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la 13a edició del Sant Feliu Fest
va tancar amb un regust positiu i
carregat de bones vibracions. amb
un cartell que prometia, i que ha se-
guit la tònica d'ampliar horitzons
que van més enllà de la música
hardcore, que inicialment definia
el festival, enguany destacaven
bandes com els everywhere eve-
ryone, que van actuar a la sala
tzVr en la jornada inaugural de di-
jous, o el free jazz-punk de la or-
questra del caballo Ganador, que
van oferir un autèntic espectacle di-
vendres a la mateixa sala. tanma-
teix la jornada més rellevant va ar-
ribar dissabte, quan la música es va
traslladar a l'emblemàtic escenari
del port de Sant Feliu de Guíxols, en
un petit homenatge que des de la
Porta Ferrada es va brindar a una
cita històrica de la música indie.

Van inaugurar la jornada, en
una calurosa tarda, els locals Plea-
se Wait, amb un recital enèrgic i vi-
talista de tall post-rock. l'emorock
dels francesos Daria va servir per
acabar d'omplir una platea que a
poc a poc anava presentant un
ambient festiu i ple d'actitud. 

la habitación roja, un de les
bandes històriques de l'escena in-
die nacional va pujar a l'escenari
passades les 8 del vespre per pre-
sentar un repertori basat en seu tre-

ball Fue eléctrico. els valencians,
però, no es van oblidar d'interpre-
tar alguns dels seus himnes.

el post-rock, amb tocs instru-
mentals i alguna que altra base
electrònica d’office of Future Plans
i la veterania hardcore dels nord-
americans Seawed i Kepone va
donar pas a un dels concerts més
esperats de tot el festival. 

la formació sueca randy tor-
nava a Sant Feliu, un lloc que des de
fa anys s'ha convertit com la seva se-
gona casa. el grup va oferir un
concert ple de màgia, amb temes
nous i vells, demostrant que malgrat
els anys, segueixen en un gran es-
tat de forma. una trajectòria pa-
ral·lela a la del festival, que tot i el si-
lenci dels darrers anys, segueix en
bon estat de forma, apostant per la
música de qualitat i alternativa. 

una cita històrica i reconeguda
per tot europa que ja prepara l'e-
dició vinent. I que no mori mai. 

SANT FELIU DE GUÍXOLS | A. CORNELLÀ

Eterna vida a l’eclèctic
Sant Feliu Fest

Franz Schubert
INTEGRAL DELS QUARTETS DE CORDA

Intèrprets:Quartet Casals. 
�Dissabte 18/08/2012. Canònica
de Santa Maria, Vilabertran. Schu-
bertíada.

els membres del Quartet casals
són els integrants de la formació
més internacional que ha donat i
creat el nostre país, sorgits de les
nostres aules, tots amb una nota-
ble formació aquí i fora d’aquí. el
treball, l’esforç, la constància, la te-
nacitat de Vera Martínez i abel to-
màs, violins, de Jonathan brown,
viola, i d’arnau tomàs, violoncel,
els ha situat al cim més alt de la
consideració de tots els públics. 

a Vilabertran tenen l’aplaudi-
ment assegurat després de cada
concert, de cada nou repte que,
enguany, és i se situa en la integral
dels quartets de corda de Franz
Schubert. 

la Schubertíada, però, ja havia
tingut el tret de sortida amb un re-
cital del mateix Quartet casals i, el
divendres 17, amb un concert de
Mathias Göerne, que es recorda
autènticament memorable, d’a-
quells que queden fixats a la me-
mòria de tots els qui hi eren, si-

tuats en els llocs més recòndits i
insòlits de la canònica romànica.

els casals van fer un segon re-
cital, aquella mateixa tarda de di-
vendres, abans que Göerne tren-
qués esquemes i totes les previ-
sions imaginables. I, abans-d’ahir,
van ocupar novament l’escena
presbiterial per oferir-ne tres més:
tres quartets de Franz Schubert
dels quinze que comprèn la seva
producció: el 7, el 5 i 14. 

aquest darrer, que va ocupar ín-
tegrament tota la segona part, és
conegut amb el subtítol de La
mort i la donzella. el llenguatge
dels quartets schubertians és po-
ètic, és entranyable, és sensible,
però és també enèrgic, romàntic
amb profunditat, descriptiu… i
tots aquests epítets són traslladats
a l’oïda dels espectadors gràcies a
un treball convincent del Quartet
casals. Dic convincent perquè el

treball es veu, es nota i es percep
que és acurat, és acadèmic. 

no és únicament el resultat
d’un treball tècnic ben acoblat
entre els quatre intèrprets, sinó
que és, sobretot, la conclusió d’u-
na llarga trajectòria individual i del
grup per assimilar el sentit de l’o-
bra, de l’autor, de les seves cir-
cumstàncies, de l’època. 

