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Primera fila    icult
El festival d’estiu de Barcelona

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

Una manada de llops 
estampant-se una ve-
gada i una altra contra 
un mur de vidre. Així, 
al·legòricament, ens 

comportem els éssers humans quan 
és la mentalitat gregària la que ens 
guia. La imatge, present a la instal-
lació Head on de l’artista xinès Cai 
Guo Qiang, va inspirar la coreògrafa 
Andrea Miller (Utah, 1982) per cre-
ar Wonderland, un enèrgic i captiva-
dor crit sobre els perills de deixar-
se arrossegar pel ramat. L’especta-
cle inaugura oficialment aquesta 

una canilla

en dansa
nit el Festival Grec a l’amfiteatre de 
Montjuïc. Serà l’estrena a Barcelona 
de la prestigiosa companyia nova-
iorquesa Gallim Dance, que Miller 
va fundar fa set anys. Oferirà dues 
funcions (avui i demà) per a les quals 
recupera els 12 ballarins de la seva 
peça original, que limita a vuit en 
les seves gires.  
 
LLOPS, GUERRES I PORS / L’origen de  
l’espectacle Wonderland està en els 
99 llops de Cai Guo, saltant i estave-
llant-se contra un mur, que Miller va 
descobrir al museu Guggenheim de 
Bilbao. «Em va semblar un reflex del 
que passava a la guerra de l’Iraq, a 
l’Afganistan i en tots els conflictes 
bèl·lics. Com els éssers humans, em-
pesos per la por, fem coses incom-
prensibles», explica Miller. La por 
pot mobilitzar tota una nació i por-
tar-la a la guerra, però aquesta ma-
teixa conducta uniforme i irracio-
nal es repeteix sota moltes altres cir-

la prestigiosa companyia de Nova 
York Gallim Dance obre avui el programa 
de l’amfiteatre del Grec amb ‘Wonderland’

cumstàncies, quan les masses es 
cruspeixen l’individu.
  «Les nostres decisions i conduc-
tes són molt diferents quan som part 
del ramat que quan actuem i sentim 
com a individus. En la manada, tena-
llats pels temors, els éssers humans 
perden la sensibilitat i són capaços 

de la màxima crueltat i violència». 
La jove directora va perdre la fe en 
les multituds, però encara li queda 
l’esperança del jo únic més empàtic 
i reflexiu que tracta de tu a tu els al-
tres jos. I és optimista en relació amb 
l’explosió de les xarxes socials. «Amb 
les xarxes socials les veus individu-

«Tenallades per la 
por, les masses són 
capaces de la màxima 
crueltat», diu la 
directora, Andrea Miller
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Dos artistes totèmics. Dos ambai-
xadors de la millor i més inquie-
ta essència sonora cubana. Dues 
referències absolutes: la cantant 
Migdalia Hechevarría i el flautis-
ta i compositor Jose Luis Cortés El 
Tosco estaran des d’avui i durant sis 
dies al Jamboree (la mateixa sala 
que l’any passat va propiciar l’exi-
tós debut a Espanya d’aquesta pas-
sional vocalista). «És una gran res-
ponsabilitat que ens hagin escollit 
per obrir la programació musical 
del festival Grec –assegura Heche-
varría–. I mirarem de fer-ho amb 
tot l’amor i respecte que es merei-
xen». El Tosco afegeix: «Estar en un 
dels festivals més importants d’Es-
panya i veient la qualitat dels artis-

tes del cartell, vull dir sense petulàn-
cia que la representació cubana es-
tarà a l’altura».
 Els seus talents i trajectòries els 
avalen. La que va ser per a Gabriel 
García Márquez la seva bolerista 
de capçalera i el màxim responsa-
ble de la timba («l’últim gènere de la 
música popular ballable cubana», il-
lustra ell mateix) propiciaran, junts, 
una descàrrega en tota regla. Hi hau-
rà boleros, és clar, però també gua-
racha, son... «i si se la força una mica, 
pot ser que fins i tot canti òpera», as-
segura El Tosco. El prodigi, el poder i 
la sensibilitat vocal d’Hechevarría 
va començar a forjar-se quan només 
tenia 7 anys i va guanyar un concurs 
d’una popular emissora de ràdio. 
«Quan vaig arribar a casa la meva 
àvia em volia matar. Tu saps que en 

