
26 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIJOUS, 16 AGOST 2012

Peraladaaposta
CRÍT ICA D’ÒPERA

INMA SAINZ DE BARANDA

Estrena absoluta de ‘Java
suite’

Autors: Agustí Charles i Marc
Rosich
Direcció d’escena: Rita Co-
sentino
Direcció musical: Nacho de
Paz
Intèrprets:María Hinojosa,
soprano; XavierMendoza, barí-
ton; Max Grosse, actor.
Lloc i data: Claustre del
Carme, Festival Castell de Pera-
lada (14/VIII/2012)

JORGE DE PERSIA

Tercera òpera –o, si més no,
obra de música teatralitzada–
que ens deixa el tàndem Agustí
Charles, destacat compositor
nascut a Manresa, i l’escriptor
Marc Rosich. Ja vam comentar
l’èxit de La Cuzzoni, estrenada
el 2007; després va arribar Lord
Byron, que es va poder veure al
Liceu, tot i que el suport inicial
per a la feina, a Charles li arriba
del Theater Basel, una sala que
entre altres coses programaprò-
ximament una versió d’El reta-
blo de Maese Pedro, de Falla.
Ara arriba Java suite, òpera de
cambra en coproducció amb el
Festival de Peralada que relata,
amb tres protagonistes –dos ger-
mans i un atractiu un jove molt
atractiu que conviden a la seva
residència de luxe–, una histò-
ria d’incest, indiferència i “sofis-
ticació perversa”.
Els recursos musicals són –a

més de les veus de soprano i
baríton– una viola de gamba,
dos percussionistes i un trio
coral femení. Com a resultant:
feina magnífica de María Hino-
josa, dúctil, suggeridora, ben
plantada en escena, acompanya-
da del baríton Mendoza, i una
bon treball del trio coral, tot
amb la direcció atenta i eficaç
de Nacho de Paz.
La proposta escènica és senzi-

lla, neutra al màxim, i amb pro-
jeccions d’escenes subaquàti-
ques –que subratllen l’angoixa–
en bona realització de Celeste
Carrasco. Però la respiració re-
al de la proposta és en els au-
tors, en realitat, i per sintetit-
zar: respiració assistida. Un tre-
ball musical que comença amb
molt bones perspectives el dis-
curs inicial alternat i harmonit-
zat entre soprano i cor, de molt
bona factura, tot i que després

la reiteració el fa formulista.
El tractament de les veus és

consistent al començament, ja
que la soprano surt del motllo
del parlar cantant i esmanifesta
en moments de bona projecció
musical –subratllo el bon diàleg
amb el cor–, però a la resta pre-
domina la paraula, amb poca
musicalitat, una característica
que el baríton fa seva a tota
l’obra per mitjà d’algun recurs
en falset agut. Pel que fa a la ins-
trumentalització, difícilment
s’acosta a la poesia, a una certa
autonomia que podria emanar
de la viola de gamba (no entenc
que s’hagi de recórrer a aquesta
anacronia) ja que, com a pro-
posta musical per si mateixa, és
limitada.
Ritmes, en solo, o bé articu-

lats en la percussió, per bé que
molt formals i que volen arran
de terra. Però el que li arriba, a
l’espectador, és el que diu el pro-
tagonista: “quin avorriment!”;
per descomptat que és un èxit
comunicar estats d’ànim, però

l’art ha de sermetafòric, no lite-
ral. I en gran manera a causa
del llibre (o almenys del que
n’hem percebut, perquè penso
que no hauria costat gaire pro-
jectar el text), que no proposa
més que picades d’ull de conflic-
te, alguna al·lusió sexual i una
insistència en la perversió.
En definitiva, un parell d’es-

cenes musicals inicials que pro-
meten, però al capdavall, una
obra que es va allargant i que el
que ens explica està mancat de
profunditat. En tot cas, aplau-
diments per al Festival de
Peralada, que ens deixa aire
renovat en un entorn molt
agradable.c

Rosario captiva el públic deCapRoig

Miguel Poveda

Vídeos dels cantants mateixos serveixen de decorat a Java Suite

“Quin avorriment!”,
diu el protagonista,
però l’art ha
de ser metafòric,
no literal

Maria Hinojosa,
dúctil, suggeridora,
ben plantada en
escena, al costat del
baríton Mendoza

