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ARTS ESCÈNIQUES

L’humor floral
de Marta Carrasco

re de les flors/ballarines hi ha algu-
na cosa estranya, sospitosa. Queda
molt clar en la primera de les imatges
de l’obra: les tres ballarines converti-
des en flors i assegudes en una mena
de pupitres jugant. Proposta auste-
ra però amb un espai sonor molt cui-
dat amb cançons emmagatzemades
a la memòria i en què el moviment,
molt centrat en els braços, en les om-
bres xineses, i l’humor es barregen
amb un vestuari realment suggestiu.
Marta Carrasco, generosa, reparteix
joc i es queda només un solo. La se-
va poderosa presència escènica, sub-
ratllada aquest cop per un somriure
maliciós, és un element fonamental
d’aquesta proposta tan guarnida de
pètals vermells com una mica críp-
tica en el seu significat.e

Carrasco busca imatges fortes. ACN

CLÀSSICA

Verdi és cosa d’homes
en el tercer concert

del bicentenari

El director Rubén Gimeno. A. BOFILL

Correcció
‘Aida’ va
donar el
protagonisme
a l’orquestra
i al cor al
tram final

‘B.Flowers’
TEATRE TANTARANTANA
13 d’octubre

SANTI FONDEVILA

Marta Carrasco és una
creadora total que
rebutja les conven-
cions escèniques
per posar damunt

de l’escenari el seu impuls, una
col·lecció d’imatges en moviment,
un joc habitualment pertorbador
que, aquest cop, ves per on, s’inclina
cap al riure, cap a la simpatia, sen-
se amagar un rerefons inescrutable
en el qual endevinem una certa cru-
eltat i una reflexió sobre la femini-
tat. “De qui és el pol·len? De la flor
o de l’insecte que l’hi roba?”, es pre-
gunta una de les flors/ballarines.

B.Flowers és, doncs, l’espectacle
més divertit que hem vist de Marta
Carrasco, que s’envolta de flors, de
clavells vermells, en una creació amb
una unitat de concepte però sense
capmenadedramatúrgia.O,mésben
dit, d’una dramatúrgia de la sorpresa,
com si fóssim en el món de Lewis
Carroll. Per això, darrere del somriu-

Crítica

Concert Verdi
GRAN TEATRE DEL LICEU
13 d’octubre

XAVIER CESTER

LaterceraentregadelsCon-
certsVerdidelLiceuhaes-
tat fidel a la tònica dels an-
teriors, amb uns resultats
globalsdignesque,tanma-

teix, no conviden gaire a l’entusias-
me.Lesraresesenaquestaocasióvan
tenir més pes específic, ja fos amb un
PatriaoppressadelMacbethdel1847,
el final, molt més truculent, de la pri-
mera versió de La forza del destino o
una ària alternativa d’Ernani.

Josep Bros va tornar a mostrar ti-
bantorsperdaltenaquestexigentnú-
mero, però l’herència belcantista de
les àries d’Alzira i Il corsaro li va ser
més propícia. També completava la
seva triple presència el baix John
Relyea, notable sobretot per un con-
tundent Banquo. Al costat d’un Vita-
liy Bilyy episòdic, la corda baritonal
va estar ben representada per Juan
JesúsRodríguez,veufàcilicantfranc,

Crítica

si bé avar en gradacions dinàmi-
ques.ElseuduodeLaforzadeldes-
tino va tenir dosis apropiades de
testosterona gràcies també a la
presència de Carlo Ventre, tenor
de tipologia més robusta que la de
Bros. Sorprenia, però, davant l’es-
clat del terç agut, la debilitat de
centre i greu. El principal desequi-
libri de la sessió va ser la reduïda
presència de pàgines per a veus fe-
menines, defensades en solitari
per una voluntariosa Rachele Sta-
nisci fent tots els papers de l’auca,
ja fos la fúria de Giselda aI lombar-
diallaprimacrociataolamelangia
de Medora a Il corsaro. Les bones
intencions no amagaven una veu
sorda i limitada per dalt i per baix.

Rubén Gimeno no debutava en
les millors condicions, però, supe-
rada certa rigidesa inicial, va con-
certar amb correcció i, fins i tot,
cert tremp puntual. Aida va donar
el protagonisme del tram final a
orquestra i cor. Tots dos poden
fer-ho millor.e


