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Crítica

Les quatre parades
de la ruta catalana
L’orquestra que dirigeix Eliseo Fer-
reira va començar fent actuacions
per l’estat de Goiás. De mica en mi-
ca es va popularitzar i va anar fent
tombs per altres estats del país.
Fins ara mai no havia sortit del Bra-
sil i molt menys havia creuat l’At-
làntic. El seu periple català comen-
ça aquesta nit a l’Auditori Munici-
pal Enric Granados de Lleida. De-
mà dilluns seran al Palau de
Congressos de Girona, i dijous a
l’auditori Josep Carreras de Vila-
seca (Tarragona). Divendres toca-
ran al Palau de la Música de Barce-
lona i d’allà baixaran cap a Granada.

Programa
La selecció de
peces va des
del brasiler
Carlos Gomes
fins a ‘El cant
dels ocells’

MÚSICA

Els joves brasilers de
l’orquestra de Goiás

fan gira per Catalunya

L’Orquestra Simfònica Jove de
Goiás és un projecte musical i
també una iniciativa de treball so-
cial. Avui comença una gira per
Catalunya, que acabarà al Palau de
la Música.

ca –diu Ferreira, eufòric–. Aquesta
invitació és un somni fet realitat”.
Van arribar divendres al vespre, i
avui es preparen per al primer con-
cert, a Lleida. Faran parada a Girona
i a Tarragona, i culminaran diven-
dres sota la mirada atenta de les mu-
ses del Palau de la Música de Barce-
lona, en una actuació que comptarà
amb la presència d’Artur Mas. I, el
més important, les entrades no tin-
dran un preu monetari. Cada espec-
tador col·laborarà a la causa donant
un quilo de menjar que no es faci
malbé, que s’entregarà a la Fundació
Banc dels Aliments i es distribuirà
entre els més necessitats.

Un repertori transatlàntic
Aquests joves brasilers han prepa-
rat una selecció de peces especials
per a l’ocasió. “La intenció del re-
pertori que presentem aquest ves-
pre és estrènyer els vincles entre la
nostra música i la vostra –argu-
menta Ferreira–. Al Brasil hem he-
retat de les melodies espanyoles i
de l’energia, i volem que això ser-
veixi per crear un lligam entre els
dos països”. El programa arrencarà
amb un homenatge als grans com-
positors brasilers. Hi sonarà l’ober-
tura de l’òpera Salvador Rosa i un
duet d’Il Guarany d’Antonio Carlos
Gomes. També s’hi podran sentir

peces d’Héitor Villa-Lobos, de Mo-
zart Camargo Guarnieri i del mexi-
cà Arturo Márquez.

La segona part del concert estarà
coberta amb temes molt més fami-
liars. Començarà amb un fandango
de la sarsuela Doña Francisquita,
del compositor de Collbató Amadeu
Vives. L’orquestra simfònica també
es traurà el barret per Manuel de
Falla i posarà la cirereta al pastís in-
terpretant El cant dels ocells. Per
concloure, els cent músics tornaran
a creuar l’Atlàntic amb un parell de
clàssics brasilers: l’Aquarela do Bra-
sil, d’Ari Barroso, i el Brasilerinho,
de Valdir Azevedo. Qui els vagi a
veure deixarà de creure que l’única
música que sona al Brasil és la que
acompanya les carrosses al carnaval
de Rio de Janeiro.e

JOSEP LAMBIES

BARCELONA. L’Orquestra Simfòni-
ca Jove de Goiás, un dels estats del
centre-oest del Brasil, va ser funda-
da l’any 2000 amb la voluntat de do-
nar una oportunitat als nens que
han crescut en les regions més po-
bres i marginals del país. La inicia-
tiva social va tenir de seguida la
simpatia del govern brasiler, i es va
nodrir d’alguna subvenció. Però el
veritable salt de l’orquestra de Go-
iás es va produir l’any 2009, quan
l’empresa elèctrica Fecsa Endesa va
decidir invertir-hi diners. “Fins
aleshores havíem hagut de treballar
amb instruments de préstec, o fins
i tot construïts per nosaltres –expli-
ca el director, Eliseo Ferreira–.
Després d’això, vam poder com-
prar-ne de debò”. També és gràci-
es a Endesa que aquests dies un
centenar de músics de l’orquestra
fan gira per Catalunya.

“Gairebé cap dels nois no havia
sortit mai del país i ara es disposen
a tocar en grans temples de la músi-

L’Orquestra Simfònica Jove de Goiás es va fundar l’any 2000 amb la finalitat d’integrar
adolescents de les zones marginals del Brasil. FECSA ENDESA

El preu de l’entrada és un quilo de menjar
que es distribuirà entre els més necessitats

TEMPORADA ALTA

Jan Fabre fa servir la mort per mostrar el camí de la vida

Preparatiomortis
TEATREDESALT
28d’octubre

JUAN CARLOS OLIVARES

La foscor anul·la la vista i
esmola altres sentits.
L’oïda està atenta a les
embolcallants notes d’un
orgue. Música dissonant

de Bernard Foccroulle. Dramatis-
me agnòstic. El nas percep bafara-
des d’humitat vegetal. L’olor dels
cementiris jardí del nord d’Europa,
dels beateris de Bruges. Neix la pe-
nombra i revela un túmul cobert per
un mantell de flors. Imatge serena,
de reminiscències ara mítiques i pa-
ganes. La massa inicia un miratge de
moviment. Primer lleu, després ca-
da vegada més pronunciat fins que
és impossible negar que sota el pai-
satge hi batega la vida. Sorgeix una
mà, lentament, com un brot, sense
la crispació d’una novel·la de terror.

Després una segona mà amb la ma-
teixa serenitat del cicle que imposa
la natura. El cos de la dona es fa visi-
ble entre pètals com un quadre pre-
rafaelita. La moviola d’Ofèlia que
desfà el camí cap al suïcidi.

La llum desvetlla la ballarina Li-
sa May envoltada d’una catifa de
flors. Un jardí de tiges tallades. Ne-
crofília floral: mantenir en la letar-
gia entre la vida i la mort allò que
ens dóna plaer estètic. L’oficiant,
amb els passos dionisíacs heretats
d’Annabelle Chambon, s’apodera
de l’espai amb determinació sexu-
al, amb l’ànsia que pretén compen-
sar la fugacitat de la vida. Una sen-
sualitat convulsa que en la seva
dansa sincopada pertorba l’harmò-
nica plasticitat de la composició
floral. Una lluita per atrapar l’alè,
amb instants de quietud extàtica
per absorbir el moment.

La foscor apaga un camp de bata-
lla de la mort per la vida. O vicever-
sa. L’ambigua dualitat que recorre
l’obra de Jan Fabre. Una lluita que
havia revelat un sarcòfag transpa-
rent i una data gravada que ningú

Un solo de dansa creat per Jan Fabre envoltat de
fulles i la música de Bernard Foccroulle. ACHILLE LE PERA

sap si data un principi o un final.
Torna la penombra per mostrar
tancada i nua una Blancaneus que ja
no espera un petó per ressuscitar.
La tomba –o reliquiari per a tafa-
ners laics– és un límit perquè el cos
es deformi sobre la superfície i la
respiració enteli i humitegi la claus-
trofòbica atmosfera. Lisa May no
està sola. L’aleteig de les papallones
és la seva companyia i la seva metà-
fora. Els mateixos insectes que a Ve-
nècia posen marmoris sobre la túni-
ca de la mort, convertida en Pietàs,
que sosté el cos inert d’un home
amb la cara de Jan Fabre. El vestit
solcat per cucs i cargols.

Preparatio mortis, el solo de dan-
sa creat per Chambon l’any 2005,
no s’aparta un mil·límetre de l’uni-
vers conceptual del creador belga.
Potser hi ha en aquesta peça una
claredat més gran entre la propos-
ta plàstica i el llenguatge teatral que
aporta la coreografia. Una bellesa ri-
tualista que ofereix una sorprenent
llibertat a l’espectador per manejar
al seu gust la dialèctica entre la vi-
da i la mort.e


