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Ensemble Zefiro
Dir: A. Bernardini.
29 Festival de Torroella de Montgrí

Concert en record
d’Ernest Lluch, a qui
es dedicava la recu-

peració de la música de
dos catalans, els germans
Pla i Ferrusola, Joan (ca.
1720 - ca.1775) i Josep
(1728-1762), que van assolir
gran fama europea com a
compositors, oboistes i
empresaris. Un tercer
germà, Manel, no es va
moure de la cort madrile-
nya, on s’apreciava la seva
música religiosa, vocal i es-
cènica.

Es van escoltar dos dels
quatre concerts per a oboè
que es conserven: l’escrit
en do major (de datació in-
certa), important i ofert en
una primera audició mo-
derna, i l’escrit en re major
per a dos (ca.1752). Les
notes del musicòleg Josep
Dolcet aclarien que no es

pot saber a qui atribuir les
autories, ja que sovint sig-
naven amb rúbriques com
Signors Plas o Frères Plas.
Es tracta de música pre-
clàssica, agradabilíssima i
sense altres complicacions
que les del virtuosisme so-
lístic. A Londres havia de
semblar moderna, con-
frontada a l’aclaparador
llegat de Händel, de qui es
programaven les suites de
la Música aquàtica.

L’Ensemble Zefiro, es-
coltat fa poc al Palau de la
Música, va oferir unes lec-
tures respectuoses, afecta-
des per una reverberació
que espessia el so hände-
lià. Impossible destriar-lo
des de les primeres files.
Amb la premissa d’aquesta
borrositat cal dir que els
resultats eren airívols i en-
grescadors. Alfredo Ber-
nardini, excel·lent com a
concertador, oboista (se-
cundat per Paolo Grazzi) i
flautista (en Händel), va
anunciar la publicació de
l’enregistrament dels qua-
tre concerts per a oboè
dels germans Pla, del qual
cal estar a l’aguait per es-
coltar-lo tot recordant la
tasca d’Ernest Lluch en la
recuperació del nostre
menystingut patrimoni
musical.
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va oferir
unes lectures
respectuoses

ElCricbufarà
espelmes
aMontjuïc
al’octubre

Teresa Bruna
BARCELONA

El Circ Cric tornarà a ins-
tal·lar la seva carpa a la
plaça Margarida Xirgu del 3
d’octubre al 22 de novem-
bre. Tindrem la sort de dis-
frutar de l’espectacle Tortell
Poltrona: 35 anys fent de
pallasso, que precisament
aquest cap de setmana
acaba la temporada a Sant
Esteve de Palautordera. Pol-
tronaproposaunarecreació
de totes les tècniques del
circ al voltant dels seus 35
anys de carrera, amb uns
més que notables “números
que ja no feia, alguns que
semprefaig icosesqueenca-
ra no he fet i vull fer”.

Entre els que no hi falten
hi ha els entranyables nú-
meros de la puça i de les ca-
dires, i entre els nous, un
meravellós cànon instru-
mental amb música de Mo-
zart, que interpreta l’Or-
questradelCric,ambPoltro-
na i la Srta. Titat, la pallassa
blanca. El muntatge comen-
ça amb projeccions que ha-
via filmat el seu pare als ini-
cis d’en Tortell, que ajuden a
recordar i a repassar la seva
trajectòria, i segueixen els
números de pallasso inter-
calats amb les actuacions de
Dani Castro (teles), la roda
Cyr de Martí Soler, Claudio
Parente (equilibris), la bàs-
cula de Fernando Moura,
Agnès Fustagueras (mans a
mans), la divertida i peluda
Tití (acrobàcia en barra)...

I el gran volant, el trape-
zi que fascina en Tortell,
per al qual ja va fer la carpa
més grossa. Ho veurem una
mica abans en el temps que
altres anys, perquè la com-
panyia francesa Baró d’Evel
Cirk, fundada entre d’altres
pel fill de Tortell i la Srta.
Titat, Blai Mateu, ve convi-
dada pel Mercat de les Flors
–en obres– i només disposa
d’aquestes dates. Tot queda
a casa! ■

Injecciódetres
milionsperala
FundacióMiró

Redacció
BARCELONA

El departament de Cultu-
ra de la Generalitat ator-
garà a la Fundació Miró
2.974.378 euros per finan-
çar les obres de reforma i
millora de l’edifici, que es-
tan tenint lloc aquest estiu.
Les obres suposaran l’am-
pliació de la llibreria i la re-
modelació de la botiga, així
com millores en la il·lumi-
nació i climatització. ■

Lacarra ballant a Santander amb el francès Cyrill Pierre ■ VÍCTOR FRAILE / REUTERS

