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L’àngel de la veu d’or
Antony and the Johnsons presenta demà al festival Jardins de 
Pedralbes un repertori exclusiu centrat en composicions alienes

Una quarta part de 
l’aforament encara 
està a la venda: 
unes 500 entrades 
d’entre 97 i 127 €

Després de Josep Carreras i Julio 
Iglesias, Antony and The Johnsons 
ocupa demà el sumptuós escena-
ri del festival Jardins de Pedralbes. 
Tot un canvi de registre generacio-
nal, que no ho és tant en essència: 
Antony Hegarty, com el tenor cata-
là i el madrileny universal, posseeix 
una d’aquestes veus que han trans-
cendit gèneres i s’han consagrat en-
tre les més privilegiades de la histò-
ria. Per a l’ocasió, i després de quatre 
anys sense actuar a Barcelona, posa-
rà la seva angelical veu al servei d’un 
repertori basat en cançons alienes.
 De l’espectacle She’s so blue s’ha 
avançat que inclou versions de 
Leonard Cohen i The Velvet Un-
derground. Però si ens hem de 
guiar pel repertori que ja va ex-
posar al març a París, encara és 
més determinant el protago-
nisme de la música negra. 
Antony interpreta 
peces de Billie 
Holiday, Mi-
llie Jackson, 
The Marve-

lettes, Gloria Gaynor, The Impres-
sions i fins i tot l’espiritual Mother-
less child que a finals del segle XIX va 
immortalitzar el desemparament 
dels esclaus. Si dies enrere Carreras 
es va decantar pels estàndards de 
Broadway, la selecció d’Antony es 
nodreix de cançons d’amor i, tam-
bé, de sofriment.
 És poc recomanable suposar que 
el concert de demà serà només un re-
cital de versions. D’entrada, perquè 
Antony també interpretarà alguna 
peça pròpia. Però, a més, convé re-
cordar que en la seva veu qualsevol 
versió és una reinvenció i un desa-
fiament. Els que van assistir al seu 
concert del 2007 al Teatre Grec re-
cordaran com va transformar l’ar-
xiconegut i ballable Crazy de Beyon-
cé en una cançó inimaginada, tre-
molosa i commovedora.

3.178 dies després

Vuit anys, set mesos i 15 dies han 
passat des que Antony va debutar 
a La Paloma com a teloner de Coco 
Rosie. Aquell 14 d’octubre del 2004, 
l’anglès va actuar sol. Les entrades 
costaven 12 euros. Demà, Antony 
actuarà als jardins de Pedralbes 
acompanyat per un septet i davant 
d’un públic que haurà pagat entre 
37 i 127 euros. No pocs fans del can-
tant han mostrat el seu malestar 
pels preus del concert; fins i tot a la 
web del festival. 
 A finals dels anys 90, Antony en-
cara es jugava la pell en clubs noc-
turns de l’underground novaior-
quès. Avui, en canvi, ha trencat 
l’esclava dinàmica disc-gira del 
negoci del pop alternant dife-
rents espectacles a la vegada. 
Si dies enrere va participar al 
Canadà en l’obra teatral The 
life and death of Marina Abramo-
vic, al juliol ofereix dues úni-
ques actuacions a Londres 

acompanyat per la Britten Sin-
fonia. I al setembre té dos con-
certs a Itàlia centrats en el disc 
en viu Cut the world.
  La de demà serà una al-
tra actuació verdaderament 
exclusiva per a la qual enca-
ra queden entrades a la ven-
da; a 97, 117 i 127 euros. De 
fet, una quarta part de l’afo-
rament encara està per 

vendre. Serà, cal insistir-
hi, una de les dues úni-

ques representacions 
de She’s so blue que 

ofereixi Antony 
aquest any. L’al-

tra se celebra di-
lluns que ve a 
Roma. Allà les 

entrades valen 
entre 40 i 60 euros. H
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treball de l’autor de l’obra de culte 
matemàtic Primer; A glimpse inside 
the mind of Charles Swann III, una co-
mèdia estranya amb Charlie She-
en i Bill Murray a càrrec de Roman 
Coppola, germà de Sofia i estret col-
laborador de Wes Anderson; Dark 
touch, terror amb nens dirigit per 
Marina de Van... La llista és llarga, 
però, tal com va destacar Sala, en-
cara falten molts títols per tancar.

