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Alehop, abracadabrant!Màgiaacorquèvols

Recordar, revitalitzar...

Homenatge aVictoria

MacadamMacadam

Coreografia i posada en escena:
Blanca Li
Música original: Antoine Her-
vé, Tao Gutiérrez
Intèrprets: Karlos Carmona,
Jess Heredia (Bgirl Jess), Ser-
gio Nguema, Isaak Ortiz, Án-
gel Patiño (Kadoer), Nadia Pes-
sarrodona, Berta Pons, Ianko
Stankov, Graciel Stenio (Gra-
zy), Marc Viso (biker)
Lloc i data: Teatre Grec
(7/VII/2011)

JOAQUIM NOGUERO

Això sí que és dansa contem-
porània, manifestava amb
entusiasme una espectadora.
I, a prop, una noia japonesa es
va aixecar ballant del seient,
una vegada acabat l’especta-
cle, com si no pogués desem-
pallegar-se de la contamina-
ció del ritme que acabava
d’impregnar-nos durant una
mica més d’una hora. Maca-
dam Macadam s’imposa com
a festa compartida, amb un
cert sidral de barri en elmovi-
ment, però altament planifica-
da en l’estructura. Així d’esti-
mulant va resultar la proposta
de Blanca Li dijous a la nit al
teatreGrec, encara que certifi-
car l’encert de la coreògrafa
és sobrer, perquè la seva co-
reografia per a hip-hop en
clau de musical per a tota la
vida, amb espurnes d’humor i
espectacularitat atlètica, es va
estrenar el 1999 i els seus
elencs francesos han gaudit
de molt èxit. No es tracta no-
més d’aconseguir nous regis-

tres per al hip-hop, sinó de com
aquí s’ha articulat amb l’herèn-
cia del musical clàssic nord-
americà o amb l’espectaculari-
tat de l’encara més difícil cir-
cense. Macadam Macadam és
espectacular alhora que diver-
tit, tendre, expressiu, juganer i
intel·ligent, amb bones dosis
d’autoironia i un dinamisme
que converteix la velocitat de
la seva cinètica en energia em-
pàtica en connexió permanent
amb el públic.
La competitivitat i el ritme

del hip-hop i la jove exhibició
gimnàstica i atlètica, amb bons
capgirells i salts mortals, conti-
nuen tenint el seu lloc a l’obra,
però són simplement un recurs
més que se suma a l’elegància,
la gràcia, la sensibilitat i l’hu-
mor dels seus besavis, quan en
un foxtrot i sobretot en el xar-
leston exercien d’agosarats sal-
tadors amb una alegria de grup
semblant i desinhibida en els bo-
jos anys vint. Que joves del hip-
hop s’atreveixin amb Singing in
the rain oGet happy amb la grà-
cia que s’aconsegueix aquí és
realment molt estimulant, un
al·legat contra les fronteres en-
tre estils, un tonificant deixar-
se de manies que cal celebrar.
El principal atractiu d’aques-

ta versió del Grec és que la pro-
tagonitza un elenc local, fruit
d’un càsting encertadíssim.
Quan aquests nois han sabut po-
sar les seves excel·lències al ser-
vei del grup com aquí, alguns
amb molta gràcia com a intèr-
prets i les noies amb un nervi
que convida a ficar-se amb
elles, ja no sabran conformar-se
amb menys, de manera que tot
això promet per a l’escena local
del hip-hop.c

Bye Bye

Autor i mag: Hausson
Director: Hermann Bonnín
Lloc i data: Grec 2011. Espai Bros-
sa (5/VII/2011)

JOAN-ANTON BENACH

Després de catorze anys d’activi-
tat ininterrompuda, l’Espai Bros-
sa del carrer Allada-Vermell tan-
carà per sempre les portes. Serà
el dia 24 vinent, amb l’última fun-
ció deBye Bye, elmagnífic espec-
tacle del mag Hausson dirigit
perHermann Bonnín, fundadors
tots dos del recinte dedicat al
poeta i autor dramàtic JoanBros-
sa. El tancament d’aquesta entra-
nyable cova de les sorpreses se-
rà, doncs, similar a la seva obertu-
ra: un joc de 75 minuts en el qual
unes il·lusions i uns enganys in-
versemblants se succeeixen en
un desafiament continu: ni més
ni menys que un càstig im-
placable a la lògica de qualsevol
espectador.
No tot és igual, però, respecte

del que va passar 14 anys enrere.
En aquell temps, Jesús Julve i
Salvadó (Barcelona, 1953), l’en-
testat perfeccionista Hausson,
ha millorat notablement la seva
feina pels tres camins en què so-
mien els artistes del gènere.
En primer lloc, la manipula-

ció, és a dir, l’aparició i l’escamo-
teig, un anar i venir clar d’objec-
tes diversos (cartes,monedes, bo-
les, cigarrets, etc.) sense trampa
ni cartró, amb les mans nues i a
la vista de tothom. És un terreny
en el qual Hausson ha assolit el
nivell dels mags imbatibles. Es

