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MÚSICAb
LLUÍS LLACH i FELIU
VENTURA, agradable
diàleg nord-sud

ARTISTES Lluís Llach i Feliu Ventura
LOCAL Barcelona Teatre Musical
DATA 26 de febrer

La cita va mostrar la
sintonia entre un Ventura que
encara creix i un Llach eficaç

DANSAb
‘NEAR LIFE...’,
més estètica
que sentiment

COMPANYIA Angelin Preljocaj
LOCAL Mercat de les Flors
DATA 24 de febrer

El violinista va mostrar
la seva capacitat de
comunicar bones sensacions

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 76 a 82

33 TEATRE

Contes, cançons i poemes argentins
servits en to de cafè concert per Cecilia
Rosetto (foto), que capitaneja una sèrie
d’artistes catalans i argentins –Elba
Picó, Marina Rossell i Toti Soler, entre
altres noms–, disposats a dir la seva
sobre el país austral a través de l’obra
de personalitats com Jorge Luis
Borges, Julio Cortázar, Che Guevara i
Juan Gelman. Dirigeixen el muntatge
Josep Galindo i Pablo Ley.
Teatre Romea (Hospital, 51) 21.00
h. Entrada lliure amb reserva prèvia.

CECILIA ROSETTO DESPLEGA
NOSTÀLGIA A ‘CAMINITO’

33 MÚSICA
CECE GIANNOTTI
L’ex-Traditional Tourist presenta el seu
disc ‘Noctámbulo’ a Barnasants.
Harlem Jazz Club (Comtessa de
Sobradiel, 8). 22.30 i 00.00 hores.
Entrada lliure.

33 TEATRE
‘16.000 PESSETES’
El barri de la Barceloneta és el
protagonista d’aquesta obra de Manuel
Veiga, inscrita al Projecte T6.
TNC. Sala Tallers (Plaça de les Arts,
1) 21.00 hores. 15,50 euros.

33 MÚSICA
JESÚS REINA
El jove violinista malagueny (foto)
actua amb la pianista russa Tatiana
Gontxarova al cicle Ibercàmera.
Palau de la Música (Sant Francesc
de Paula, 2). 21.00 h. 12-22 euros.

33 MÚSICA
GOOD CHARLOTTE
El grup nord-americà porta el
punk-rock del seu celebrat tercer disc,
‘The chronicles of life and death’.
Razzmatazz 2 (Pamplona, 88).
20.30 hores. Entrades esgotades.

Les cites d’avui 33

Aquest cop l’obra presentada per
l’orquestra va ser Lontano, amb
un resultat millor que el de set
dies abans amb Melodien. Però el
que va donar cos al concert i el
que el públic esperava era veure i
escoltar Joshua Bell tocant Con-
cert per a violí i orquestra núm. 2 en
mi menor, op. 64 de Mendelssohn.
Amb el preciós tema del primer
moviment l’orquestra va contes-
tar el solista amb la mateixa força
amb què ell va començar.

Bell s’hi va implicar del tot i va
ajudar, amb els seus moviments,
a guiar l’orquestra fins a l’explo-
siu final del moviment inicial. En
l’andante va continuar la compli-
citat a tres bandes entre solista,
orquestra i director, un Ernest
Martínez Izquierdo que va cedir,
en bona part, el lideratge de l’or-
questra a Bell.

Orquestra, director i públic
van quedar encantats amb aquest
intèrpret que va aconseguir enco-
manar la seva vitalitat, sensibili-
tat i música a tothom. Va tancar
la Simfonia núm. 5 en mi bemoll
major, op. 82 de Sibelius amb un
Martínez Izquierdo que va dirigir
un altre bon treball de l’OBC.<
IRENE ACEBAL

Muntatge diàfan i fred
on destaquen el nivell
tècnic i els ballarins

MÚSICAb
JOSHUA BELL,
impecable
solista per a l’OBC

INTÈRPRET Joshua Bell, violí
DIRECTOR Ernest Martínez Izquierdo
DATA 25 de febrer

33 Lluís Llach.
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33 Una imatge de l’obra.

Que Lluís Llach allargui la mà a
Feliu Ventura té alguna cosa de
gest de generositat en un mo-
ment en què el de Verges torna a
llançar missatges críptics sobre el
seu retir, i en què les ganes d’aju-
dar una possible ànima bessona
pesen més que l’ego (una síndro-
me pròpia dels grans). També es
pot veure com una entremaliadu-
ra: en uns temps en què ressusci-
ta l’irresponsable debat polític (i
no lingüístic) català-valencià,
Llach s’alia amb un cantautor de
Xàtiva que utilitza una variant de
la seva mateixa llengua.

