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Barcelona 3 La complexa dramatúrgia del Nobel britànic Harold
Pinter arribarà per primera vegada al Teatre Nacional de Catalunya
amb Tornar a casa, una producció del Centre d’Arts Escèniques de
Reus que, després d’estrenar-se avui al Teatre Fortuny d’aquesta
ciutat, aterrarà el 14 de març al TNC. D’esquerra a dreta, el director,
Ferran Madico, i els actors: Francesc Lucchetti, Àurea Márquez,
Santi Pons, Daniel Klamburg, Albert Triola i Jacob Torres.

MAITE CRUZ

HAROLD PINTER ‘DEBUTA’ AL TNC

Mayte Martín i les Labèque
fondran flamenc i clàssica
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La ‘cantaora’
s’estrena aquesta nit
al TNC amb un
repertori de boleros

E
ls elegants i delicats melis-
mes de Mayte Martín li per-
meten abordar amb total
desimboltura gèneres com

el flamenc, fruit d’una vocació pre-
coç, el bolero, fins i tot amb el geni
del jazz que va ser Tete Montoliu, i,
en un futur molt pròxim, la clàssica,
després que les pianistes franceses
Katia i Marielle Labèque la fitxessin
per a un ambiciós projecte. «És un
somni increïble», diu aquesta artista
que continua sense doblegar-se a la
comercialitat. Aquesta nit debuta al
TNC amb un repertori de boleros
que acaba d’ampliar després de l’ho-
menatge que, juntament amb altres
artistes, li va brindar a Pedro Al-
modóvar al Teatro de la Maestranza
de Sevilla el 3 de gener.

«La proposta del TNC deixava a la
meva elecció què interpretaria i
m’he volgut donar el capritx de su-
mar als meus boleros títols que el di-
rector manxec fa servir a les seves
pel.lícules i que vaig preparar per a
l’ocasió com Somos, Espérame en el
cielo i Piensa en mí», explica la can-
tant del Poble-sec. L’acompanyaran
els músics amb qui va celebrar al Pa-
lau de la Música els seus 30 inquiets
anys de trajectòria –recital que el 23

d’abril rescatarà en un DVD– i la pia-
nista Nelsa Baró.

Al celebèrrim i versàtil duo de les
germanes Labèque se’ls va ficar al
cap gravar música espanyola. Però
necessitaven una gran veu. Així que,
segons explica Martín, «van fer un
càsting que va consistir a escoltar re-
copilatoris i discos de cantaoras sen-
se saber-ne els noms. I van coincidir
en les dues seleccionades: la inigua-
lable Niña de los Peines, a qui van re-
conèixer ràpidament, lamentant-se
que fos morta, i Mayte Martín, amb
l’inquietant dubte de saber si estaria
viva». El pas immediat va ser buscar–
la fins a trobar-la. El més fàcil va ser
convèncer-la.

«El seu món i el meu són molt
semblants en la filosofia que hi ha al
darrere, en la manera tan ordenada
de cuidar i estructurar les coses. Jo
sabia que la meva manera de ser era
l’antítesi del flamenc. I sempre he
considerat que feia de pont entre
aquests universos». La cantaora ja ha-
via incorporat el lirisme d’instru-
ments de corda en bulerías com
Inténtalo encontrar i Ten cuidao. Peces
de la seva autoria que, com altres en-
cara d’inèdites, integraran el com-
pacte que gravarà amb les Labèque.

«El disc tindrà tres blocs: cançons
populars de Lorca, com Zoronga, Las
morillas de Jaén; clàssiques espanyo-
les de Rodrigo, Falla i Granados, i
aquest altre amb les meves crea-
cions, a dos pianos i veu», explica.

INTERCANVI DE PIROPOS / Des que les
Labèque la van conèixer, no paren
de comparar-la amb dives de la talla
de Billie Holiday i Maria Callas. «Cu-
riosament són dues artistes que sem-
pre he admirat i escoltat. A més,
qualsevol cosa que em diguin em
semblen afalacs». La cantaora, per la
seva part, els correspon amb més pi-
ropos: «Destacaria la seva capacitat
de trobar sempre la manera més be-
lla i delicada per fer-ho tot, des de to-
car el piano fins a simplement viure.
Són dones amb una gran capacitat
per disfrutar de les coses boniques».
Abans d’entrar a l’estudi, «escalfa-
ran» el repertori aquesta primavera
amb concerts «pel País Basc, Alema-
nya i Itàlia». El flamenc i la clàssica
han trobat motllos a la seva mida.H

33 Mayte Martín.