El públic del Festival de Cap
Roig es va rendir ahir a la nit al
ritme i la passió de la cantant
Rosario en un concert en el
qual la filla petita del Pescaílla
i Lola Flores va repassar temes
del seu últim àlbum, Raska-
triski, com Agüita del río, Gyp-

sy funky o Yo quiero vivir, sen-
se oblidar altres èxits de la se-
va llarga carrera musical, que
va començar a teixir fa vint
anys, com Lucía o Algo conti-
go, Cómo quieres que te quiera
oNodudaría.Amb totes les en-
trades venudes des de fa dies,

Rosario, que fusiona la rumba,
el soul, el gypsy funky, el pop o
la bossa nova, va captivar un
públic entregat, que va veure
complertes i ambescreix les se-
ves expectatives. Rosario su-
ma més de trenta discos de
platí i or. / S. Oller

ElcantedeMiguelPoveda
aterraa l’Empordà
El cantaor recorre els pals del flamenc en el seu concert
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SÍLVIA OLLER
Calella de Palafrugell

El cantaor català Miguel Pove-
da, una de les veusmés prestigio-
ses del flamenc actual, actuarà
aquesta nit al Festival de Cap
Roig de Calella de Palafrugell
per presentar el seu últim tre-
ball, ArteSano, un disc que in-
clou tretze temes ambquè recor-
re els pals més característics del
flamenc modern i tradicional:
des de les buleries de Jerez i de
Cadis, als fandangos por soleá,
passant per la seguidilla, els tien-
tos, les mineres o les sevillanes.
Miguel Poveda està vivint un

mes d’agost molt intens. Als
nombrosos recitals de presenta-
ció d’ArteSano –que es van po-
der escoltar per primera vegada
a Catalunya el 23 d’abril passat
al Palau de la Música Catalana i
que té previst tancar al desem-
bre en un altre escenari emble-
màtic de Barcelona, el GranTea-
tre del Liceu–, s’ha afegit el re-
cent anunci que la pròxima edi-
ció del prestigiós Festival Inter-
nacional del Cante de les Mines
de La Unión li dedicarà un ho-
menatge, coincidint amb el vin-
tè aniversari del seu triomf en
aquell certamen, l’any 1993.
Va ser llavors quan Poveda es

va donar a conèixer al món,
iniciant una brillant carrera que
ha culminat, fins ara, amb Arte-
Sano, que va ser disc d’or no-
més una setmana després del
seu llançament, el 27 de març
passat.

En aquest àlbum, el cantaor
de Badalona es fa acompanyar
de les millors guitarres del fla-
menc, Paco de Lucía, Manolo
Sanlúcar, Isidro Muñoz, Diego
ElMorao,Manuel Parrilla oRan-
capino. Es tracta d’una feina
amb la qual Poveda reivindica el

valor artesanal del flamenc (d’a-
quí el títol).
En declaracions fa uns mesos

a l’agència de notícies Europa
Press, Miguel Poveda assegura-
va que aquest era “un disc molt
arriscat” amb el qual volia “mos-
trar-me com sóc de base, la me-
va essència de cantaor i mostrar
un disc de flamenc que, perso-
nalment, necessitava tenir”. “Jo
vaig adquirir un compromís fa
molt de temps amb lamúsica i el
meu gènere, i he de complir-lo
per la gent, per l’afició, per la
música i per mi mateix, sobre-
tot”, va explicar.
Aquest compromís li ha pro-

porcionat a més un gran èxit de
públic a tot arreu on ha actuat,
un triomf que ja va conèixer
amb el disc anterior, Coplas del
querer, editat l’any 2009 i en el
qual revisava diverses coples
clàssiques.
Precisament, avui a Cap Roig

Poveda estarà acompanyat en-
tre d’altres pel músic Joan Al-
bert Amargós, amb qui repassa-
rà cinc o sis temes d’aquest àl-
bum anterior, que va ser disc
d’or i de platí i va rebre tres pre-
mis de la Música, entre ells, el
de millor àlbum de l’any.
També està previst que Pove-

da interpreti avui als jardins de
Cap Roig el tema en català Can-
çó del bes sense port, que va for-
mar part del disc Desglaç, editat
l’any 2005 i en el qual posava
música a una selecció d’obres de
diversos poetes en llengua ca-
talana.c

“Em mostro
com sóc de base,
és un disc de flamenc
que necessitava
tenir”, afirma


