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L’Ajuntament de Prada de Con-
flent (Catalunya Nord) ha comprat
la casa on va viure el violoncel.lista
des del 1949 fins a mitjans dels
anys 50 per convertir-la en museu i
centre d’estudis sobre l’artista. L’al-
calde, Joan Francesc Denis, va
avançar aquesta intenció en la
inauguració de la 37a Universitat
Catalana d’Estiu (UCE). El projecte
de convertir aquesta vivenda de
dos pisos en museu respon a la vo-
luntat del municipi de destacar la
importància que té per a aquesta
localitat el músic català, que en vi-
da va atraure cineastes i artistes
fins a Prada.

Prada convertirà una casa
de Pau Casals en museu

El cantautor protagonitza avui, a les
deu de la nit, el tercer concert del ci-
cle Versos i cançons, a la terrassa del
Museu d’Història de Catalunya. Un
recital gratuït que obrirà el trio vo-
cal femení De Calaix. Tero oferirà el
recital Et deixaré la veu, un homenat-
ge a la desapareguda poeta Maria
Àngels Anglada en què s’acompa-
nyarà de les actrius Pepa López i Car-
me Callol. A la mateixa hora, la
plaça Joanic acollirà el festival Illes
Balears en Concert a Barcelona, amb
cinc grups: els mallorquins Casa
Russa, Kard’s Piken i The Nash, així
com els eivissencs Peter Colours i els
menorquins Estanis.

Josep Tero i un festival de
pop balear, avui a BCN

James Dougherty, el primer dels
tres marits de la desapareguda ac-
triu nord-americana, va morir di-
lluns als 84 anys a San Rafael (Ca-
lifòrnia) per complicacions de la
leucèmia que patia. Dougherty es
va casar amb Norma Jean Baker el
1942, quan ella només tenia 16
anys i no havia adoptat encara el
nom de Marilyn Monroe. La parella
es va divorciar el 1946, poc després
que el marit emprengués llargs
viatges com a marí mercant du-
rant la segona guerra mundial. En
la seva absència, Monroe va co-
mençar a dirigir els seus passos
cap a la indústria de Hollywood.

Mor el primer marit
de Marilyn Monroe
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El ballarí presenta ‘D. Q. Pasajero en tránsito’, obra en què participa La Fura

Amargo recrea a Peralada
un ‘Quixot’ eclèctic i futurista

DANSA I FESTIVAL

c

CRISTINA BUESA
GIRONA

El ballarí i coreògraf Rafael
Amargo se suma aquesta

nit al quart centenari del Quixot.
Però el seu homenatge no és gens
convencional. Qualificat per ell ma-
teix com una producció «molt bo-
ja», D. Q. Pasajero en tránsito recrea al-
gunes de les aventures de l’hidalgo
en una versió en què combina fla-
menc, folklore, breakdance i contem-
porani. La 19a edició del Festival
Castell de Peralada (auditori Jardins
del Castell, 22.00 hores) serveix avui
d’escenari per a un muntatge en
què Carles Padrissa (La Fura dels
Baus) firma juntament amb Amargo
la direcció escènica.

Dos joves japonesos, Bidanshi (Ra-
fael Amargo) i Akira (Fran Fernán-
dez), viuen obsessionats amb inter-
net, el manga i els ordinadors al
Tòquio de l’any 2023. A partir d’a-
quí, l’espectacle crea un paral.lelis-
me entre els llibres de cavalleries de
l’obra de Miguel de Cervantes i els
videojocs. Aquesta superposició en-
tre el passat i el present es porta a
terme gràcies a les enormes panta-
lles instal.lades sobre l’escenari, en
què es reprodueix un muntatge
audiovisual realitzat per Juan Ester-
lich i Franc Aleu.

q UN VIDEOJOC QUE FALLA
Bidanshi i Akira entren en un joc
que acaben de piratejar, D. Q. III, i a
través de set submenús es van desen-
volupant alguns dels capítols més
cèlebres de la novel.la situada a la
Manxa: la història d’amor de Dulci-
nea, els molins de vent, la lluita amb
el cavaller dels miralls... Però el
muntatge multimèdia farà un tomb
quan el videojoc comença a fallar.
Rafael Amargo (Pinos Puente, Grana-
da, 1975), que ja ha presentat aquest
eclèctic espectacle en ciutats com
Granada i Sant Sebastià, assegura
que Don Quixot «és un viatger entre
la realitat i la ficció. Un pelegrí ama-
rat d’idealisme desmesurat conver-

tit en un boig romàntic. És un pas-
satger en trànsit».

