
34 cultura DIVENDRES, 9 DE NOVEMBRE DEL 2012 ara

MÚSICA

L’ARA avança
aquest cap de

setmana el nou
disc de Macedònia

ARA

BARCELONA. Més de 700 nenes van
participar l’any passat al càsting per
poder entrar a la banda Macedònia.
Fa 10 anys que va néixer aquest grup
que, a més de fer cançons per a nens
i nenes d’entre 6 i 12 anys, volia ser
un instrument educatiu per a famí-
lies i mestres. Consolidada la pro-
posta, amb set discos d’estudi i di-
versos recopilatoris, les Macedònia
inicien una etapa amb cinc fruites
noves que seran la dolça cara del
grup en els pròxims cinc anys. Des-
perta és el primer fruit de les fruites
Paula Noguer, Carlota Busquets,
Irene Carreras, Maria Farrés i Sara
Roy, i es podrà aconseguir en primí-
cia amb l’ARA aquest cap de setma-
na als quioscos, tant dissabte com
diumenge, per només 9,95 euros.

El primer senzill que ja s’ha po-
gut sentir de Desperta és Esmorzar,
un tema que forma part de la cam-
panya de sensibilització de la Gene-
ralitat perquè els nens i nenes men-
gin fruita a les escoles. Al videoclip,
que es pot veure a l’Ara.cat, hi parti-
cipen personalitats com Marc Bar-
tra, l’Iniesta del Crackòvia, Beth,
Joan Pera, Tortell Poltrona i Cesk
Freixas, a més de Manu Guix, que
col·labora al disc, enregistrat als
seus estudis. El CD conté onze can-
çons més, amb temes com ara Ba-
llen, Primer pas, La lluna al pati, Va-
cances, En Nico i la Tina i Sisè. La
singularitat de les cançons de les
Macedònia és que no són infantils,
sinó que parlen de les alegries i tam-
bé les tristeses dels nois i noies de la
seva edat.

La banda musical que acompanya
les Macedònia està formada per dos
guitarres (Dani Coma i Ferran Mar-
tín), un trompeta (Jaume Coma), un
baix (Pep Pastor) i un bateria (Gui-
llem Barceló). Ells seran a l’escena-
ri en la presentació oficial del CD:
per primer cop actuaran al Palau de
la Música en plenes festes de Nadal,
el 30 de desembre, dins el Festival
del Mil·lenni. Llavors, la seva legió
de fans ja s’haurà hagut d’aprendre
les cançons. Aquest cap de setmana
l’ARA els ho posa fàcil –i deu dies
abans que a les botigues.e

És el primer disc de la nova
generació de fruites. LA FOTOGRÀFICA
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Els russos que fan millor Txékhov

Declan Donnellan, director de la
companyia anglesa Cheek by Jowl,
torna al festival Temporada Alta.
Aquest cop amb els seus actors
russos i un clàssic de Txékhov de
gran èxit, Les tres germanes.

L.S.

BARCELONA. Els anglesos Declan
Donnellan i Nick Ormerod van fun-
dar la companyia Cheek by Jowl fa
31 anys. Va néixer per donar una mi-
rada contemprània als clàssics, des-
pullant-los d’artificis. L’èxit ha sigut
espectacular i sostingut: són consi-
derats una de les grans influències
del teatre anglès actual i han fet gi-
res per tot el món. Quan van comen-
çar a viatjar a Rússia, a finals dels 80,
van establir lligams amb Lev Dodin
i el Teatre Maly de Sant Petersburg.
La companyia va exhibir sovint els
seus muntatges a Moscou i, final-
ment, el Festival Internacional
Txékhov els va convidar a crear la se-
va pròpia companyia russa. “Dirigir
en una llengua estrangera és molt
alliberador. A Rússia hi ha un gran
pes del conjunt: és una cosa a la qual
els actors responen de manera molt
natural, i això s’adapta a la nostra
manera de treballar –diu a l’ARA
Donellan–. Els problemes als quals
s’enfronten els actors són els matei-
xos independentment de la cultura
o la tradició. El que tenim en comú
és més profund del que és diferent”.

