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DANSAb
‘PRESTIDIGITACCIONS’,
surrealisme i
màgia d’alt nivell

DIRECCIÓ Jordi Cortés
LOCAL Teatre Lliure
DATA 15 d’abril

Una obra ben ajustada
en l’emoció, el text
i el moviment

TEATREb
‘EL PROFESSIONAL’,
compromís
polític i humor

DIRECCIÓ Magda Puyo
TEATRE Sala Petita (TNC)
ESTRENA 14 d’abril

La seva frescor ‘jotera’ inicial
ha acabat derivant en un
eclecticisme intranscendent

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 78 a 83

33 MÚSICA

Fundada el 1982 per joves músics
provinents d’orquestres de Berlín
oriental, l’Akademie fur Alte Musik
Berlín (foto) ha aconseguit destacar en
la interpretació amb instruments
antics. Es presenten acompanyats del
cor Rias amb un programa dedicat a
Mozart que permetrà escoltar obres
sacres i profanes poc conegudes del
músic de Salzburg, amb Daniel Reuss
com a director.
Palau de la Música (St. Francesc de
Paula, 2). 21 hores. 10-117 euros.

L’AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK
BERLIN ACTUA AL PALAU

33 MÚSICA
STEVE HACKETT
L’excomponent de Genesis ofereix una
actuació acústica dins del Festival de
Guitarra de Barcelona.
Luz de Gas (Muntaner, 246). 21.30
hores. 36 euros.

33 MÚSICA
EN OCASIÓ DE ‘SOMNI
D’UNA NIT D’ESTIU’
Obres de Henze, Vaughan-Williams i
Wolf a la cita de música clàssica.
Liceu-Foyer (La Rambla, 59). 7,50
euros. 21.30 hores.

33 CINE
‘ALEMANYA, ANY ZERO’
En el cicle dedicat al famós director
Roberto Rossellini es projecta aquesta
pel.lícula del 1947.
Filmoteca (av. Sarrià, 33). 19.30
hores. 2,70 euros.

33 TEATRE
‘RACCORD’
Carme Portaceli dirigeix aquest
drama (foto) d’històries
i temps entrellaçats.
TNC (Pl de les Arts, 1). 21.00 hores.
15.50 euros.

Les cites d’avui 33 Encara pot veure 33

Carmen París es va fer un lloc
gràcies a un primer disc, Pa mi ge-
nio, en què va sorprendre amb el
seu tractament desacomplexat de
la jota. Una idea aprofitable que,
no obstant, es dilueix en un se-
gon disc saturat de pretensions,
en què París s’ofereix com a veu
d’un mestissatge global en què
coixeja precisament allò que va
fer destacar l’artista en el seu dia:
la seva personalitat.

L’actuació de Luz de Gas va
il.lustrar la deriva cap a sonori-
tats aparentment ambicioses
que, al final, resulten banals. Jo-
tes amb cadència de samba, fla-
menquito tropical, copla amb base
funk, cadumbe importat de
l’Uruguai i una versió dels Bea-
tles (ni més ni menys que el man-
tra de Within you without you), tot
plegat amb tanta higiene formal
com incapacitat per calar.

Hi va haver un mica més de
tensió en les recuperacions joteres
del primer disc i en aquell Para
que tú me oigas, que va gravar en
el disc d’homenatge Neruda en el
corazón. Un moment de sobrietat
que, entre tantes lleugereses mul-
ticulturals, es va agrair.<
JORDI BIANCIOTTO

Una gran interpretació per a
una de les millors funcions de
la temporada al TNC

MÚSICAb
CARMEN PARÍS,
‘jotera’ amb
aspiracions

ARTISTA Carmen París
LOCAL Luz de Gas
DATA 14 d’abril

33 Intèrprets del muntatge.
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33Magda Puyo.

Si en l’espectacle que li va merèi-
xer el Premi Ciutat de Barcelona
2004, Ölelés, Jordi Cortés es va
inspirar en l’obra literària de
Sándor Márai per parlar-nos de la
trobada entre dos homes, en el
seu nou muntatge, Prestidigitac-
cions, el coreògraf se sent sugges-
tionat per l’univers poètic de la
canadenca Anne Michaels i ens
parla de la memòria, del bagatge
emocional i la il.lusió de tres per-
sones, com també de la poca re-
sistència de l’humà davant la ma-
nipulació que pateix diàriament.