ElComentari Pep Blay

Madonna a l’Estadi Olímpic,
els U2 que estrenen espec-
tacle al Camp Nou i Elton

John que tancarà la seva gira al
mes d’octubre al Palau Sant Jordi
m’han fet reflexionar sobre el futur
del pop com a circ de masses. Cer-
tament, no hi ha relleu generacio-
nal per a les grans figures dels se-
tanta i vuitanta, almenys pel que fa
a la devoció i acceptació popular, i
encara que els Rolling Stones s’en-
testin a arrossegar-se com un
museu del rock ambulant, el cert és
que les estrelles tenen un cos amb
data de caducitat. De grups que
han triomfat al segle XXI, només
podrien fer certa ombra als histò-
rics del pop Shakira i Coldplay,
aquests últims gràcies a Pep Guar-
diola, des que s’ha fet públic que
estimula els seus jugadors a ritme

La fi dels macroconcerts

de la cançó Viva la vida. Però no és
el mateix.

Internet i les tecnologies són els
grans responsables d’aquest canvi. En
l’era daurada de la venda de discos
–prepirateria i eMule–, les multinacio-
nals tenien pressupostos per afrontar
un gran llançament a nivell mundial

amb garantia d’èxit. S’apostava per
pocs noms en els quals se centrava el
negoci, i els beneficis que se’n treien
es dedicaven a caçar nous talents per-
què no faltessin nous hereus.

Ara l’accés fàcil i immediat a tota
la música, més el caos al qual s’han
sotmès les empreses discogràfiques,
ha fet que el públic de tot el món
sigui més eclèctic i plural. Paral·lela-
ment, l’aparició de les noves tecno-
logies ha diversificat la indústria de
l’oci, i el pop ha vist reduïda la seva
part de pastís dins de les motivaci-
ons de l’espectador en potència. I
també he advertit que s’està perdent
aquell sentiment d’identificació ar-
tista-públic que al seu moment va
fer que Madonna, U2 i Elton John
s’encimbellessin a l’Olimp del pop.
Hi ha massa distància entre els artis-
tes i el cor de la gent.

No hi ha relleu
generacional per
a les grans figures
dels setanta i vuitanta,
almenys pel que fa
a la devoció popular

Lacarra, lesionada

L’estrella del Ballet de Munic es recupera d’una
operació de genoll i no podrà actuar a Porta Ferrada

Marta Porter
BARCELONA

L’any passat li va passar a
Tamara Rojo al Festival de
Cap Roig i aquest any li ha
tocat a Lucía Lacarra, ex-
companya seva de classe de
dansa quan eren joves pro-
meses. Afectada d’un tren-
cament de lligaments cre-
uats al genoll, la ballarina
guipuscoana ha hagut de
suspendre la seva actuació
al Festival de la Porta Fer-
rada, on avui havia d’inter-
pretar el paper de Tatiana
del ballet Eugene Oneguin.

“Em feia il·lusió presen-
tar-vos el Ballet de Munic”
–companyia de la qual és
primera ballarina–, explica
la intèrpret. que ja fa dos
anys que es presenta fidel-
ment a la cita estiuenca em-
pordanesa. “Si als especta-
dors els sap greu no veure’m
actuar, imagineu-vos com
estic jo de disgustada, però
han passat cinc mesos i tot
just ara he començat a fer
exercicis de barra. I el que
no puc fer és presentar-me
davant del públic si no estic
al cent per cent”.

La companyia, però, una
de les més versàtils en re-
pertori, presentarà aquest
clàssic amb coreografia de
John Cranko amb la balla-
rina neozelandesa Lisa-
Maree Cullum i demà oferi-
rà un segon programa, de
tall més contemporani, que
amb el títol genèric de

Cambio d’abito recull tres
peces de tres grans coreò-
grafs del moment, Hans
van Manen, Simone San-
drani i Martin Schäpfer.

Una altra de les grans
il·lusions de Lacarra, que
se’n va anar en orris, va ser
treballar amb el gran coreò-
grafJiríKylian,alqualadmi-
ra profundament i que en-
guany ha estat tres mesos
treballant per al Ballet de
Munic: “Em va passar pel

costat”, es lamenta. Amb
tot, Lacarra sap que qualse-
vol ballarí viu pendent de les
lesions. “Johetingutsort,és
la primera en 18 anys de
carrera”. I reflexiona: “En
aquest temps, però, he
après moltes coses, tant físi-
ques com psicològiques, i
una d’elles és que quan no
balles no tens importància,
quan no ets útil no ets nin-
gú”. És una dura lliçó per a
una noia que, malgrat el

contratemps,anunciaquesi
tot va bé l’estiu que ve torna-
rà per actuar a Catalunya.

Respecte al seu excom-
pany d’estudis Ángel Core-
lla, aplaudeix la iniciativa
del ballarí de crear la seva
pròpia companyia. “Té un
gran valor. Em va convidar
a fer la Bayadère per a l’es-
trena a Madrid, però no vaig
poder, o sigui que estem
pendents d’alguna altra
col·laboració”, acaba. ■