Aquest grup d’intèrprets, amb
qui Donnellan ja ha signat quatre
muntatges, és el que arriba al Teatre
Municipal de Girona divendres i
dissabte per interpretar Les tres ger-
manes, que retrata la llarga espera
d’Olga, Maixa i Irina per marxar un

dia a la seva Ítaca, Moscou, mentre
el seu món aristòcrata s’ensorra.
“Un clàssic és un clàssic perquè es-
tà viu ara i per a nosaltres. Txékhov
aconsegueix que estimem aquests
personatges que són autodestruc-
tius, graciosos i divertits i tristos al-
hora. Aquesta és la seva gran habili-
tat”, defensa el director.

Les tres germanes de Donnellan
ha tingut una acollida entusiasta
d’ençà que es va estrenar, el 2005.
Miraculosa. Superba. Única i irre-
petible. El secret? “Totes les nostres
obres creixen a la sala d’assaig, amb
els actors. L’únic principi que tenim
és que han d’estar vives, no mortes.
Aquesta és la nostra prioritat. I com
que les produccions ens duren tant
de temps, ens assegurem que les
obres estan vives a les gires. Espe-
ro que a Girona es noti”, diu. e

Donnellan dirigeix a Moscou una companyia germana de Cheek by Jowl. IGOR ZAKHARKIN

Declan Donnellan dirigeix la seva companyia russa a ‘Les tres germanes’

Els ‘Pàjarus’ del cap
de setmana a Girona
● ‘Pàjaru’ de Pere Hosta
El clown Pere Hosta, el Mr. Be-
an català, estrena Pàjaru. Hu-
mor absurd, primari i profund,
dirigit per Manel Trias i amb ví-
deos d’Isaki Lacuesta, demostra
els coneixements de l’entranya-
ble pallasso en ornitologia. Dis-
sabte i diumenge a La Planeta.
● Mayumana i Buenafuente
L’energètica companyia israeli-
ana celebra 15 anys als escenaris
amb l’estrena d’un nou muntat-
ge, Racconto, en el qual Andreu
Buenafuente posa la veu com a
fil conductor. De divendres a
diumenge a l’Auditori gironí.

Pervivència
“Un clàssic
és un clàssic
perquè està
viu ara i per
a nosaltres”,
diu Donnellan

Sol Picó fuig de la decadència
a ‘Memòries d’una puça’
VICTORIA NAVARRO

BARCELONA. Sol Picó s’ha inspirat
en l’angoixa col·lectiva i en les con-
seqüències de la crisi per convertir-
se en una petita puça i llançar un
missatge clar: no hi ha ningú que en
pugui escapar. La idea que sintetit-
za l’ànima de Memòries d’una puça,
però, és celebrar la pèrdua com una
oportunitat. La protagonista de l’es-
pectacle, empesa per la necessitat
de canviar aquest món i escapar
d’una situació asfixiant, es fica en
una ampolla i es tira al mar, amb
l’esperança que algú escoltarà el seu
crit de socors. “La puça som tots”,
afirma Picó: un ésser insignificant
però al mateix temps corrosiu i po-
derós, com ho són els éssers hu-
mans, capaços de portar el món cap
a la decadència i la desolació.

En aquest espectacle sense sa-
batilles de puntes, que s’estrena
avui al Temporada Alta (al Teatre
de Salt) i arribarà al Teatre Nacio-
nal el juliol de l’any vinent, l’esce-

Sol Picó es converteix en puça en una obra amb
Valentí Rocamora i Carles Fernandez. DAVID RUANO

nografia es transforma en un uni-
vers que es desploma, sacsejat per
un huracà devastador. Els focus,
les bambolines, van caient, tot és
un mar de deixalles. Però la histò-
ria podria situar-se en qualsevol
lloc, ja que a tot arreu “podem cele-
brar aquesta desgràcia que ens cau
a sobre”. Acompanyada dels balla-
rins Carles Fernandez i Valentí Ro-
camora, la coreògrafa valenciana
no deixa de córrer, saltar i lluitar,
però no avança. I, tot i això, no de-
sisteix: “Si han de ballar damunt de
la brossa, ho faran”, afirma.

Regida per la fantasia i l’absurd,
l’espectacle no se separa de la ironia
i l’humor. Amb la dramatúrgia a càr-
rec de Txiki Berraondo, l’obra fa una
petita exploració del folklore esco-
cès, mentre que la música electròni-
ca de Carlos López transmet, a la se-
va manera, la necessitat d’aturar-se
per un moment. A partir del final
podria sorgir un nou espectacle: el
missatge de SOS ja s’ha enviat, ara
falta que algú el rebi.e


