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Còctelsurrealista

Hi ha directors escènics que
quan arriben a certa edat i des-
prés d’haver triomfat a tot el
món es dediquen a autohome-
natjar-se, a posar la directa i au-
toplagiar-se o a donar-se el gust
de fer el que els dóna la gana. Un
bon exemple d’això el vam veure
fa tot just un mes al Liceu amb
L’amour, la danse del coreògraf
Maurice Béjart, i aquest estiu els
festivals costabravencs n’han
anat plens, començant per Ro-
land Petit, seguint per Salvador
Távora i acabant per Jérôme Sa-
vary, que dijous va estrenar al
Festival de Peralada Don Quijote
contra el Ángel Azul.

El concepte, d’entrada, ja és
bastant marcià. Comença l’es-
pectacle amb Joan Crosas llegint
un llibre amb armadura, elm, es-
perons i un Colt a la cintura. Uns
operaris entren i el fan fora de
casa per construir-hi una pista
d’aeroport –potser la cinquena
del Prat?–. Ell, en perfecte caste-
llà antic, els maldiu, com maldiu
la jove Dulce Nelle, una cabarete-
ra de pits carnosos que anuncia
el Moulin Rouge des d’una tanca
publicitària. I com a bon Quixot
que és, s’enfila en un flamant Ro-
cinante de cartró i acompanyat
d’un afrancesat Sancho que du
l’ase sota el braç emprèn el viat-
ge a París per l’ofensa rebuda.
Però ni el molí és rouge –sinó
rose– ni la voluptuosa vedet és
famosa ni francesa –sinó de Va-
llecas–, tot plegat amb uns inso-
fribles problemes tècnics d’am-
plificació que no sabem si for-
men part del cutrerío cabereter. I
així, igual que el Quixot lluitava
per la cavalleria perduda,
Jérôme Savary, actuant com a
mestre de cerimònies del local,
fa un plany per la desaparició
d’un altre món, el del music-hall.

I aquí comença l’espectacle.
Quan Marta Ribera surt vestida de
Marlene Dietrich cantant sense
que se senti res, Savary li porta un
micro de mà, però la cosa tampoc
s’arregla i davant l’atònita mirada
dels prop de 1.500 espectadors
que omplen l’auditori, el director
atura l’espectacle i ens envia a
fumar. “Així no es pot continuar,
poden anar a fumar i d’aquí a 10 o
15 minuts tornen”.

Es reprèn l’espectacle amb el so
resolt. Una hora i mitja sense in-
terrupcions en què Marta Ribera
exhibeix voluptuositat a dojo, els
acudits sobre Sarkozy i “Carla Sar-
cozeli” se succeeixen, un contorsi-
onista intenta arribar-hi i un vigi-
lant anomenat Arnold Schwarze-
negger empresona el Quixot i
Sancho, que es guanyen la lliber-
tat venent Rocinante per fer-ne
carn barata –divertit i emotiu el
panegíric de Crosas mirant el cap
de Rocinante com si fos Hamlet i
la calavera i hilarant quan seriosís-
sim entona Me llaman abandonao
porque no engraso los ejes. Men-
trestant, Savary toca la trompeta,

besa els pits nus de Ribera, re-
corda el seu Playboy d’adoles-
cent amb un: “Paja página, pági-
na paja”, i canta un tango fent
veure que toca l’acordió. I entre
número i número passa el temps
i Berlusconi compra el Moulin
Rose i el Quixot, Sancho, Dulce
Nelle i Savary se’n van de gira per
les tòpiques Espanyes mentre el
públic, entre llamps i trons, ento-
ma un ruixat d’estiu protegit amb
impermeables. “Això és l’espec-
tacle en viu, mai ha plogut davant
la televisió”, s’alça la veu de Sa-
vary. I el públic va marxant men-
tra Ribera li diu al Quixot “no us
deixaré marxar amb aquest
temps” i ell, cec d’amor, esdevé
un trist pallasso que veu com
Dulce Nelle canta Peralada, tierra
soñada por mi; i apareixen Las
Meninas de Velázquez i Sancho
es casa mentre sona Candilejas
per acabar tots en escena can-
tant All you need is love. En
resum, l’ambient kitch d’El Moli-
no passat per la coctelera del
surrealisme donen un espectacle
que, de tan dolent, és bo. ■
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E
s deia Xams ad-Din
Abu Abd Al·lah
Muhàmmad ibn Ibra-