Prestidigitaccions és un treball
excel.lent, creat des d’un rigor i
una maduresa creativa i interpre-
tativa d’alt nivell. El coreògraf i a
la vegada ballarí ha construït un
món surrealista en què apareixen
imatges fortuïtes o relacionades
entre elles per vincles sense lògi-
ca aparent. Un lloc apartat que se
situa entre el cel i la terra, a l’in-
fern o sota l’aigua. Una atmosfera
on convergeix el somni amb la
realitat i la imaginació lliure so-
bre la raó. En aquest paratge, un
home i dues dones, trencats emo-
cionalment en mil trossos, carre-
guen el pes de la seva memòria,
pateixen per sobreviure i s’engan-
xen a la il.lusió com a motor de
l’esperança.

Hams que pengen del cel,
troncs decapitats, lliris com pu-

nyals, cops de destral que tallen
la respiració, una porta que ens
invita a penetrar en el passat,
miralls trencats o que reboten
imatges, són alguns dels objec-
tes que construeixen l’espai
oníric de Prestidigitaccions, una
obra que té un contingut emo-
cional robust, un text impac-
tant i un moviment categòric
que va directe a les entranyes.
Tot això embolcallat per una
il.luminació màgica i un collage
musical evocador.

Però res seria el mateix sense
la presència de tres intèrprets
excel.lents i a la vegada opo-
sats: Nicole Balm, una actriu de
presència forta i tragicòmica;
Mercè Recacha, una ballarina
que en aquest personatge execu-
ta una de les seves millors inter-
pretacions, i un Jordi Cortés
contundent en la interpretació i
que ofereix un treball d’investi-
gació enriquidor.<
MONTSE G. OTZET

No hi ha dubte que la representa-
ció d’El professional al TNC serà fi-
nalment un dels millors especta-
cles vistos aquí al llarg d’aquesta
temporada. Un espectacle com-
promès (teatre polític), una formi-
dable interpretació dels seus dos
protagonistes (Pep Anton Muñoz
i Jordi Banacolocha) i una molt
bona direcció de Magda Puyo,
que omple d’un humor en el fons
trist un text enormement atrac-
tiu. Dusan Kovacevic (Sèrbia,
1948) porta a l’escena la trobada
entre Teja, un antic militant de
l ’ opos i c ió a T i t o a la ve l l a
Iugoslàvia, i Laban, el policia que
durant aquell llarg temps (18
anys) el va vigilar estretament i
va controlar les seves activitats
subversives.

L’obra comença quan les bio-
grafies d’un i altre han canviat.
Tito ha mort ja fa 10 anys, l’expo-
licia viu com pot com a taxista i
el nou règim ha premiat Teja, po-
sant-lo al capdavant d’una edito-
rial, on s’apoltrona i perd el seu
compromís socia l i pol í t ic
d’abans. Amb una escriptura que
compta amb ressons de la gran li-
teratura europea contemporània,
l’autor porta la història per ca-
mins originals, en què la ironia,
l’humor i un cert realisme màgic
hi són sempre presents. La direc-
ció de Puyo, a més a més de diri-

gir amb meticulositat i encert els
actors (Montse Esteve i Albert
Pérez, a més a més dels dos ci-
tats), incideix en aquests tres ele-
ments i aconsegueix que la repre-
sentació, en to de comèdia i amb
la presència d’alguns sorprenents
girs, arribi perfectament a l’es-
pectador.

Kovacevic, sense perdre mai el
to d’humor, es mostra crític tant
amb determinats aspectes del
règim desaparegut com amb al-
guns comportaments d’aquells
que ara ocupen llocs de poder.
Però El professional no és una obra
localista, sinó que partint d’uns
referents coneguts universalitza
temes actuals, com la lluita pel
poder, les renúncies ideològi-
ques, la fragilitat de les idees i les
ambicions personals. Es tracta
d’una esplèndida representació
que finalment parla, amb una
certa amargura, de la condició
humana.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER


