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er començar, una llicència gairebé poètica: a
l’avanttítol d’aquesta crítica, allà on hi hau-
ria de dir dansa o música o teatre per definir

el gènere de l’obra comentada, hi apareix un cog-
nom, Távora, perquè el savi sevillà Salvador Távo-
ra (1934) és pràcticament un gènere per ell mateix,
amb la seva iconoclàstica visió de la tradició i uns
quants elements recurrents que formen el seu uni-
vers escènic des del principi dels anys setanta. Di-
marts, a la sortida del seu Flamenco para Traviata,
alguns tavorians gironins de llarga militància reme-
moraven el Távora més trencador d’altres muntat-
ges vistos anys enrere, en contraposició a aquest
Távora una mica autocomplaent que ha volgut pro-
vocar una trobada –mai una fusió, va remarcar el
mateix director al final de l’obra– entre el flamenc i
l’òpera sense igualar en cap moment els seus mi-
llors resultats històrics. En realitat, aquesta produc-
ció de La Cuadra de Sevilla estrenada l’any passat
en la Biennal de Flamenc de Màlaga funciona per-
fectament en la seva part estrictament flamenca: en
el ball de la seva néta, María Távora (Violeta) i El
Mistela (Alfredo); en el cante d’Ana Real i Javier
Allende, en les guitarres i les percussions. De fet,
en el programa de mà, Távora explica que «en l’es-
quema sonor de l’espectacle estan inclosos, per a la
seva memòria, els estils de fandangos de dotze can-
taores», que detalla a continuació.

El problema arribava quan es volia forçar la tro-
bada amb l’obra de Verdi, a través de simbolismes
poc aclaridors i altres recursos que, en algun mo-
ment, provocaven una certa vergonya aliena. La
hieràtica ballarina clàssica, les dues màscares bai-
laoras, la irrupció del personatge amb xanques i,
per damunt de tot, una gravació de La Traviata que
semblava emergir d’un gramòfon centenari, no aju-
daven gaire a entendre les bones intencions de Tá-
vora, que en un moment realment delirant va fer
aparèixer en escena el pare d’Alfredo, per remarcar
amb un discurs força artificiós –les úniques parau-
les dites de l’espectacle– la seva oposició a la rela-
ció entre els dos joves, com si el ball i el cante no
puguessin explicar segons quines coses. En aquest
context, l’admirable intervenció del cavall d’alta
escola, en coreografia final amb la bailaora, va
quedar com un tòpic tavorià més. Al final, Távora
va recordar Luis Polanco i Gonzalo Pérez de Ola-
guer i, ja que la funció era en benefici de la Funda-
ció Vicent Ferrer, va dir que s’havien complert les
dues funcions del teatre: l’artística i la social.
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távora | «flamenco para traviata»

Molt de flamenc
i poca «Traviata»

� Concepció, geometria coreogràfica, ordenació

de la música i escenografia: Salvador Távora.

Dia i lloc: Dimarts 12 d’agost, Festival Castell de

Peralada (auditori dels jardins del castell).

XAVIER CASTILLÓN

Coreografia equina: del millor de la nit. / JOSEP AZNAR

● «Mai entendré aquesta diferen-
ciació que, segons alguns, hi ha en-
tre música seriosa i música lleuge-
ra. Només hi ha música bona o do-
lenta.» Kurt Weill (1900-1950) de-
finia d’aquesta manera –si bé para-
frasejant Oscar Wilde– la seva
concepció de la música; unes com-
posicions, les de Weill, on es fusio-
na el jazz, l’òpera, el ballet o la mú-
sica de cabaret, amb la màxima
d’oferir el millor possible; música
popular, però també intel·ligent
–per cert, algú sosté que popular
no pot ser intel·ligent? Potser al-
gun cultureta, m’imagino, o un
snob–; una música, doncs, en per-
fecte i simètric procés de creixe-
ment i maduració; una música a
vegades al servei de la política i la
revolució, però també enamorada
de la pròpia experiència musical i
que es manté vigent. Peces, doncs,
inoblidables, com ara, I’m a stran-
ger her myself o Surabaya Johnny,
entre altres, que van servir dimarts
a la nit, a l’espai del port de Sant
Feliu de Guíxols, per introduir-nos
en una magnífica primera part a
l’univers Kurt Weill.