podria dir que no hi ha marge
per a un més difícil encara.
Però, cada vegada amb més

prodigalitat, Hausson s’ha obert
també al regne del mentalisme
més poètic imés ben treballat, ai-
xí comal repertori d’aparells fan-
tàstics que incorporen els seus es-
pectacles. Fins i tot a qui hagi se-
guit la trajectòria completa de
l’artista, Bye Bye li proporciona-
rà troballes excepcionals, insòli-
tes en tots dos dominis. Elmenta-

lista aconsegueix endevina-
ments d’una explicació racional
impossible i el maquinista des-
trossa impunement el seu parte-
naire i damunt una tauleta total-
ment sòbria, sense estovalles ni
vels, sense mampares ni corti-
nes, dues ampolles de vi n’aca-
ben sent nou. El truc, em sembla,
és un invent del Japó, l’Orient
enigmàtic...
No. Ni l’antiga Poemància ni el

més recent Piso de charol, espec-
tacle d’ambient belle époque, reu-
nien la gran qualitat que hi ha en
Bye Bye.
Hausson i Bonnín han volgut

donar al minúscul Espai Brossa
un comiat digne, abans del salt
que el 24 de setembre faran fins
a les formidables i reformades
instal·lacions situades a La
Seca.c

DANSA

El mag Hausson deixa el minúscul Espai Brossa

Fundació Mompou

Intèrprets: RosaMateu, soprano;
Mac McClure, piano
Lloc i data: Palau de la Música
(7/VII/2011)

JORGE DE PERSIA

Hi ha ocasions en què la coinci-
dència de factors fan d’un acte
senzill, una ocasió de relleu. La
Fundació Mompou organitza ca-
da any un Memorial que en-

guany s’ha dedicat a la posada en
música de Vint cançons, un reco-
negut llibre de poesies editades
per Tomás Garcés el 1922-1923,
unes quantes convertides en can-
çó ben aviat per Eduard Toldrà,
Joaquim Serra, Joan Llongueres
i Francesc Pujol. Amb una guerra
entremig, i malgrat els condicio-
naments del règim el 1947, quan
feia 25 anys de l’edició, composi-
tors com Xavier Montsalvatge,
Narcís Bonet, FredericMompou,
Manuel Blancafort i altres com-
positors destacats van decidir
musicar la resta de poemes, que

van ser cantats per Concepció Ba-
dia en un recital a casa seva acom-
panyada al piano pels composi-
tors. Si s’hagués pogut gravar
allò! Cada compositor va impri-
mir caràcter i hi ha cançons me-
morables, comel cas de la bellíssi-
ma De l’amor que passa de Tol-
drà, la Cançó amorosa de Mont-
salvatge, o la Cançó de la fira de
Mompou. Ara, a la sala de Cam-
bra del Palau, la soprano Rosa
Mateu i al piano Mac McClure
han ofert el cicle complet, amb
moments de bellesa musical, on
cal afegir la rellevància de recor-
dar aquell acte de reivindicació,
que en plena dictadura va moti-
var una obra d’art bellíssima i
d’alt significat.c

Música Reservata

Lloc i data: inauguració del Con-
grés deMúsicaMedieval i Renai-
xentista; Capella de Santa Ágata
(5/VII/2011)

J. DE P.

Si haguéssim d’esmentar un mú-
sic amb una obra equivalent al
que significa la pintura de Veláz-
quez, o la literatura de Cervan-

tes, sens dubte seria Tomás Luis
de Victoria (circa 1548-1611), de
lamort del qual aMadrid es com-
pleixen 400 anys. La sevamúsica
és, junt amb la de Palestrina, la
més important i suggeridora del
seu temps, i de molts altres. I per
commemorar-lo s’han reunit a
Barcelona els estudiosos més im-
portants de la música medieval i
del Renaixement en un congrés
l’obertura del qual va ser assenya-
lada per Música Reservata de
Barcelona, grup vocal que treba-
lla amb intensitat i qualitat la

interpretació de la polifonia, i
que celebra ara el seu vintè ani-
versari. En aquest cas sota la di-
recció de Peter Phillips, es van es-
coltar obres importants de Victo-
ria i una novetat d’un antecessor
seu i possiblemestre, Bernardino
de Ribera. Música plena, un tre-
ball formidable del conjunt cata-
là, per a un públic nombrós que
omplia la nau de la capella de San-
ta Àgata, entre el qual es distin-
gien mestres de la interpretació
d’aquestes músiques, com Mi-
chael Noone. També es va cele-
brar amb calidesa el vuitantè ani-
versari de Bruno Turner, estu-
diós i intèrpret pioner de lamúsi-
ca del Renaixement.c

Hausson i Bonnín
han donat a l’Espai
Brossa un comiat
digne, abans
d’anar-se’n a La Seca

ARXIU

TEATRE

MÚSICA CONTEMPORÀNIA

MÚSICA ANTIGA
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CONTACTE
www.fimc.es
fimc@fimc.es
Tel.93.232.64.44

CRÍTIQUES


