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burgesa perquè el misera-
ble programa de mà expli-
cava menys que res.

Amb el perfecte desdo-
blament de l’Anna II de Ca-
therine Allard, Lemper va
estar igual a ella mateixa,
tant com a Anna I com en un
sintètic repàs a la carrera de
Weill. La cantatriu va tornar
a enlluernar amb aquest ini-
mitable glamur àcid que do-
mina sense esforç l’escena i
que es recrea en cada con-
sonant i inflexió del text,
amb una veu magnètica i
precisa com un bisturí.

Aquí acaben les virtuts i
comencen els pecats d’un
muntatge que hauria lluït
més en un espai menys
obert i amb una amplifica-
ció més acurada. Això va
tenir efectes nefastos per al
desigual (i arraconat) quar-
tet vocal i un Barcelona 216
(o 416, donada la multiplica-
ció d’efectius) que, tot i la
bona concepció de José Luis
Estellés, va sonar sense re-
lleu. Almenys va quedar clar
que Weill va ser molt més
que un gran compositor de
cançons.

Els 7 pecats capitals
Música: Kurt Weill; text: Bertolt
Brecht; direcció: Frederic Amat.
Amb Ute Lemper i Catherine
Allard. Coreogr.: Jordí Cortés.
Fest. de la Porta Ferrada, 12 d’agost.

Les oportunitats de
veure Kurt Weill són
tan escasses que la

programació de Die sieben
Todsünden, últim treball del
compositor amb Bertolt
Brecht, justificava l’excursió
a Sant Feliu de Guíxols. No
menys minses són les pro-
babilitats d’escoltar la seva
música en format orquestral
i, per acabar-ho d’adobar, hi
havia Ute Lemper retro-
bant-se en un monogràfic
amb l’autor que més lligat
ha estat a la seva carrera.

La producció té com a eix
un suggerent vídeo de Fre-
deric Amat, amb picades
d’ullet al cinema mut i un
ben treballat grafisme. Grà-
cies al vídeo i a la simplista
coreografia de Jordi Cortés,
es podia endevinar de què
anava aquesta sàtira anti-

Crítiquesdansa

XavierCester/música

propera al guinyol de Jordi
Cortés, que no s’entendrien
un sense l’altra.

Cortés crea escenes des-
criptives en què la dansa, li-
mitada per l’espai escènic,
esdevé una pel·lícula muda
que juga amb el sarcasme
despietat de Brecht. Cathe-
rine Allard, Anna, una noia
pobra que, caient en els set
pecats capitals, aconsegueix
triomfar a Hollywood –aquí
rau la ironia de Weill, un
marxista fugit del nazisme i
exiliat al cor del capitalis-
me–, ofereix una interpreta-
ció divertida i molt expressi-
va, mentre que la resta de
ballarins són eficients com-
parses, amb tocs de surrea-
lisme, al seu servei. Malgrat
algun tímid intent, es troba a
faltar més interacció entre
aquest monstre de l’escena
que és Ute Lemper, que ha
demostrat la seva capacitat
com a ballarina, amb la
resta de personatges.

Kurt Weill i Bertolt
Brecht van crear Els 7
pecats capitals per al

Teatre de l’Òpera de París.
De la coreografia original
se’n va encarregar Balanchi-
ne, director de la companyia
parisenca. Malgrat s’ha in-
tentat recrear el ballet del
gran mestre, cada nova ver-
sió ha de recórrer a la imagi-
nació per la manca d’enre-
gistrament original.