Apassionat de la cultura oriental,
Amargo basa la música de D. Q. Pasa-
jero en tránsito en el flamenc. Així,
José Soto, Sorderita, membre funda-
dor de Ketama, i Lagartija Nick,
grup que va participar en el disc
Omega d’Enrique Morente, són els
creadors de les peces que s’escolta-
ran avui a Peralada (Alt Empordà).

Cinc cantaores, dos guitarristes i
un caixó acompanyaran Amargo i
14 bailaores més damunt l’escenari.
El premiat artista gadità, que actual-
ment imparteix classes d’expressió
corporal a l’acadèmia del programa
televisiu Operación Triunfo, combina
en l’espectacle el flamenc més pur
amb altres tendències, com les que
va assimilar a l’escola de Marta Gra-
ham, de Nova York.<

ALTRES PROPOSTES

BARAS I CORELLA, A
CALELLA I SANT FELIUç

La bailaora Sara Baras
i el ballarí de dansa

clàssica Ángel Corella també
actuen aquesta nit en dos festi-
vals d’estiu de les comarques
de Girona. Baras presenta
Sueños al Festival Jardins de
Cap Roig de Calella de Palafru-
gell (Baix Empordà), un espec-
tacle en què se succeeixen dife-
rents palos del flamenc i on es-
tarà acompanyada pel bailaor
José Serrano. Amb totes les lo-
calitats esgotades, igual que
Corella, l’artista torna a l’esce-
nar i empordanès , on ja va
triomfar el 2003.

Al Festival de la Porta Ferra-
da de Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà), el seu il.lustre
veí, Ángel Corella, es calçarà les
sabatilles per representar co-
reografies de Baryshnikov, Ba-
lanchine i Petipa. Al costat de
diversos solistes de l’American
Ballet Theatre, el ballarí –que va
haver de suspendre l’espectacle
per mal temps el 9 d’agost pas-
sat– també rendirà el seu parti-
cular tribut al Quixot, escenifi-
cant la Suite de Ludwig Minkus.
Durant la presentació d’aquest
espectacle, la setmana passa-
da, Corella es va mostrar molt
emocionat per actuar a l’audito-
ri del monestir de Sant Feliu, el
municipi on projecta instal.lar
una escola de dansa dirigida als
joves.

33 Rafael Amargo (ajagut) i Fran Fernández, en una imatge del muntatge.
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CRÍTICA DE DANSAb
IGOR YEBRA, només
llampecs que
l’allunyen de les
verdaderes estrelles
INTÈRPRETS Igor Yebra i altres
ESPAI Jardins de Cap Roig
DIA 16 d’agost

Un públic entregat volia veure de
prop el ballarí que va deixar de
ser anònim el dia que li va robar
el cor a Anne Igartiburu, present
a Cap Roig, on va regalar somriu-
res a tort i a dret.

Yebra es presentava com la fi-
gura principal d’un programa in-
tegrat per figures del ballet euro-
peu. Les seves qualitats artísti-
ques no són, de lluny, les que
exhibeixen les grans estrelles de
la dansa. El ballarí va oferir un re-
pertori variat amb un ventall
d’estils coreogràfics que va iniciar
amb el pas a dos del segon acte
de Giselle, amb la ballarina de
l’Òpera de París, Melanie Hurel, i
en què l’artista va destacar per la
seva presència i elegància.

Més que en El corsari, el pas a
dos que va tancar la vetllada i
que requereix un virtuosisme
que ni Yebra ni Hurel van ser ca-
paços de donar, el ballarí basc va
fer la seva millor interpretació en
una coreografia pròpia, La muerte
de un cisne, inspirada en l’original
de Fokine i Saint-Saëns i que des-
criu les tremolors d’un cigne mo-
ribund. En aquest solo, Yebra va
aconseguir moments màgics em-
parats per un estil amb una plàs-
tica que delata el segell bejartià
que el ballarí va beure a través
del seu mestre, Víctor Ullate.

La millor interpretació va arri-
bar amb la parella formada per
l’espanyola Eva López-Crivillén,
de la Compañía Nacional de Dan-
za, i per Lienz Chang, ballarí
cubà i partenaire durant anys d’A-
licia Alonso. El programa es va
completar amb L’espectre de la ro-
sa i Diana i Acteó, amb Simone
Clarke i Yat-Sen Chang, de l’En-
glish National Ballet.<
MONTSE G. OTZET

Eva López-Crivillén i Lienz
Chang van ser els millors i
més aplaudits de la vetllada


