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Nikolai 
Borchev 
obre avui la 
Schubertíada

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
VILABERTRAN

Contra la crisi, idees. La Schuber-
tíada de Vilabertran manté la se-
va selectiva oferta tot i comptar 
amb un pressupost de només 
120.000 euros. El baríton bielo-
rús Nikolai Borchev, acompanyat 
al piano per Wolfram Rieger, in-
augurarà avui (21.00 hores) la 19a 
edició d’aquesta mostra de refe-
rència en l’àmbit de la música de 
cambra i el lied, interpretant el 
Winterreis, de Schubert a la Canò-
nica de Santa Maria.
 La programació d’aquest any, 
que es prolongarà fins al 9 de se-
tembre, comptarà amb vuit con-
certs protagonitzats per artistes 
que comencen a despuntar en el 
panorama internacional, però a 
més també oferirà tres propostes 
de debut. Una novetat important 
d’aquest exercici és la instal·lació 
d’unes grades de dos nivells situ-
ades a les últimes files de l’esglé-
sia per millorar la visibilitat de  
l’escenari.
 La pianista Katia Buniatishvi-
li (divendres, 19) i el Quartet Qui-
xote (dissabte, 20) completaran 
l’oferta d’aquest cap de setma-
na. El que ve hi actuaran el Quar-
tet Casals (dia 26) i l’emergent so-
prano Hannah Elisabeth Müller 
(dia 27). La també soprano Moj-
ca Erdmann, una de les atracci-
ons de la mostra, cantarà el 2 de 
setembre. Després els arribarà el 
torn als solistes de l’orquestra de 
la Schubertíada (3 de setembre) i 
a la formació de cambra del festi-
val, dirigida per Antoni Ros Mar-
bà, que el 9 de setembre acompa-
nyarà la cantant Marta Matheu 
en la cloenda. H

FESTIVAL DE MÚSICA

La ironia de Comediants 
arriba a la Porta Ferrada

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

La companyia Comediants arri-
ba aquesta nit al Festival de la Por-
ta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols 
(Baix Empordà) amb Persèfone. Una 
obra que aborda el tema de la mort 
amb un to irònic i surrealista. «Un es-
pectacle musical, dramàtic i cruel, 
però alhora tendre, divertit i refle-
xiu», segons descriu el seu director,  
Joan Font.
 Estrenada el 15 de juliol passat a 
Moscou (Rússia), la peça narra la lle-
genda de Persèfone, divinitat grega 
filla de Zeus i Demèter, que va veu-
re com el seu destí canviava radical-

ment quan Hades, el rei de les tene-
bres, es va enamorar perdudament 
d’ella, la va raptar i se la va emportar 
amb ell sota terra.
 A la proposta de Comediants, Per-
sèfone serveix per reflexionar sobre 
les creences, els mites i les llegendes 
que hi ha al voltant de la mort, sen-
se oblidar altres temes com la fam, 
les guerres i les addiccions. El guió 
el firmen el mateix Joan Font amb 
Jaume Bernadet i Miguel Ibáñez. En 
el seu elenc compta amb noms com 
Àngels Gonyalons, Meritxell Duró, 
Jordi Llordella, Laia Oliveras i Marc 
Pujol. La funció d’avui suposa la se-
va estrena en català. H

EL GRUP PORTA ‘PERSÈFONE’ AL FESTIVAL

33 Àngels Gonyalons, al centre, ahir, en un assaig de ‘Persèfone’, a l’escola de teatre i dansa Memory.

ÁLVARO MONGE

Maria Rovira rescata 
l’essència de ‘Somorrostro’
3El muntatge de la coreògrafa inspirat en Carmen Amaya arriba al Condal

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA 

L
a inimitable bailaora Car-
men Amaya exerceix de «fa-
da padrina» i «d’inspiració» 
per a Maria Rovira a Somor-

rostro, l’espectacle que la seva com-
panyia, Trànsit Dansa, representa 
des d’avui fins al 4 de setembre al Te-
atre Condal. Però ahir la coreògrafa, 
directora i Premi Nacional de Dan-
sa de la Generalitat va revelar preci-
sament en aquest desaparegut bar-
ri on va néixer i es va criar Amaya (i 
que bateja el muntatge) que serà ella 
l’eix central de la seva nova obra. 
 «Ja fa quatre anys que treballo en 
aquest projecte, sobre una música 
que Joan Guinjoan va compondre 
el 1963, amb molta percussió i pal-
mes, i em va demanar que jo m’en-
carregués de portar a escena. La me-
va idea és estrenar-la l’any que ve i 
mostrar aquesta genial bailaora des 
del seu món més interior, per això 
fa molt temps que estic recollint in-
formació i parlant, per exemple, 
amb qui va ser el seu últim màna-
ger –avança Rovira–. Crec que tant 
ella com el seu ball no han sigut mai 
prou valorats». 

ZAPATEADO SOBRE UN CAIXÓ / «Ai, Car-
men Amaya, dóna’m un cop de mà», 
explica entre rialles Rovira que és el 
que li demanen els ballarins quan de 
vegades alguna cosa no els surt com 
esperen durant els assajos. I ahir, en 
aquella mateixa platja on Amaya va 
fer els seus primers passos, van ofe-
rir als mitjans un dels balls que in-
tegren Somorrostro. Una coreografia 

que vol recuperar l’essència «del fla-
menc de carrer», subratlla Rovira, 
i que es va estrenar el setembre del 
2010 al Teatre Romea. «Ara incorpo-
ra dues coreografies noves i alguna 
millora; però poca cosa, després de 
l’excel·lent acollida que va tenir».
  Sol Vázquez, la ballarina princi-
pal –es marca un solo de set minuts 
sobre un caixó–, admet que ella no 

coneixia el món del flamenc, però 
que de seguida va entendre «la seva 
energia, la seva sang, que neix de la 
terra». Aquesta argentina que des de 
fa sis anys forma part de Trànsit Dan-
sa aclareix que «la força del jondo, la 
seva emoció i la història del Somor-
rostro» fan de fil argumental d’una 
obra que «si alguna cosa transmet 
són ganes de ballar; de viure».

 Rovira afegeix que a l’obra s’hi re-
coneixeran referències, per exem-
ple, «als nuvis de Bodas de Sangre». 
Explica que va fitxar dues bailaoras 
de Granada «amb moltes ganes i ta-
lent». I sosté que si el flamenc i el con-
temporani s’acoblen amb tanta na-
turalitat és gràcies al fet que sempre 
els demana als seus ballarins «que si-
guin molt dúctils; versàtils». H

UNA ObRA qUE COMbINA FLAMENC I DANSA CONTEMPORÀNIA

33 Maria Rovira, ahir a la platja, abans que la seva companyia Trànsit Dansa ballés per als mitjans.
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