Un dels esculls de l’aliança és
que Ventura difícilment pot veu-
re en Llach un col.laborador. És el
mestre. La icona del tardofran-
quisme a qui els seus pares escol-
taven quan ell era nen. Això es va
veure al recital Que no s’apague la
llum, perquè Ventura va actuar
mogut per la prudència i el res-
pecte. A més, Ventura, tot i comp-
tar amb algunes cançons aprecia-
bles, encara està una mica verd.

Al no tenir Llach un disc nou
per presentar, i com que el seu re-
pertori el va escollir Ventura (que,
d’això, sembla que en sap bas-
tant), l’ocasió va ser propícia per
assistir al rescat d’unes quantes
joies de l’artista: Alè (amb Llach
sol al piano), Venim del nord, ve-
nim del sud, País petit, Viatge a Íta-

ca i fins i tot la semiperduda El
bandoler, amb Ventura en el pa-
per de reu que demana clemèn-
cia (¿tenia doble lectura?). Amb
arranjaments renovats i efi-
cients, malgrat algun rampell
de guitarra i saxo de radiofór-
mula adulta. I amb un Llach
que s’imposava, en carisma vo-
cal, a Ventura.

El valencià es va fer respectar
amb Que no s’apague la llum i
No sé què sent. Aquí, la seva mira-
da té un abast més gran que
quan vol ser més pop, com a Re-
corda respirar. Sí, els seus missat-
ges són d’un idealisme per cau-
re de cul, però per això mateix
entronca amb el Llach més juve-
nil i somiador. Tot i les asime-
tries, l’espectacle és possible.<
JORDI BIANCIOTTO

Angelin Preljocaj és a la llista de
noms il.lustres de la dansa ac-
tual. Pronunciar-lo equival a pen-
sar en alguna cosa innovadora i
també trencadora. Però en la pre-
sentació a Barcelona de la seva
companyia, amb Near life expe-
rience, la llegenda queda reduïda
a trobar-nos davant un coreògraf
d’alt nivell, però amb un llen-
guatge, almenys el d’aquesta
obra, que es percep ancorat en el
temps i que potser ha resultat
trencador en les dues últimes
dècades.

Avui, Near life experience resulta
una coreografia mesurada i molt
ben interpretada amb una inten-
ció més a prop de voler oferir una
estètica depurada que d’aprofun-
dir en el sentiment.

Estrenada fa només dos anys,
l’obra s’estructura a partir d’un
ritme intern lent i pla, fins a l’ex-
trem que, malgrat la seva indis-
cutible bellesa visual, arriba a
provocar tedi i desinterès.

Amb aquesta creació, Preljocaj
vol mostrar diferents estats del
cos, quan està en un moment de
trànsit, en un moment d’evapora-
ció. Com a exemple el coreògraf
francès fa referència a diferents
instants d’èxtasi, així com a una
suma de sensacions entre les
quals hi ha estats d’encantament
i d’absència del propi jo.

Un espai diàfan, dissenyat pel
mateix coreògraf i subratllat per
la il.luminació de Patrick Riou,
acull una abundosa bellesa freda
i distant. Tot està excessivament
mil.limetrat en aquest univers li-
neal. La sorpresa tampoc té lloc
en aquest muntatge de poc risc
coreogràfic.

Onze cossos vigorosos i amb
una extraordinària tècnica cons-
trueixen frisos i munten estruc-
tures mòbils d’una gran exquisi-
desa plàstica. Tots són amos d’un
moviment refinat i d’alt voltatge
que dóna relleu a la música elec-
trònica i acústica interpretada
pel duo Air, un puntal realment
indiscutible dins d’aquesta peça
de Preljocaj, el coreògraf rebel
però que no ho és tant.<
MONTSE G. OTZET


