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cantautorpensionista

Leonard
Cohen

actriu

Mateu o Leví, Isaci,
Alexandre, Bonifaci,
Eusebi, Ifigènia,
Jonàs, Pàmfil, Gregori

unit a la campanya de la funda-
ció als mitjans de comunicació i
xarxes socials, amb frases a favor
de l’acte i contra l’alzheimer, des
de l’“Omplim el Sant Jordi” del
periodista Jordi Évole, al “Recor-
da el que realment importa”, del

futbolista del FC Barcelona Xavi
Hernández.
L’expectació que ha despertat

i la transcendència del concert ja
ha assegurat l’assistència de les
primeres autoritats polítiques i
destacats noms de la societat ci-
vil i cultural, que s’aniran confir-
mant els propers dies.
Quant al concert en si mateix

–que arrencarà dissabte vinent a
les 21 hores–, el seu cos central
està pràcticament perfilat. Te-
nint en compte que es tracta
d’un cartell inèdit i excepcional,
el músic i productor Joan-Albert
Amargós, que exerceix de direc-
tor musical de l’esdeveniment,

ha optat per un repartiment pro-
porcionat i equilibrat de protago-
nismes. L’altre aspecte més des-
tacable en l’àmbit estrictament
musical té a veure amb la presèn-
cia de l’Orquestra Simfònica del
Vallès (OSV) com a formació co-
muna a tots els participants, que
dirigirà el mateix Amargós. “Ai-
xò ha obligat a treballar a fons
amb els arranjaments de les
parts de JoanManuel Serrat,Mi-
guel Poveda i Sílvia Pérez Cruz,
perquè estem parlant d’un reci-
tal únic amb base simfònica”.
La idea és que cada artista can-

ti uns 20 minuts i doni pas al se-
güent, aprofitant aquest canvi de
testimoni per oferir una peça con-
juntament. Obriria la nit Serrat
amb un tema, i donaria pas a Síl-
via Pérez, amb la que abans faria
un duet. Després, la cantant em-
pordanesa faria el mateix amb
Noa, i consecutivament desfilari-
en Poveda i Barbara Hendricks,
amb la qual també donaria vida a
“un altre duet molt senzill”. Se-
gons les previsions, l’acte es clau-
surarà amb un parlament de Dia-
na Garrigosa, en la seva condició
de vicepresidenta de la Fundació
Pasqual Maragall, que anirà se-
guida de la interpretació deMedi-
terráneo per part de Joan
Manuel Serrat i Noa, als quals
s’unirien la resta de participants.
A més de la gairebé omnipresent
OSV, alguns dels cantants esta-
ran acompanyats per alguns dels
seus músics habituals (Toti Soler
ambSílvia PérezCruz, RicardMi-
ralles amb Serrat o Chicuelo amb
Miguel Poveda).c

N
o és nova, però sí jo-
ve encara quemolts
dels seus 34 anys
els ha passat entre

bambolines. Vanessa García de
la Torre és l’estrella d’El Mo-
lino, que presideix el nou espec-
tacle, Life is a cabaret. És el ter-
cer de la nova etapa de la casa
al front de la qual està Elvira
Vázquez, i que prepara per ce-
lebrar aquest tercer any un reci-
tal de Missia per al 18 d’oc-
tubre.
Vanessa té pedigrí: els seus

pares són el còmic Diomni, pri-
meríssima figura d’aquest i d’al-
tres coliseus, i la seva mare
l’exballarina de clàssic espa-
nyol Carmen de Cádiz.
Vanessa ha tocat tots els

pals. I si de petita passa-
va els caps de setma-
na al Molino (el
seu pare i la Ma-
ña protagonitza-
ven la majoria
d’espectacles), la
seva carrera va
anar després cap
als musicals com
Grease, i tota me-

na d’activitats. No hi ha paper
que se li resisteixi o que no ha-
gi fet. Ha ballat a les gires inter-
nacionals de Shakira i va acon-
seguir la seva cota de populari-
tat més important en el televi-
siu Crónicas marcianas: era la
pèl-roja tremenda entre la mo-
rena i la rossa.
Després va arribar El Moli-

no i així fins avui. Vanessa és
feliç amb el nou espectacle
que va començar amb una ma-
la notícia: la mort a finals
d’agost d’Ángel Llobet, respon-
sable, com a enginyer, de
la direcció integrada de
les obres del projecte de

remodelació del cèlebre esta-
bliment de music hall.
La vida continua i el millor

homenatge era continuar fun-
cionant contra vent i marea, la
lluita diària contra els ele-
ments que s’oposen a la cultu-
ra. Així que Life is a cabaret és
una celebració amb Vanessa de
musa, Juli Bellot de brillant i
suggeridor mestre de cerimò-
nies, i MercheMar com a amfi-
triona intemporal.
El nou espectacle és brillant,

té l’excés de dramatisme que
creuen que potencia un gènere
disposat per a tot el contrari: a
partir d’una dramatúrgia sense
arestes, fer que tot discorri sen-
se deixar-se notar, fent lliscar
una superficial acció que trans-
corre sense problemes.
Vanessa debuta també amb

aquest xou firmant algunes de
les coreografies, però la seva es-
pecialitat és l’espectacle. La se-
va figura és esplèndida, en les
coordenades del que són les for-
mes d’una dona d’avui. I la seva

veu, sempre en directe, cada dia
sona millor. Life is a cabaret és
una recreació total, des de les
al·lusions al mític i original Ca-
baret, al final amb elAgradecida
y emocionada, tot un homenat-
ge en clau pop a Lina Morgan.
Excel·lent la participació de

Roger Salvany i la seva lluita
amb irreals pirates, un encert
d’idea i un èxit de sincronitza-
ció. Roger i Genia Tykhonkov
són ballarins masculins que
subjecten la dona amb precisió
i solvència. Georgina Nieto i
Maite Fernández aporten sen-
sualitat, en especial aquesta úl-
tima amb els ventalls de plo-
mes. I punt i a part per al
duo Karajan, Sebastián i Su-

sana, ell vell conegut comCar-
melo en els seus treballs a Be-
lle Époque, sens dubte el més
elegant referent de tots els
temps. D’aquesta casa, feu de
Dolly van Doll, va sortir Sebas-
tián, abansCarmelo i d’allà por-
ta fins a ElMolino, aquest pas-

seig estil Lindsay Kemp,
una passamaneria de lu-
xe, d’equilibris perfectes

en el seu risc calcu-
lat i senyorial sen-

se ombra de
perill malgrat
l’enorme difi-

cultat.c

ElMolinopresumeix
de ‘lady’

IMPLICACIÓ

Hi participen Eduardo
Mendoza, Josep Cuní,
Xavi Hernández o
Andreu Buenafuente

VanessaGarcía, estrella del nou xou ‘Life is a cabaret’

XAVIER CERVERA

la campanya de sensibilització

Vanessa García és Lady Molino, estrella de Life is a cabaret

matrimoni Maragall

79

La pèl-roja de
‘Crònicas marcianes’
s’ha convertit en
tota una estrella
del music hall

77

VENDA

S’han venut més
de 7.000 entrades
de les 10.000 que
hi havia disponibles

Barcelona

DAVID AIROB

100

JOSEP SANDOVAL

mobilitzaels famosos
sensibilització protagonitzada per ‘celebrities’

Plomes.
Maite Fernán-
dez, una de
les ballarines

de l’especta-
cle, exquisida
amb els ven-
talls fúcsia

Amparo Baró, actriu 76
Ethan Cohen, cineasta 56
Héctor Alterio, actor 84
Núria Feliu, cantant 72


