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Les dones de la cançó,
reunides al Palau Robert
El Palau Robert exposa Dones i cançons, una
mostra de fotografies de 25 dones músics re-
presentatives del panorama musical català.
L’exposició, obra del fotògraf de l’Enderrock
Juan Miguel Morales, vol reflectir la continu-
ïtat i riquesa de la tradició catalana: de Núria
Feliu a Bikimel, de Beth a Guillermina Motta.

Deudeveu ofereixen
un concert al Coliseum
El grup guanyador del concurs musical de
TV3 Oh happy day, Deudeveu, actuarà aquest
vespre al Coliseum en un concert nadalenc ti-
tulat Oh happy Christmas. Sota la direcció de
Daniel Anglès i Gerarg Ibáñez, interpretaran
temes com Somebody to love, The final count-
down, El cant dels ocells i Santa nit.

La por
de 1984

‘1984’
ALMERIA TEATRE
19 de desembre

JUAN CARLOS OLIVARES

La gran sort de la humanitat
és que l’ésser humà és im-
perfecte. Llegir o escoltar
avui 1984, de George
Orwell, és contemplar la

nostra realitat com un esbós mal aca-
bat del malson totalitari que descri-
via Orwell com a faula distòpica del
terror instaurat per Stalin. L’adapta-
ció escènica de Michel Gene Sulli-
van tanca la història de Winston
Smith en una sala d’interrogatoris
del Ministeri de l’Amor. Quatre
membres del partit i la veu d’O’Bri-
an (un alt càrrec) exhorten el tortu-
rat Winston a ser precís en la repro-
ducció dels episodis de la vida que
l’han portat a aquesta situació. Sulli-
van planteja la llarga confessió com
un encreuament entre un flashback,
un deliri i un psicodrama incentivat
pels seus torturadors.

La direcció de Víctor Álvaro ju-
ga amb elements que creen distàn-
cia entre el públic i la via morta que
augura l’autor, encara que quan ar-
riba l’escena de l’habitació 101 –on
hi ha la por suprema de cada indi-
vidu– costa mantenir aquesta sepa-
ració brechtiana. És una escena de
terror pur perquè està sustentada
en la projecció de la por, en la deta-
llada descripció que fa O’Brian del
que podria passar. Només cal su-
mar-hi l’amenaça que generen la
veu i la presència de Carles Canut
perquè l’escena mantingui tot el seu
impacte. Però això no sempre actua
a favor del muntatge, de vegades es-
corat cap a un simbolisme coreogrà-
fic que coqueteja amb un innecessa-
ri manierisme. La correcció del re-
partiment tampoc no és suficient
per fer creïble el personatge central
(Andreu Rifé), que sembla més avi-
at que observi des de fora la catàs-
trofe que pateix Smith.e
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Compromès
L’autor, Josep
Maria Miró,
dirigeix la
partitura
amb precisió

‘Fum’ o les esquerdes d’uns
personatges en un món confús

Amb Fum Josep Maria Miró se-
gueix les petjades d’El principi d’Ar-
quimedes pel que fa a posar sobre
l’escenari un tema, una situació so-
cial dels nostres dies que pertorba,
que inquieta, que, molt probable-
ment, ens desconcerta i ens obliga a
reflexionar. Fum es mou en dos ei-
xos. L’un és el que posa en relació els
protagonistes amb una realitat ali-
ena i convulsa com és una revolta en
algun país africà que busca la lliber-
tat. L’altre són els fils emocionals de
les dues parelles obligades a quedar-
se a l’hotel, un lloc segur, mentre
dura la revolta i fins que s’obri l’ae-
roport per marxar. Serà l’especta-
dor qui decideixi com de gruixuts
són aquests filaments i com vibren.

Despullar els protagonistes
L’autor dóna pistes. Els dos joves
(Joan Carreras i Anna Sahun) vénen
a buscar un fill adoptiu, potser l’únic
que els uneix de debò. I la parella
gran (Carme Elias i Lluís Marco) són
un escriptor escèptic, que n’ha vist de
tots colors, i una dona que actua com
un àngel negre provocador d’insegu-
retats, moguda per una necessitat in-
saciable de vida –la que sembla no te-
nir en el seu matrimoni–. Miró va fa-
cilitant la informació de mica en mi-
ca i en un to molt realista, amb
silencis de gran densitat, i a la fi de ca-
da instantània trenca la possibilitat

de saber alguna cosa més. Tampoc
al final s’explicarà tot plegat. Ni
tan sols si les petites o grans
mentides eren o no veritat. Tant
se val. Els quatre protagonistes
queden despullats en les seves cir-
cumstàncies i en les esquerdes de
la seva realitat.

