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TEATRE

L’última
carta de

Peter Pan

La música de Litus és original de
Pere Jou, de 4t 1a. ROSER BLANCH

Litus
SALA FLYHARD
1 de juny

JUAN CARLOS OLIVARES

Dels personatges de Li-
tus –el nou text de Mar-
ta Buchaca– l’especta-
dor només en coneix
les relacions emocio-

nals que van tenir amb el protago-
nista absent. No sabem res més del
Marc, el Toni, la Laia i el Pau. El Pe-
pe és l’excepció: a més de compartir
amb el Litus hores d’assajos, con-
certs i la il·lusió de l’èxit, és ara en
solitari un músic que triomfa. Per
parlar de l’absència i de com la resol
cadascú, no fa falta gaire context. Li-
tus és una obra que aposta sense por
per les possibilitats dramàtiques
que ofereixen els sentiments. No hi
ha confrontació d’idees. El debat és
sobre la realitat que de cop ens dei-
xa amb les cartes a la mà i cara de pò-
quer. Una partida intensa i perillo-
sa en un espai sense distància com
la FlyHard.

El Litus s’ha suïcidat. Va sentir
que el millor havia passat, encara
que deixés enrere germans, amics,
companys i (ex)parella. Un Peter
Pan que va volar al Mai Més tirant-
se amb la furgoneta per l’Arrabas-
sada. Això és informació privilegi-
ada. Ells només saben que han estat
convocats pel seu germà. Una reu-
nió que comença com una comèdia
i minut a minut s’endinsa en un dra-
ma sense concessions fins a culmi-
nar amb la catarsi del dol. Buchaca
maneja amb habilitat tots els regis-
tres, equilibra les tensions, contro-
la llàgrima i riure, utilitza bons trucs
en els moments més efectius i mos-
tra gran delicadesa en la lletra peti-
ta dels personatges. A més, s’exhi-
beix com una bona directora. En la
intimitat de la FlyHard no valen els
recursos d’ofici. Anna Alarcón, Bor-
ja Espinosa, Josep Sobrevals, Jacob
Torres i David Verdaguer estan i
són incòmodament autèntics.e

Crítica

El cant de la terra
L’AUDITORI
3 de juny

JAVIER PÉREZ SENZ

Poques vegades hem escol-
tat a L’Auditori de Barce-
lona un Mahler més ben
cantat. El que va fer el ba-
ríton alemany Christian

Gerhaher durant la seva intervenció
solista a El comiat, l’última cançó de
la més bella obra mahleriana, El
cant de la terra, va ser una lliçó d’ex-
pressivitat vocal dictada des del re-
colliment, la interiorització i la més

Crítica

Un Mahler expressiu tanca la temporada de l´OBC
un dels seus màxims èxits des
que va assumir la titularitat de
l’OBC. El tenor nord-americà
Donald Litaker va salvar amb
mitjans potents les seves inter-
vencions, però movent-se en una
altra galàxia espiritual.

El concert, l’últim de la tem-
porada de l’OBC, va tenir com a
inesperat preludi el breu i delici-
ós cicle de sis cançons d’Eduard
Toldrà La rosa als llavis, sobre
poemes de Joan Salvat-Papas-
seit, molt ben cantats per la so-
prano Elena Copons, que preci-
sament va gravar aquestes can-
çons amb l’OBC i Antoni Ros
Marbà en un disc monogràfic que
surt al mercat aquest mes i que
commemora el 50è aniversari de
la mort de Toldrà.e

CLÀSSICA

sincera emotivitat. És Mahler a tra-
vés de la veu i l’orquestra qui com-
mou, gràcies a una portentosa fusió
de poesia i música aconseguida en
aquesta monumental simfonia per
a tenor, baríton (o contralt) i or-
questra sobre poemes d’autors xi-
nesos, recopilats i passats a l’ale-
many per Hans Betghe en l’antolo-
gia La flauta xinesa. Consumat lie-
derista, Gerhaher és un intèrpret
exquisit en la dicció, acurat en les
dinàmiques, els matisos i el caràcter
de la música. En aquesta ocasió va
comptar amb un aliat perfecte, un
inspiradíssim Pablo González, que
va signar una superba versió de la
monumental partitura mahleriana,
al capdavant d’una orquestra aten-
ta, concentrada i capaç de bellíssims
detalls instrumentals. Sens dubte,

