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ra fa nou
anys, al Mu-
nicipal de

Girona, Ute Lemper
va fer un concert cer-
tament memorable.

Tant és així que molts dels que hi
van ser aleshores van tornar al ma-
teix teatre compartint el record
d’aquell concert que va convertir-
se en poema. El temps ha passat,
però, només d’aparèixer a l’esce-
nari tota vestida de negre, Ute
Lemper va deixar clar que no hi ha-
via motiu per a la nostàlgia. Era
allà, vivíssima i bellíssima, amb la
seva veu prodigiosa hàbilment tre-
ballada en una diversitat de regis-
tres, amb la seva fascinant presèn-
cia escènica, amb la seva capacitat
de vampiritzar diferents tradicions
musicals per fer-ne una personalís-
sima transfiguració. Grandiosa
Ute Lemper que fa sentir l’alegria
de viure en el pur present, tot i que
a la vegada podia semblar que re-
tornava l’esperit d’aquell antic
concert amb un repertori semblant
i també amb la fatalitat d’un pro-
blema amb el so que va impedir

A

sentir plenament la veu de la can-
tant durant uns minuts. A diferèn-
cia de l’ocasió anterior, en què va
esperar que el problema s’arreglés
estirada damunt del piano, Lemper
no se’n va adonar i va continuar

cantant. Això, però, va passar a la
segona part, quan Lemper va abor-
dar la poesia de Bukowski en com-
panyia de Mario Gas. Abans, va
tornar a vivificar el llegat de Weill/
Brecht (amb les seves variacions
dels cèlebres Surabaya Johnny,
Alabama song i Bilbao song) i va
recrear-se en l’univers sentimental
de Brel amb una versió vibrant de
Sur le pont d’Amsterdam i una de
distanciada del Ne me quitte pas.

Hi va haver un crescendo que,
com és habitual en els concerts
d’Ute Lemper, va culminar amb la
cançó del Macky Navaja, però
creant la sensació que s’interrom-
pia una experiència per deixar pas
a una altra cosa, que, de fet, consti-
tuïa l’aposta del nou espectacle de
la cantant: The Bukowski project,
que neix de l’interès de la sofistica-
da Lemper per aquest escriptor que
va parlar «brutament» de la pròpia
vida. Tenint la segona part una du-
rada de cap a una hora i mitja, no
n’està segura Lemper que tingui
prou atractiu aquest projecte Bu-
kowski? D’aquí, la primera part,
que permet retrobar-se amb la
Lemper de sempre? Sigui com si-
gui, per damunt de les limitacions
de la poesia de Bukowski i a banda
de la presència de Mario Gas, la
gran Lemper va continuar mos-
trant-se esplèndida, exhibint talent
i saviesa escènica.

Una presència escènica sempre fascinant
� Autor: Charles Bukowski.

Intèrprets: Ute Lemper i Mario
Gas.
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 25 de novembre del 2009.
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La divina Ute Lemper. / D.C.

espectacle comença tra-
ient una marca de terra,
d’aquelles que dins l’es-

cena marquen el límit de quelcom.
Molt metafòric. Jordi Casanovas, ba-
llarí i col·laborador de la companyia

de dansa Mal Pelo, va presentar el seu solo Jukebox
al Teatre de Salt. Tota una declaració d’intencions
sense pretensions, potser només aquest comença-
ment esdevé intenció fonamental: deixar via lliure
a la imaginació, als records, a les imatges que con-
figuren una trajectòria acompanyada de meravello-
ses melodies i, sobretot, bon humor. Jukebox forma
part d’un projecte de laboratori iniciat per Mal Pelo
l’any 2008, amb la voluntat de donar eines de crea-
ció i producció als intèrprets que han treballat en les
creacions de la companyia al llarg de la seva trajec-
tòria. Casanovas va desplegar amb mestratge una
àmplia varietat de registres i expressions, tot equili-
brat a través de saber donar la mida justa a certs mo-
ments d’intimitat, intercalats amb alguns apunts
que emanaven una capacitat còmica aclaparadora.

El resultat, àmpliament gratificant per a tots els
que vam compartir amb ell l’espectacle, deixa el
llistó ben enlaire. Casanovas va saber fer visible
una dansa espectacular des de la humilitat i la sen-
zillesa. Potser és l’única manera d’assolir la quali-
tat estètica que desprenien els seus gestos i movi-
ments. Instants de soledat, rutina, riure, reflexió...,
en definitiva, de vida. Fragments que rememoren
una vida de dedicació a la dansa, en què el cos és ca-
paç d’articular el joc de saber-se present des de
l’acceptació del que hi ha.

L’

dansa | «jukebox»

El joc de la vida
� Creació i interpretació: Jordi Casanovas.

Lloc i dia: Salt, 25 de novembre del 2009.
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