I el resultat és el que ofereix i
presenta el Quartet casals que fa
i farà de la seva participació a la
Schubertíada a Vilabertran, amb
la integral dels quartets de corda
de Franz schubert, una autèntica
tesi que mereix i mereixerà la mà-
xima qualificació que, al davant
d’un públic incondicional, però
exigent, és sempre l’aplaudiment,
el comentari elogiós, l’opinió que,
lluny del dia i l’hora i el lloc del
concert, s’escampa i s’estén com
una taca d’oli.   
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El quartet més internacional 

El Quartet Casals és una de les formacions amb més projecció. 
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barcelona ballet
FESTIVAL DE PERALADA 

Intèrprets:Barcelona Ballet amb
Ángel Corella i Chi Cao. 
�Dissabte 18/08/2012.Audiori
Parc del Castell, Peralada. 

Després d’un cert periple sem-
bla que tindrem dansa clàssica a
catalunya. el mèrit és degut a la
perseverança d’Ángel corella i del
seu projecte barcelona ballet que
esperem que tingui més suport
que el precedent corella-ballet-
castilla y león.

Pel Festival de Peralada han
preparat un programa bicèfal amb
una primera part dedicada als
grans pas de deux del repertori
clàssic amb dos ballarins extraor-
dinaris procedents del birming-
ham royal ballet: el xinès chi cao
–molt conegut per la seva partici-
pació en el film L’últim ballarí de
Mao- i la japonesa nao Sakuma,

que des del 1995 forma part d’a-
questa comanyia britànica. en
aquest apartat van destacar car-
men corella i Dayron Vera en El
Corsari i especialment nao Saku-
ma i chi cao en The Dream que
utilitza la música de F. Mendels-
sohn.

Segurament el que va agradar
més és la coreografia de la segona

part de l’espectacle titulada Pálpito
i que es va estrenar el 2012 al new
York city center. escrita per rojas
& rodríguez per la companyia
d’Ángel corella és una molt bona
mostra del potencial d’aquest grup
d’artistes que estan treballant in-
tensament per fer-se un lloc en el
panorama internacional. el pro-
tagonista és Ángel corella vestit de

bailaor/torero que va enlluernar el
públic amb les seves evolucions
energètiques i una presència es-
cènica impressionant. les seves in-
tervencions han estat molt pen-
sades i encara que manté un cert
diàleg amb el cos de ball són emi-
nentment solístiques. Van ser es-
pecialment efervescents en els
primers moments per la seva pas-

sió i gran factura en l’execució.
encara que els joves ballarins

que formen la companyia consti-
tueixen un bon equip hi ha alguns
moments en què es veu un cert
desequilibri no tant en la tècnica,
sinó en el potencial expressiu. co-
rella posa en evidència el grau de
maduresa i saber fer d’un ballarí de
primera i això contrasta amb els jo-
ves de barcelona ballet que val a
dir que en conjunt van tenir una
participació molt notable.

la música d’aquesta peça és
extraordinària. la sobrietat de les
llums i la imaginació en el vestuari
són excel·lents. la percussió, la bar-
reja de força animal i el misteri
acompanyen una obra molt ben
perfilada pels seus dos autors i s’a-
justa molt bé a les possibilitats
d’aquesta formació de ballet que
segur que reportarà molt èxits a la
dansa. ens ho juguem tot en una
carta perquè barcelona ballet és
l’única companyia de clàssic de tot
l’estat. els artistes hi estan posant
tot l’esforç i el talent necessari,
només falta que les institucions
corresponguin. Seria imperdona-
ble perdre una oportunitat com
aquesta, imperdonable.
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La companyia del ballarí porta al Festival del Castell de Peralada l’estrena europea de l’espectacle «Pálpito», una 
coreografia amb genuí accent hispànic en què participa el xinès Chi Cao, protagonista del film «L’últim ballarí de Mao»

Ángel Corella, a pas de flamenc

Ángel Corella, protagonista absolut de la nit, vestit de bailaor/torero.
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Un instant de la 13a edició.  
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