L’autor dirigeix la partitura
amb precisió i lliura els intèr-
prets a unes composicions per-
fectes. Magnífics, si bé el perso-
natge més complex, més teatral,
és la Laura de Carme Elias. Su-
perba. A la fi, deixin-me dir, un
teatre compromès, modern, so-
bre l’ésser humà immers en la
confusió del món occidental.e

Joan Carreras i Lluís Marco interpreten dos
occidentals tancats en un hotel africà. DAVID RUANO

‘Fum’
TEATRE NACIONAL (SALA PETITA)
21 de desembre

SANTI FONDEVILA

Deunidó quin salt quali-
tatiu que ha fet Josep
Maria Miró des
d’aquell Gang Bang
(2011), més provocador

que interessant, estrenat dins el ci-
cle T6, fins a aquest Fum que des-
til·la la maduresa del dramaturg que
exerceix de cirurgià. Amb el bistu-
rí marca amb precisió el ritme de les
escenes (malgrat l’excessiva dura-
ció dels foscos), mesura les parau-
les, tant pel que diuen com pel que
amaguen, i exhibeix una acurada
mirada sobre el món que ens envol-
ta. Una mirada que va més enllà, es-
clar, de l’obvietat: darrere del que
sembla real sempre s’hi amaga un
univers de confrontacions, de dub-
te, de sentiments inexplicables fruit
de la fragilitat de l’ésser humà en-
frontat a un món difícilment assu-
mible. Com diu l’autor, i l’encerta: la
placidesa dintre de la convulsió, la
serenitat del malestar i, podríem
afegir-hi, el silenci dintre el soroll.

La Sagrada Família de Berlioz arriba a L’Auditori

‘L’Enfance du Christ’
L’AUDITORI
21 de desembre

XAVIER CESTER

El Nadal musical a Barce-
lona ha adoptat un mar-
cat accent francès amb la
cohabitació de Cendri-
llon, de Massenet, al Li-

ceu, i L’Enfance du Christ, de Ber-
lioz, a L’Auditori. Aquesta trilogia
sacra va ser un dels pocs èxits en vi-
da del compositor al seu país, no
perquè l’obra, amb la seva pàtina ar-
caica, no soni berlioziana (els girs
melòdics i harmònics i els jocs ins-
trumentals són inconfusibles), sinó
perquè, desproveïda d’efectes gran-
diosos, s’adreça de manera directa a
una religiositat més íntima. Pablo
González va saber respectar els frà-
gils equilibris de la partitura.

tat global, imputable també a les
contribucions vocals.

Agustín Prunell-Friend va ser
un narrador implicat de timbre
blanquinós, però Maria Riccarda
Wesseling va ser una Maria de
fraseig desmenjat acompanyada
pel Josep clarament indisposat
(tal com es va anunciar) d’Ale-
xandre Duhamel. Tot i la rotun-
ditat dels seus mitjans, Paul Gay
va convèncer més en l’afectuosi-
tat del pare que acull la Sagrada
Família que en els turments d’un
Herodes epidèrmic. Marc Pujol
va ser un correcte Polidor.

Dos bons cors, Lieder Càmera
i Madrigal, van unir forces amb
resultats desiguals: la cohesió no
sempre va ser òptima i, amb un
temps dilatat, González encara
va exposar més els perillosos
acords finals. A més, els tímids
intents de teatralització dels cors
deixaven fred: ¿de veritat es pen-
sa que el format concert és tan
avorrit que s’ha de distreure el
personal com sigui?e

Pablo González
va trobar el to i
els equilibris
de la partitura.
MAY ZIRCUS

El titular de l’OBC va trobar el to
just de cada part, recreant amb una
OBC concentrada el caràcter pinto-
resc de molts fragments, si bé cer-
ta sequedat en els tutti delatava un
so que admetia més refinament. Ex-
cel·lents, en canvi, Bea Cambrils,
Christian Farroni i Magdalena Bar-
rera en una de les perles de l’obra, el
trio per a dues flautes i arpa. La se-
riositat del treball de González no
va impedir certa fredor en el resul-