I és que el Festival de la Porta
Ferrada va voler escenificar així el
seu particular homenatge a Kurt
Weill i Bertolt Breacht. Dos autors
que han ajudat a redefinir el teatre
del segle XX. I, si algú podia can-
tar Weill, aquest només podia ser
la gran Ute Lemper; magnífica, ra-
diant, amb el seu cos alt i desairós
dominant cada mil·límetre de l’es-
cenari; amb el seu gest carregat de
mim, passió; amb una veu que es
mou en molts i subtils registres,
que dolceja o es trenca, que puja
d’intensitat o cau en la intimitat
més absoluta. La gran Lemper va
deixar-se posar novament sota
l’ombra de Weill, autor del qual ha
cantat peces durant anys, si bé ara
els seus treballs van per camins di-
ferents. Lemper no es va limitar a
cantar, sinó que va aprofitar en
aquesta primera part per explicar
abans de cada cançó el periple de
Weill des de la seva alemanya natal
fins a arribar als EUA, on va col·la-

borar amb Ira Gershwin i on va
morir mentre preparava un musical
d’Huckleberry Finn, de Mark
Twain. Després de la primera part,
Ute Lemper i la ballarina Catheri-
ne Allard, quatre ballarins, dos te-
nors, un baríton, un baix i l’Or-
questra de Barcelona 216, sota la
direcció del mestre José Luis Este-
llés, van oferir-nos el ballet cantat
Els set pecats capitals, última col-
laboració entre Weill i Brecht.
Aquest muntatge, dirigit per Fre-
deric Amat, va ser una producció
de la 47a Setmana de Música Reli-
giosa de Conca. L’obra, cantada
amb alemany, es beneficiava de ví-
deos integrats a l’acció, els quals
ajudaven a comprendre la trama.

Una obra on dues germanes acaba-
ran superant tots els escrúpols mo-
rals i acceptaran les regles del joc
imposades per la societat burgesa
per aconseguir prou diners per
construir una casa per a la seva fa-
mília, a Louisiana, als EUA. Ana I,
la cantant, l’administradora, i Ana
II, la ballarina, de caràcter dèbil,
que va posant en perill el somni de
la casa, repassaran els set pecats
capitals. Amb tot, Ana I no dubtarà
a deixar que la seva germana es
prostitueixi per lucrar-se i assolir
el somni. Teatre compromès, ex-
pressionista, i que a Sant Feliu và-
rem tenir la sort de seguir amb la
veu, el gest i la classe de la gran
Ute Lemper. Divina.

L’àngel de Kurt Weill canta a Sant Feliu

la crònica

JOAN TRILLAS
Sant Feliu de Guíxols

Ute Lemper interpretant una de les sis cançons de la primera part. / P.C.

● El fotògraf Lluís Maimí
(Palafrugell, 1945) exposa
una col·lecció d’imatges
en blanc i negre realitza-
des a les Pitiüses en plena
eclosió del moviment hip-
py. La mostra, en què des-
taca el fet que les imatges
se centren a destacar les
persones i no pas el paisat-
ges de les illes, i titulada
Maimí: retour d’âge: Ei-

vissa i Formentera 1975,
s’inaugura avui a les vuit
del vespre a l’espai La Ga-
leria, sala annexa a l’Espai
d’Art Contemporani Can
Mario. L’exposició, que
inaugurarà el també fotò-
graf Oriol Maspons, serà
oberta al públic fins al 14
de setembre. Maimí ha
col·laborat en moltes pu-
blicacions i en el calendari
municipal del 1995.

ALBERT VILAR / Palafrugell

El fotògraf Lluís Maimí
exposa a Palafrugell com

eren les Pitiüses «hippies»

Una de les fotos que es poden veure a l’exposició.


