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3.000 veus al Palau Olímpic de Badalona
ELS JOVES CANTAIRES HAN ESTRENAT LA CANTATA D’ANTONI ROS MARBÀ

L’Orquestra del
Festival de Budapest

enlluerna el Palau

enbreu

El món de la música clàssica és ben curiós: els millors
gairebé mai acostumen a ser els més coneguts per

al gran públic. El director hongarès Iván Fischer, per
exemple, és un dels grans, dels que imprimeixen caràc-
ter i personalitat a una orquestra. Però no té la fama
que mereix, cosa que, tot sigui dit, no sembla que li im-
porti gens ni mica. Irradia passió per la música i en els
seus concerts no hi ha rutina, al contrari, recrea el gran
repertori amb nous detalls, accents rítmics i intensos
matisos en el fraseig, tal com va demostrar en la nova
visita al Palau al capdavant de l’Orquestra del Festival
de Budapest, que en pocs anys s’ha convertit en una
formació d’elit. El secret? Talent, treball a consciència
i molta personalitat.

Enlluernar la rotunditat i flexibilitat de les cordes,
amb uns contrabaixos de somni, en una lectura de

la Simfonia núm. 2 de Johannes Brahms, molt personal
en el fraseig, càlid i sensual, d’un lirisme imparable. I
en la segona seqüència de valsos de l’òpera El cavaller
de la rosa, de Richard Strauss, ens va deixar bocaba-
dats amb una explosió de ritme i color, abans de sub-
mergir en una altra meravella straussiana el poema
simfònic Així parlà Zarathustra, que va sonar amb po-
der en metalls i corda. Una superba versió que va
comptar amb antològiques intervencions de la concer-
tino de l’orquestra i els primers faristols, els noms dels
quals no podem oferir perquè, un cop més, el cicle Pa-
lau 100 prefereix omplir els seus programes de mà
amb fotos d’autopromoció en lloc d’informar el públic
sobre aquestes minúcies.

JAVIER PÉREZ SENZ ❊ BARCELONA

El director hongarès Iván Fischer és capaç d’imprimir
personalitat i caràcter a una orquestra. CRISTINA CALDERER

ARTS ESCÈNIQUES

Carn trèmula: la nuesa retro
es reivindica al Paral·lel

lor, un discutit acte d’alliberament
feminista i una declaració de prin-
cipis underground.

Mae es desfà les cintes de la co-
tilla. Les pretensions d’El Molino
són molt més modestes, en nom-
bre i filosofia. El festival és una
adaptació del seu espectacle en
cartell (Live in burlesque), incor-
porant-hi els números especials
d’una colla d’artistes convidades.
Chrys Columbine i Miss Banbury
Cross exhibeixen l’estudiat gla-
mur de les pin-ups dels anys cin-
quanta, el look que ha convertit Di-
ta von Teese en una rendible imat-
ge congelada en el temps. Aurélie
Bernard es dedica a l’acrobàcia en-
tre cordes, sense gaire concessió a
la sensualitat carnal. I l’australia-
na Jess Love es destapa com una
gran militant del nu al servei de
l’humor, el millor fitxatge del fes-
tival pel desvergonyiment i l’acti-
tud punk al número del hula-hop.

Lilly deixa caure els tirants del
sostenidor. Ni la genuïna calidesa
molinera de Merche Mar, ni la in-
esperada conya republicana de
The Chanclettes i la seva versió
accelerada de l’annus horribilis
dels Borbó aconsegueixen propa-
gar la humitat canalla que s’espe-
ra d’un local que va tornar per
perpetuar el seu mite en la histò-
ria barcelonina. L’obsessió per
l’estètica arty –i el bailaor Ama-
dor Rojas n’és el representant
més barroc– té l’efecte d’una in-
gesta de bromur artístic. El Mo-
lino basa la seva nova personali-
tat en una successió de números
clonats de musicals d’èxit (Don’t
tell mama de Cabaret, Be italian
de Nine o un maxmix de Moulin
Rouge) i una ambigüitat sexual
per a tots els públics. Des de la in-
auguració ha perdut certa frescor
pop i el revitalitzant cutre-lux que
hi aportava la Terremoto de Alar-
cón com a mestra de cerimònies.
Ara s’assembla a l’oferta d’una sa-
la-de-festes-amb-sopar conven-
cional, com el que publicitava la
Scala a la Barcelona preolímpica.

