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CULTURA I SOCIETAT 

«HANS WAS HEIRI»
Direcció i escenografia: Zimmerman &

de Perrot; composició musical: Dimitri de
Perrot; coreografia: Martin Zimmerman;
creació: Tarek Halaby, Dimitri Jourde,
Dimitri de Perrot, Gaël Santisteva, Mélissa
Von Vépy, Methinee Wongtrakoon, Martin
Zimmermann .� DIA: 19/10/2012,
Municipal de Girona. Temporada Alta.

urrealisme, màgia i poe-
sia. Aquests són alguns dels
termes més (merescuda-

ment) repetits quan es parla de les
 obres dels genis belgues Zimmerman
& de Perrot, que han dut a Tempo-
rada Alta la meravella visual de Hans
was Heiri, «l’altra cara de la moneda».

I és que la construcció onírica de
la peça, a cavall entre el circ, l’acro-
bàcia i l’engany visual, es basa en gran
mesura en aquest joc de dualitats, en
trobades i desacords dels seus ba-
llarins i acròbates felins. 

En aquesta obra sense text desta-
ca la banda sonora farcida de sam-
plers hipnòtics punxats en directe; i
precisament, l’absència de paraula
pren ple sentit en un projecte com
aquest, coproduït a moltes mans
vingudes d’Alemanya, França, Lu-
xemburg o Catalunya, amb El Canal
de Salt com a orgullós representant.

Amb una escenografia mínima i
plagada de trampes mortals per a
qualsevol humà (aquí entendríem
que els artistes es mouen en un altre
pla físic), la delicadesa dels seus mo-
viments sap convertir-se bé en ten-
dresa, bé en rialla. I si bé precisament
alguns dels moments més propers al
mim són els menys aconseguits (dins
d’una mitjana altíssima), quan la
trama desapareix del tot i l’escenari
es rendeix a l’idil·li entre música i mo-
viments ingràvids, s’aconsegueixen
moments de bellesa marciana.
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TEATRE CRÍTICA

MARTA PALLARÈS | GIRONA 

UN POEMA A 
LA BELLESA
MARCIANA

L’estrena de Montserrat Caballé
al damunt de l’escenari de l’Audi-
tori de Girona, prevista per la set-
mana vinent, haurà d’esperar una
mica més; concretament, fins a la
primavera del 2013. I és que un
desafortunat accident ha causat
que la soprano hagi hagut de can-
cel·lar tots els concerts de la seva
imminent gira nacional, tal i com
es va informar ahir.

Caballé es trobava immersa en
una gira per Sibèria, i com havia ex-
plicat fa pocs mesos, amb una
agenda «plena de concerts fins al
2016»; la soprano va patir una cai-
guda i va ser traslladada en un jet
privat fins a Barcelona, on va ser
hospitalitzada. Tot i que s’espera-
va que no fos res greu, practicades
les proves pertinents es va confir-
mar que pateix una fractura d’hú-
mer, motiu pel qual ha anunciat la
cancel·lació «de totes les dates
que tenia compromeses de ma-
nera immediata».

Entre elles s’hi compta la del
concert que havia d’oferir a Giro-
na aquest dimecres, i que suposava
el seu debut a l’Auditori, acompa-

nyada de la seva filla Montserrat
Martí. 

Buscant una nova data 
Des de l’equipament gironí s’ha
aturat la venda d’entrades per a
l’actuació, i s’ha informat que es re-
tornaran els diners. Això sí, l’ac-
tuació no es cancel·la: «Ella ja ens
ha confirmat que vol venir a can-
tar i tan bon punt estigui més re-
cuperada, hi parlarem per poder
programar un nou concert», con-
firmaven ahir fonts de l’Auditori. 

Aquest concert serà de cara a la
primavera, segurament «al març o
a l’abril», un cop la cantant es tro-
bi plenament recuperada de l’ac-
cident i quan es pugui trobar un fo-

rat dins la seva atrafegada agenda.
Caballé ha estat la intèrpret de

més de vuitanta personatges ope-
rístics, que van des de l’òpera bar-
roca a Verdi, Wagner, Puccini o
Strauss, i ha marcat les cotes més

elevades en la pell de Norma,
 Salomé, Violeta o Isolda. S’espera
que sigui ben aviat quan pugui
 interpretar-les de nou, en la seva
tornada als escenaris ja recupera-
da.

GIRONA | M. PALLARÈS

La soprano es trenca
l’húmer en una caiguda,
però espera reprogramar el
concert a l’Auditori al març



Montserrat Caballé suspèn per un
accident la gira que la duia a Girona

Montserrat Caballé i Manuel Brugueras, en un concert ofert a Peralada.
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DILLUNS TANCAT PER FESTA SETMANAL

I també:
SALA 2: PIRATES - 4.25 (dis. i diu.) Versió catalana
SALA 6: BRAVE (INDOMABLE) - 4.30 (dis. i diu.) 
SALA 8: LES AVENTURES DE TADEO JONES Versió catalana

4.15 - 6.30 (dis. i diu.) 
SALA 8: LO IMPOSIBLE - 4.00 - 6.00 - 8.00 - 10.00 (dilluns)
SALA 12: MADAGASCAR 3: DE MARXA PER EUROPA

4.30 (dis. i diu. ) Versió catalana
SALA 13: ICE AGE 4: LA FORMACIÓ DELS CONTINENTS

4.15 (dis. i diu.) Versió catalana


