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Maria del Mar 
Bonet, en 
un sofisticat 
Mediterrani

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

La mediterraneïtat de Maria del 
Mar Bonet, inspiradora de tants 
paràgrafs periodístics florits, es 
regenera i expandeix; muta de 
formes i colors. En el seu nou disc, 
Bellver, la cantant mallorquina 
vesteix el seu repertori amb robes 
luxoses subministrades per l’Or-
questra Simfònica de les Balears 
Ciutat de Palma. Dimarts, al Pa-
lau, en un recital del Festival del 
Mil·lenni, Bonet va optar per un 
format més reduït, tot i que vir-
tuós i cromàtic, que li va perme-
tre lluir poder vocal i dirigir un 
sofisticat zoom a Grècia, Nàpols, 
Mallorca i el món àrab.
 El seu anterior treball, Terra se-
creta, va portar una renovació del 
grup, amb les absències dels vete-
rans Javier Mas (que continua en-
rolat a la gira de Cohen, amb no-
ves dates el 2010), Feliu Gasull i 
Dimitri Psonis. Ara despunta la 
tasca imaginativa de Dani Espasa 
(piano i acordió; un habitual de 

les aventures de Lídia Pujol), el du-
et de guitarres integrat per Tóbal 
Render i Vicenç Solsona, i l’últim 
fitxatge, Roman Gottwald (violí), 
l’escuder d’Alfonso Vilallonga. 
Una formació de set músics amb 
aptituds per alterar el lirisme i 
l’èpica; la melodia etèria i el cant 
popular amb arrels.

ACCENTS GRECS / La cançó turca 
Merhaba, de Zülfü Livaneli, va 
obrir un recital la columna ver-
tebral del qual la van posar una 
dotzena de composicions del disc 
Bellver, Músiques que van mirar 
Grècia amb subtil insistència: A 
la platja, de Mikis Theodorakis, 
va conduir a Per una cançó, d’Ha-
ris Alexiou, la popular Per Hipò-
crates i Salònica, préstec de Gabriel 
Sopeña. 
 Bonet va reivindicar Salt de la 
bella dona com una denúncia de 
la violència de gènere, i va utilit-
zar Tots dos ens equivocàrem, de l’ei-
vissenc Isidor Marí (Uc), per de-
nunciar l’especulació immobilià-
ria, entranyable traç identitari de 
la cultura mediterrània moder-
na. La música va portar melodio-
ses aromes napolitanes i Den itan 
nissi (Mans Hadjidakis) va coronar 
la sessió amb tonalitats èpiques. 
Una altra nit de lluïment sense 
objeccions, amb propines com La 
balanguera. Alguns exercicis de 
brillantor ja no són notícia. H

La cantant mallorquina 
va alternar la sensibilitat 
i l’exuberància al Palau

La renovada banda 
de suport, amb Dani 
Espasa, va fondre el 
lirisme i l’èpica

TEATRE 3 ESTRENA

El Lliure recrea el trànsit de 
la dictadura a la democràcia

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

D’
aquella  sentència 
de Franco: «Darrere 
meu queda tot lligat 
i ben lligat...» i el tri-

omf d’un tal Raphael al Festival de 
Benidorm, al concert de Raimon da-
vant els universitaris madrilenys, 
les censures televisives als estudis 
de Miramar i, finalment, la granella-
da del GAL i d’ETA al Govern de Feli-
pe González. Són quatre moments 
de l’Espanya del segle XX –datats el 
1962, 1968, 1978 i 1989– que han re-
creat quatre dramaturgs i directors 
en quatre petites peces (d’uns 20 mi-
nuts) reunides sota el títol Dictadu-
ra-Transició-Democràcia. Un variat re-
trat sociopolític que s’estrena avui 
a la Sala Fabià Puigserver del Teatre 
Lliure, condicionada especialment 
perquè el públic, a manera de gim-
cana, transiti pels diferents escena-
ris de cada obra.
 Els creadors del muntatge van 
partir d’un singular repte: havi-
en d’abordar l’any en què van néi-
xer i a partir de protagonistes que 
tinguessin aproximadament la se-
va edat actual. D’aquesta mane-
ra, la panoràmica incloïa la visió 
de quatre generacions de drama-
turgs d’estils molt diferents i reco-
neixibles: Xavier Albertí i Lluïsa Cu-
nillé (1962); Roger Bernat (1968); 
Jordi Casanovas (1978) i Nao Albet 
i Marcel Borràs (1989).
 
LA TELE I  BERLANGA / Albertí i Cunillé, 
els més veterans, situen la seva pe-
ça, Dictadura 1, en un pis de l’Eixam-
ple on la mestressa de la casa lloga 
habitacions i cadires per veure la te-
levisió. És el 1962 i les sueques assal-
ten les nostres platges; les prostitu-
tes, la sisena flota americana, i Per-
ry Mason i Bonanza, les 625 línies. «És 
una obra molt berlanganiana, tragi-
còmica», resumeix Albertí, que ha 
comptat amb tot el repartiment dis-

Hi participen 
Xavier Albertí, Jordi  
Casanovas, Roger 
Bernat i Nao Albet

El muntatge reuneix 
quatre obres de quatre 
creadors de diferents 
generacions

ponible per a les quatre obres: Lina 
Lambert, Nao Albet, Marcel Borràs, 
Clara Cols, Biel Duran, Jordi Figue-
ras, Agnès Mateus i Juan Navarro. 
 Roger Bernat, furgant en l’any 
del seu naixement, 1968, va trobar 
el concert que Raimon va oferir a la 
Facultat de Ciències Polítiques de 
Madrid –un acte erigit en símbol de 
la lluita per la llibertat– i el va esco-
llir com a eix de la seva proposta: 
«Una experiència historicosonora a 
partir d’una gravació amb cançons 
d’aquell recital que vaig aconseguir 
després d’àrdues indagacions», ex-
posa el director.
 A Jordi Casanovas li va tocar néi-
xer en plena transició (1978) i la re-
trata visitant en la seva ficció els des-
apareguts estudis de Miramar. Al 
plató, una dona dirigeix el primer 
programa del circuit català per a tot 
l’Estat... «Volia indagar per què les 
altes expectatives de canviar radi-
calment el país es van esvair. Vaig 
arribar a la conclusió que va ser per 
amor», diu Casanovas.
 A l’última obra, Democràcia, els 
autors, drectors i actors Nao Albet i 
Marcel Borràs, que ara estan a la vin-
tena, traslladen el públic a una ta-
verna d’Euskadi, on dos amics con-
versen: un és gallec, artista i seropo-
sitiu, i l’altre és basc. «És un thriller 
polític», etiqueta Borràs, que resu-
meix així tot l’espectacle: «Són mo-
ments i vivències diferents, però en 
les quatre peces apareixen les matei-
xes emocions». H 

33 Una escena de ‘Dictadura’, peça de Xavier Albertí i Lluïsa Cunillé sobre l’Espanya d’inicis dels 60.

33 El cartell del muntatge ‘Dictadura-transició-democràcia’ inclou les imatges de Franco, Suárez, Tarradellas i Felipe González. 

33 A dalt, Els Pecos, als estudis de Miramar, a l’obra d’Àlex Casanovas. 
A sota, una taverna basca, l’escenari de ‘Democràcia’.