Frederic Amat, però, no
ha volgut embrancar-se en
una reconstrucció: ha con-
cebut un muntatge nou,
proper al cabaret. La falta
de subtítols d’un text en ale-
many fa que el públic enten-
gui ben poca cosa del que
canten Ute Lemper i el cor,
de manera que Amat fa re-
caure tot el pes argumental
en el vídeo de concepció ex-
pressionista de Mariona
Omedes i en la coreografia

Sarcasmeenguinyols
MartaPorter/dansa

Ute Lemper va actuar a Porta Ferrada en un espectacle de
música i dansa ■ JORDI GARCIA/ARXIU

Weill retrobat

Ionquidelteatre
Roger Pera debuta com a director a ‘Quina vida’, de
Howard Korder, que s’estrena divendres al TGB

Teresa Bruna
BARCELONA

Actor, doblador i fins i tot
cantant, Roger Pera es fica
ara en el camp de la direcció
amb la companyia Set
d’Acció i Quina vida!, una
comèdia de Howard Korder
habitada per una desena de
personatges nascuts entre
els 70 i els 80, “la generació
que tenia de tot i no sabia
què fer-ne”. Però puntualit-
za que no és un argument
generacional, perquè parla
de coses “que passen a tot-
hom”. Malgrat tot, és la seva
edat i l’espectacle està ple de
referents gairebé propis
com ara la banda sonora,
amb músiques com la cançó
de Marco, Don’t worry be
happy i la catalana Boig per
tu, entre d’altres.

L’obra s’estrena demà
dins del festival Avantime,
que el teatre Gaudí Barce-
lona ha programat per a
l’estiu. S’hi quedarà fins el
21 de setembre.

“Em vaig enamorar de
l’obra perquè diu moltes
coses des del somriure sub-
til. Els personatges són frà-
gils, els fa por créixer, vol-
drien ser els eterns Peter
Pan”, explica Pera. La tra-
ducció i adaptació és de
Lluc Potrony, que ho va
tenir molt clar: “Una obra
que parla de tres tios per-
duts en una casa s’havia de
conservar amb referents
nostres”, remarca.

Els protagonistes són
tres homes, encara que hi
ha molts personatges. Un
és autodestructiu, l’altre
pren opció pels àmbits es-

tablerts i el tercer, un cal-
çasses influenciable. “Com
totes les generacions,
volem canviar el món. Tení-
em somnis i, en créixer,
ens adonem que no es fan
realitat. Som privilegiats
amb tot el que tenim i no
parem de buscar culpables,
tenim problemes imagina-
ris”, diu Pera.

Direcció cinematogràfica
Roger Pera està molt satis-
fet de la seva experiència
com a director: “És molt dur
però m’agrada molt, espero
no haver de dirigir mai el
meupare”,bromeja.Al’obra
hi ha projeccions de fets
com el 23-F o les manis de
l’Estatut d’Autonomia, nou
escenes cinematogràfiques
a ritme trepidant i 12 pau-
ses que tenen molta força.

“Roger, ets un ionqui del
teatre!”, li etziba durant la
presentació l’actor Joan
Frank Charansonnet, que
comparteix repartiment
amb Joel Minguet, Pep Pa-
pell, Estel Solé, Yaneys Ca-
brera, Gemma Badia i José
Bailón. Tots ells coincidei-
xen a destacar l’entrega de
Pera i el que això suposa:
“M’havien dit que Bieito
t’ho treia tot de dins, però
és que en Roger no hi deixa
res. Ens permet arriscar i
deixar-nos portar, la
il·lusió ens fa deixar-hi la
panxa”, diu Joel Minguet.

L’entrada (25 €) inclou
una cervesa del Montseny
d’uns amics que treballen
molt natural, i un sopar al
Movie, on, mentre sopes, et
passen curtmetratges. Hi
anirem de totes les edats! ■

Foto de família de la companyia Set d’Acció, amb el seu director, Roger Pera (amb barret) ■ XAVIER BERTRAL

Poeta: enterrament d’Estat

Honors
palestins
per a Darwix

Milers de persones van donar
ahir l’últim adéu al poeta
Mahmud Darwix a Ramala, en el
primer funeral d’Estat des de la
mort de Iàser Arafat. Mort dis-
sabte passat a Houston (EUA)
durant una operació a cor obert,
el seu cos va ser rebut pel presi-
dent palestí, Mahmud Abas. El
1988 Darwix va ser l’autor de la
Declaració d’Independència Pa-
lestina ■ AHMAD GHARABLE / AFP


