroella.