Dirty Martini descobreix la
brillantor de les seves mugrone-
res. Hi havia més transgressió en
la mirada directa d’una nua i mo-
linera Bella Dorita cap als anys
vint –una ciutat i una època que
rivalitzava amb Berlín en trencar
tot tipus de tabús–, en la camisa
de Christa Leem o en la percussió
d’un cul a pèl sobre el piano de
Carles Santos que en el xou que
ara munta cada nit El Molino. Per
trobar alguna cosa semblant a
l’escena off-off que acull els
exemples més interessants del
renascut gènere de les varietats
cal volar a Londres, viatjar a Sa-
ragossa (El Plata) o caminar fins
al veí Apolo. Focus sobre la carn.
Aplaudiment.e

El Molino acull el Festival Internacional de Burlesque

El Molino va reobrir per
perpetuar la llegenda. MANOLO GARCIA

Anàlisi

JUAN CARLOS OLIVARES

Gilda fa lliscar el guant. El
passat també envelleix.
La nostàlgia és voluble.
El neoburlesc ha com-
plert dues dècades de

reivindicació i mi(s)tificació de
l’stripper nord-americana dels anys
trenta, quaranta i cinquanta. Barce-
lona, la metròpoli de l’últim crit
quan la resta del món ja està afònic,
va descobrir la nuesa camp fa poc. El
2009 es va instal·lar a la Sala Apolo
una proposta mensual batejada
amb una declaració de principis:
Taboo. I hi continua instal·lada,
amb la complicitat d’un suggerent
decorat decadent. El 2011, sis mesos
després de la seva reobertura, el nou
El Molino pujava a l’onada vintage
i organitzava el I Festival Internaci-
onal de Burlesque. Dimecres passat
se’n va inaugurar la segona edició.

Gypsy s’enrotlla les mitges de se-
da. Festival Internacional de Bur-
lesque. Títol pompós. Així és fàcil
pensar que al Paral·lel s’hi traslla-
da per uns dies l’exuberància feme-
nina que es congrega a la convenció
de Las Vegas per elegir la Miss Exo-
tic World Pageant o a la reunió anu-
al que organitza el Tease-o-rama de
Sant Francisco. En aquest circuit el
director Matthieu Amalric hi va tro-
bar les incomparables protagonis-
tes –per físic i talent– de Tournée.
Canes va premiar aquest docudra-
ma que mostra sense maquillatge
les interioritats d’unes artistes atí-
piques, dedicades a un gènere que al
segle XXI es debat entre l’amable
enyorança d’una estètica tecnico-
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La 45a Trobada de Corals Infan-
tils de Catalunya va aplegar ahir
a la tarda al Palau Olímpic de
Badalona 3.000 cantaires d’en-
tre 8 i 16 anys –representants de
115 corals catalanes– que van es-
trenar la cantata Set dies que
van canviar el món. Antoni Ros
Marbà va rebre la proposta de
compondre la peça fent equip
amb l’escriptor Ramon Solsona,
guanyador del premi Sant Jordi
2010 amb L’home de la maleta.
El compositor ha posat música a
un text que és “una paròdia de la
creació del món”. Els joves can-
taires van compartir escenari
amb la cantant Nina, el narra-
dor Pep Jové i la JONC Filhar-
mònica, dirigida per M. Valvidi-
eso. Entre els milers d’assis-
tents hi havia els consellers Fer-
ran Mascarell i Irene Rigau.

Mireu el vídeo
a Ara TV


