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Txarango
ARGENTONA
6 d’agost. 01.45 h

SETMANA A LA VISTA

Els ritmes caribenys i mestis-
sos de Txarango sonaran ben
entrada la matinada a Argen-
tona, precedits per Los Chicos
del Maíz i Ebri Knight.

Serrat & Sabina
FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA
7 d’agost. 22 h

Joan Manuel Serrat i Joaquín
Sabina porten a Sant Feliu de
Guíxols la seva gira conjunta,
Dos pájaros contraatacan.

Harry Connick Jr.
FESTIVAL DE PERALADA
9 d’agost. 22 h

El swing de Harry Connick Jr.
arriba a Peralada. Estil, ritme
i una gran veu són la targeta
de presentació del crooner.

‘Don Giovanni’ no
sedueix Peralada

zartiana en pro d’una radical lectura
que potencia el perfil més sàdic, vi-
olent i amoral del personatge. Però
ni les altes dosis de violència i sexe
van provocar l’escàndol; al final, l’es-
trena espanyola del muntatge, gran
aposta del festival, va concloure en-
tre esbroncades i tebis aplaudi-
ments. La gran feina del baríton ma-
lagueny Carlos Álvarez i la qualitat
de l’orquestra del coliseu alemany,
sota l’enèrgica direcció de Guillermo
García Calvo, van ser el més destacat
de la vetllada.

En aquesta nova revisió del mite
de Don Juan, una lectura moderna

Una escena del muntatge de Roland Schwab de l’òpera de Mozart. MIQUEL GONZÁLEZ

Sàdic
El Don Juan
de l’obra està
més a prop
del marquès
de Sade que
del tòpic
llibertí

Nit pop amb cara A i cara B

La veu i el piano de Maria Coma van hipnotitzar la
plaça d’armes del castell de Calonge. INTERLUDI

Don Giovanni
FESTIVAL CASTELL DE PERALADA
Divendres 3 d’agost

Divendres a la nit la formació anglesa Kaiser Chiefs va
inundar de rock l’Arenal Sound, un festival que ha con-
gregat al municipi castellonenc de Borriana 50.000 es-
pectadors. La segona jornada del festival també va in-
cloure concerts de Sidonie, The Sounds i Anni B Sweet.

KAISER CHIEFS A BORRIANA

En Directe

A petició del director artístic del Festival de Pollença
(Mallorca), Michael Nyman ha creat l’obra Body parts
songs, un cicle de cançons on relaciona textos clàssics
i moderns amb el cos humà. L’estrena mundial de l’obra
va ser ahir al claustre del convent de Sant Domingo.

MICHAEL NYMAN I EL COS HUMÀ

EVA PIQUER

La resurrecció del vinil té un no
sé què de justícia poètica.
Quan els músics venen els dis-

cos al final dels concerts, salta a la
vista que el cedé es va arronsant en-
front d’un vinil que torna a treure
pit. Veure adolescents comprant vi-
nils sembla un anacronisme, però es-
tà passant. És més estrany veure gent
gran en un recital de Joan Colomo, i
divendres a Calonge també hi havia
algun matrimoni d’avis despistats.

Crítica

JAVIER PÉREZ SENZ

No hi va haver sort amb l’única
òpera escenificada aquest
any al festival de Peralada. Al

muntatge Don Giovanni, de la
Deutsche Oper Berlin, el director
d’escena Roland Schwab sacrifica i
distorsiona la genial partitura mo-

Maria Coma i Joan Colomo
FESTIVAL INTERLUDI DE CALONGE
Divendres 3 d’agost

Crònica

i confusa del dramma giocoso de Mo-
zart i Da Ponte ambientada al Berlín
actual, Roland Schwab porta a esce-
na un Don Giovanni sadomasoquis-
ta atrapat en el seu propi mite, con-
demnat a repetir una vegada i una al-
tra les seves accions i més a prop del
marquès de Sade que del tòpic lli-
bertí. Cinc actors reprodueixen en
escena els seus moviments, com rè-
pliques del personatge, de la seva
ànima i del seu destí: amb la seva ac-
ció escènica, Schwab aconsegueix
troballes originals.

Un dels referents és el film Funny
games, de Michael Haneke, que ins-
pira escenes d’un muntatge de tons
macabres, molt poc respectuós amb
la partitura: retalla recitatius a ca-
pritx, suprimeix una de les dues àri-
es de Don Ottavio –Il meu tesoro– i es
carrega, com ja va fer Claus Guth a
Salzburg, el sextet que tanca l’obra,
un final que Calixto Bieto va resoldre
al Liceu amb gran instint teatral.
García-Calvo manté el pols a la fos-
sa, encara que les veus es desajusten
en alguns moments.

Carlos Álvarez, feliçment recupe-
rat, defensa el paper estel·lar amb
ungles i dents. La seva interpretació
és el millor d’un irregular reparti-
ment en què destaca la soprano por-
to-riquenya Ana María Martínez,
amb una Donna Elvira de cuidada lí-
nia. La soprano italiana Patrizia Ci-
ofi és una Donna Anna d’irregular
emissió, mentre que el baix-baríton
canadenc Robert Gleadow, un Lepo-
rello groller i passat de rosca, rendeix
millor com a actor. La resta de veus
són fluixes i el Cor de Cambra del Pa-
lau simplement correcte. Aquest
vespre, a les 22.00 hores, s’ofereix la
segona i última funció.e

Deu ser la gràcia dels festivals esti-
uencs. I això que l’Interludi comen-
ça a les onze de la nit, una hora pen-
sada per atreure sobretot els joves.

La música a dins
La nit pop a la plaça d’armes del cas-
tell té dues cares. La cara A la pro-
tagonitza Maria Coma. “Aquesta
noia porta la música a dins”, comen-
ta la senyora del meu costat quan ja
fa una estona que la cantant, com-
positora i pianista toca peces de l’àl-
bum Magnòlia, que va florir el no-
vembre del 2011. L’acompanyen Ni-
co Roig, que estrena guitarra, Mi-
guel Serna (baix i contrabaix) i Pau
Vallvé (bateria i productor del disc).
La Maria fa una música intimista i
hipnòtica, amb lletres que parlen de
cels salats i deserts de sal i gomets

rodons i mars de colors. “Tinc por
de mi per si marxo corrent, tinc por
de la pluja, també de la gent”.

La cara B de la vetllada pop va a
càrrec de Joan Colomo. I aquí, ai,
sóc jo la que tinc por de mi per si
marxo corrent. Em costa entrar-hi,
en la música d’aquest noi, potser
perquè em bloquejo en sentir-lo
parlar a l’estil Albert Rivera, amb
frases que comencen en català i aca-
ben en espanyol, o viceversa. Tam-
bé és cert que ja tinc una edat i que
em sedueixen les propostes diguem
que més convencionals. Vaja, que el
problema segur que és meu: sóc poc
alternativa. Perquè val a dir que Co-
lomo es fa amo de l’escenari, es riu
del mort i de qui el vetlla i aconse-
gueix que els espectadors s’ho pas-
sin de conya. Ah, i té el detall d’ex-
plicar-nos les cançons, no fos cas
que ens perdéssim: “Aquesta és la
cançó de l’ocell, que es diu L’ocell i
parla d’un ocell”.e

Llevantada d’artistes
FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA
10 d’agost. 21.30 h

Comediants celebren el 40è
aniversari de la companyia
amb una cercavila al passeig
del Mar de Sant Feliu.