Participació
En la primera
edició 3.200
empreses van
prendre part
al Barcelona
Design

DISSENY

Un festival de disseny per
exportar la marca Barcelona

ció del festival, la capital catalana
busca consolidar la seva marca com
a referent del disseny. “Volem fer vi-
sible el potencial de les empreses i
els emprenedors, i ajudar-los a
competir a escala internacional”,
deia ahir el president del FAD, Mi-
quel Espinet. “No fem el festival per
celebrar uns premis o unes activi-
tats, sinó per ajudar a potenciar la
marca Barcelona i ajudar les em-
preses a vendre aquest producte”,
afegia el president del BCD, Pau
Herrera.

Els dos pilars del Barcelona De-
sign Festival són el FADfest –inclou
una mostra amb les obres finalistes
i l’entrega dels premis que atorga el
FAD en les diferents disciplines del
disseny, del 26 de juny al 12 de juli-
ol– i les jornades professionals i em-
presarials de la Barcelona Design
Week, que enguany tindrà Suècia

com a país convidat i se celebrarà
de l’1 al 5 d’octubre. Entre
aquests dos actes, es desplegarà
un programa que inclou xerra-
des, congressos temàtics, exposi-
cions, networking i debats, entre
d’altres, en set espais de la ciutat:
la seu del FAD, el CCCB, el Mac-
ba, la Fàbrica Moritz, la Roca Ga-
llery, l’Arts Santa Mònica i el Sa-
ló de Cent de l’Ajuntament.

A més de potenciar Barcelona
com a capital del disseny des d’un
punt de vista empresarial –l’any
passat hi van participar 3.200
empreses–, el Barcelona Design
Festival també pretén involucrar
la ciutadania. Una via és el Sum-
mer BCN Design Tour, una apli-
cació mòbil que guiarà el visitant
pels bars, les botigues i els edifi-
cis de la ciutat més vinculats al
disseny i l’arquitectura.e

FADExpo. El millor disseny de l’any mostra els dissenys finalistes i els guanyadors dels
premis FAD. S’instal·larà a la seu de l’entitat a partir del 27 de juny. FAD

El FAD i el BCD munten cent activitats fins a l’octubre

El certamen
en 4 cites destacades

Barcelona Design Festival

Ruiz Geli i Ferran Adrià
La Bulli Foundation, el projecte
del xef Ferran Adrià i l’arquitec-
te Enric Ruiz Geli, centrarà una
tertúlia ‘30+30’, el 6 de juliol.

Faveles de Rio
El City to City FAD Award reco-
neixerà aquest any un projecte
de rehabilitació de les faveles de
Rio de Janeiro, el 10 de juliol.

Cicle disseny i cinema
La Filmoteca projectarà docu-
mentals inèdits amb el disseny i
l’arquitectura com a temes. Del
28 de juny al 12 de juliol.

ModaFad
La 33a edició de la passarel·la de
dissenyadors de moda emer-
gents se celebrarà el 9 de juliol.

Inspirats
Pablo
González
va firmar
un dels seus
màxims èxits

FAD i BCD organitzen per segon
any el Barcelona Design Festival,
un extens programa que vol conso-
lidar Barcelona com a marca de
disseny. El festival es desplegarà
del 26 de juny al 5 d’octubre.

PAU DACHS

BARCELONA. El Foment de les Arts
i del Disseny (FAD) i el Barcelona
Centre de Disseny (BCD), les dues
entitats de referència del sector del
disseny, organitzaran per segon any
consecutiu el Barcelona Design Fes-
tival, del 26 de juny al 5 d’octubre.
L’objectiu del seu extens programa
d’activitats és reforçar el lligam del
disseny, l’empresa, la creativitat i
l’emprenedoria amb la ciutat de Bar-
celona. Després d’aconseguir que
100.000 persones participessin en
les cent activitats de la primera edi-