him ibn Muhàmmad ibn
Ibrahim ibn Iússuf al-Lawati
at-Tanji, però, afortunada-
ment, va passar a la història
amb un apel·latiu més cur-
tet: Ibn Battuta. És un dels
viatgers més importants de
tots els temps, i potser per
això també se’l va conèixer
com el Marco Polo àrab. En
tot cas, el periple d’Ibn
Battuta va ser força més
llarg que el del cèlebre ve-
necià. El va iniciar a Tànger
l’any 1325 i va durar... trenta
anys. Va recórrer una bona
part del món conegut en
aquell moment: tot el Ma-
grib, Egipte, Constantinoble,
el sud de l’actual Rússia,
enormes zones de l’Àsia
central, la Índia, la Xina... I
després, a la tornada, enca-
ra es va endinsar en zones
de l’Àfrica negra de les
quals llavors no es tenia no-
tícia. Els viatges d’Ibn Battu-
ta han estat feliçment tradu-
ïts al català per Margarida
Castells i Manuel Forcano, i
editats per Proa en un volu-
minós llibre de gairebé mil

El viatge més llarg
pàgines. És una bona lectu-
ra estival, plena de sorpre-
ses. A tall d’exemple, repro-
dueixo una anècdota que té
una certa actualitat, ja que
transcorre a la Xina (però fa
quasi set segles, és clar). “Hi
ha un costum local: pintar
tots els visitants. I encara
més, si un foraster comet

alguna malifeta, en distri-
bueixen el retrat per totes
les províncies i això els per-
met retrobar-lo on sigui del
país”. Ja veuen, doncs, que
ara i abans, els xinesos són
gent amb recursos. Per cert,
aquest costum enllaça va-
gament amb l’obsessió fo-
togràfica dels orientals de
l’actualitat.

Els viatges d’Ibn Battuta,
a més, mostren un món islà-
mic heterogeni, que no té
res a veure amb la gran
simplificació que n’hem
acabat fent els occidentals.

Els viatges
d’Ibn Battuta
són una bona
lectura estival

CapRoigacull la
subtilesadeRosana
Redacció
CALELLA DE PALAFRUGELL

Aquesta nit Rosana actua-
rà als Jardins de Cap Roig
per donar a conèixer el seu
últim disc, Como en casa.
La proposta té un marcat to
intimista, ja que la cantant
canària farà gala de la seva
subtilesa únicament acom-
panyada d’un guitarrista,

tal com ja va fer al Palau de
la Música.

Amb aquest concert Ro-
sana vol mostrar-se de la
manera més pura davant
d’un públic que podrà, en
certa manera, sentir-se
com a casa. En aquest sen-
tit, l’últim treball de la can-
tant reprèn la senzillesa,
naturalitat i emotivitat del
seu primer disc, Lunas
rotas, que el 1996 li va com-
portar un èxit inesperat,
amb més d’1.600.000 còpi-
es venudes a l’Estat i, més
endavant, amb concerts
multitudinaris com el de
Las Ventas, a Madrid, amb
18.000 persones. Res a
veure amb l’exclusivitat de
Cap Roig. ■Rosana porta el seu intimisme a Cap Roig ■ VAN DER MEULEN

‘L’elegànciade
l’eriçó’,alcine
Al setembre
s’iniciarà el rodatge
del film basat en el
llibre de Barbery

Redacció
BARCELONA

Cinc edicions en català,
publicades a Edicions 62,
proven que el llibre L’ele-
gància de l’eriçó, de la des-
coneguda Muriel Barbery,
ha sigut tot un èxit propi-
ciat pel boca-orella. Ja
abans havia passat el ma-
teix a França, on s’ha con-
vertit en un dels grans

èxits editorials dels dar-
rers vint anys.

La jove cineasta Mona
Achache va ser una de les
tocades per la lectura
d’aquesta novel·la sobre
l’amistat entre una adoles-
cent nihilista i una porte-
ra erudita, que viuen al
mateix edifici sense conei-
xe’s fins que s’hi instal·la
un ric japonès .

L’actriu i realitzadora
Josiane Balasko (L’Auber-
ge rouge) farà de protago-
nista d’aquesta adaptació
cinematogràfica, en el pa-
per de la portera que des-
cobreix tot un món.■
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