TAKASHI MIIKE I JOHNNY TO / Més en-
llà dels títols, el director va confir-
mar la presència dels dos primers 
convidats; ja se sap que gran part 
de la salsa de Sitges (i dels festivals 
en general) és l’estimulant presèn-
cia, en carn i ossos, de figures del 
gènere perquè els fans difrutin. 
De moment, vindran el hongkon-
guès Johnny To, que estrenarà les 
seves dues noves pel·lícules, Drug 
war i Blind detectiu; i el japonès Ta-
kashi Miike, autèntic fetitxe de Sit-
ges, que presentarà els seus dos úl-
tims treballs, Lesson of the evil i Shield 
of straw. No només això: Sitges de-
dicarà una retrospectiva a Miike, 
un director hiperactiu amb 93 pel-
lícules al seu currículum, i presen-
tarà el llibre oficial del festival, 
coordinat per Desirée de Fez, col-
laboradora d’EL PERIÓDICO, on 
s’analitza la vastíssima obra del di-
rector japonès. H

Ve de la pàgina anterior

El Festival 
Flamenc 
d’Estiu obre 
amb ‘Litúrgia 
flamenca’ 

NÚRIA MARTORELL 
BARCELONA

L’antic Festival Flamenc de Nou Bar-
ris, rebatejat des de l’any passat com 
a Festival Flamenc d’Estiu, comença 
aquesta nit la seva programació amb 
l’estrena d’un espectacle i d’una no-
va companyia. Dos ballarins de re-
nom, el granadí Rafael Amargo i el 
barceloní Iñaki Márquez, han reclu-
tat per a l’espectacle Litúrgia flamen-
ca artistes com El Duende, La Fefa, 
El Granaíno, El Tuto, Marina Gon-
zález, Olga Llorente i Vanesa Gálvez. 
«L’obra suposa la unió de diverses 
maneres de veure el flamenc des del 
teatre, la poesia i la fusió de l’ortodò-
xia contemporània flamenca, amb 
el ball com a protagonista», explica 
el ballarí Iñaki Márquez.
 Litúrgia flamenca va comptar 
amb una preestrena (però sense tot 
l’elenc que hi intervé actualment) 
el 28 d’abril passat, al Teatre Sagar-
ra de Santa Coloma de Gramenet. 
Totes les actuacions del Festival fla-
menc d’Estiu, que es prolongaran 

fins dissabte que ve dia 29 de juny, 
tindran lloc a la seu del districte de 
Nou Barris (començaran a partir de 
les 21.30 hores). I aquesta nit també 
serà el torn de la cantaora catalana 
Alba Carmona (la vocalista del grup 
Las Migas i primera llicenciada en el 
grau superior de cante flamenc). De-
mà serà el torn per al cantaor i com-
positor sevillà El Cabrero, que com-
partirà protagonisme amb la barce-
lonina Yolanda Cortés.

ARTISTES GUARDONATS / L’últim dia del 
festival, el dissabte 29, actuaran a 
Nou Barris el bailaor de Mataró Pepe 
Flores i una de les joves veus catala-
nes amb més projecció en aquests 
moments, José Antonio Martín El Sa-
lao, guanyador del Yunque Flamen-
co del 2011. L’acompanyarà a la gui-
tarra el tocaor José Andrés, guanya-
dor, per la seva part, del Bordón 
Minero del Festival de Las Minas 
(2009).  El preu de les entrades és de 
15 euros.
 Durant els 14 anys de vida de la 
mostra han passat pel festival pri-
meres espases del flamenc com May-
te Martín, Miguel Poveda, Chano Do-
mínguez, Enrique Morente, Arcán-
gel, José Mercé i Antonio Canales. H

cita a noU barris

Alba Carmona, El 
Cabrero, Yolanda 
Cortés i El Salao són 
alguns artistes que 
actuaran en la mostra

J El cartell d’aquest any, amb 
l’esgarrifosa imatge d’un coxtet 
cremant davant de les escales de 
l’església de Sitges, evoca el 
naixement del mal en una imatge 
inspirada en el clàssic de Polanski 
La llavor del diable, de la qual es 
compleixen 45 anys, i s’estudia la 
seva projecció en el certamen. Les 
noves representacions del mal 
(«aquest mal que es camufla, amb 
diverses cares, no totes 
reconeixibles», segons Sala) són el 
fil conductor del festival, camp 
habitual de joc de tota mena de 
monstres i éssers estranys.

QUAN EL MAL 
ES MANIFESTA

LA IDEA CENTRAL