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Des de Cuba 
amb molt ‘son’
Migdalia Hechevarría i José Luis Cortés 
‘El Tosco’ s’instal·len sis dies al Jamboree 

aquella època es tenia un concep-
te erroni dels artistes», riu. L’enyo-
rat pianista Bebo Valdés va ser el pri-
mer músic que la va recolzar. Va es-
tar durant anys de primera figura 
de l’emblemàtic Tropicana. I des de 

fa gairebé dues dècades actua al mí-
tic El Gato Tuerto. «L’únic piano bar 
sense piano –aprofita l’avinentesa 
per lamentar-se l’instrumentista–. 
Així que si algú en vol enviar algun...». 
El Tosco, que havia de ser pescador 

però el destí va voler que fos músic, 
ha format part de l’escuderia d’al-
guns grups tan claus com Irakere i 
Van Van. I va ser el fundador de NG 
La Banda, de la qual segueix sent ti-
moner i amb la qual tornarà a actu-

33 Hechevarría i El Tosco, després de gravar el bolero ‘No’ del gran Armando Manzanero a EL PERIÓDICO.

JOAN CORTADELLAS



LLL

espectacles 1 DE JULIOL DEL 2014 51DIMARTS

als poden ser escoltades. Estem més 
a prop d’entendre el poder de la in-
dividualitat».  
 El país de les meravelles (Wonder-
land) d’Alícia és una utopia amb la 
qual ironitza la creadora. El seu Won-
derland és territori de l’absurd, d’an-
sietats, de pors i de contradiccions. 

Evoca el paisatge de l’era atòmica als 
Estats Units, la segona guerra mun-
dial, Vietnam. Hi ha molts somriu-
res, sí, a les cares dels ballarins, pe-
rò són un reflex de totes les tensions. 
Són més aviat rictus sinistres de la 
insensible massa. 
 L’escenari, amb un rectangle flu-

orescent verd projectat a terra, és 
un camp de batalla on s’enfronten 
els instints animals i la humanitat 
i civilització. Hi ha quatre personat-
ges arquetípics: el tonto, que és feliç 
dins del ramat; la Gaga Hitler, líder 
a la qual tots escolten; la innocent 
culpable –«les masses no reconeixen 

mai la seva culpabilitat»–, i la mort. 
La història comença amb l’entusias-
me de la pertinença al grup i prosse-
guirà pels camins més tortuosos de 
la condició humana.  
 La creadora va haver d’adaptar 
tècnicament la peça per a l’amfite-
atre de Montjuïc, però està encanta-
da amb el preciós escenari. «És incre-
ïble i ideal per a aquesta obra perquè 
la naturalesa encara fa més sugge-
rent l’animalitat». De mare santan-
derina, la il·lusiona la resposta del 

WONDERLAND

Un moment de ‘Wonderland’,  
de la companyia Gallim Dance, 
que debuta a Barcelona.

L’elogiada peça 
combina cruesa, 
elegància, virtuosisme  
i vulnerabilitat 
emocional

públic català. «M’intriga si identifi-
carà elements propis pels meus orí-
gens». Com la visceralitat que la ca-
racteritza.
 La dansa de Miller combina crue-
sa, elegància, virtuosisme i extrema 
fisicalitat. «I també vulnerabilitat 
emocional; emocions sense prejudi-
cis», subratlla. Més que la narrativa 
en si, li interessen els «processos es-
pirituals» que provoca en els espec-
tadors. Ells formen part de la fun-
ció, també són una canilla. «Busco 
que completin la història al seu cap i 
recapacitin sobre la seva responsabi-
litat en el que passa al món. Desitjo 
rescatar la culpa de la qual les mas-
ses fugen». H 

Quan preguntem per les 
bandes de música, si és 
que se’ns acudís la remo-

ta possibilitat de fer-ho, els més 
informats ens diran que són po-
pulars a València, que l’Ajunta-
ment de Barcelona en té una i po-
ca cosa més. Doncs bé, tinc el pla-
er d’informar-los que només en 
dues comarques catalanes, el 
Baix Ebre i el Montsià, n’hi ha 
més de vint. Davant d’aquesta in-
sòlita proliferació, els ulls de 
molts que ho acaben de saber, es 
giraran al sud, sorpresos i benè-
vols, i es justificaran tot dient 
que es deu tractar d’una expan-
sió del fenomen valencià. Si afe-
gim que totes les bandes dispo-
sen d’escola de música, que més 
de quatre són d’alt o d’altíssim 
nivell, que sumen milers d’alum-
nes i estenen la cultura musical 
en aquelles suposadament poc 
cultivades terres (i no em referei-
xo ara a l’arròs o a l’olivera), ja 
ens hauran deixat d’escoltar.

 És persistent l’escassa aten-
ció dels mitjans de la resta de 
Catalunya, de manera especial 
dels barcelonins. O bé no hi passa 
res i són poc o gens mereixedores 
de menció, o bé els de la Catalunya 
vella no les acaben de reconèixer 
com a pròpies. Si els lleidatans 
es queixen que de Barcelona a 
Lleida hi ha el doble de distància 
que de Lleida a Barcelona, imagi-
neu els de l’Ebre. No hi ha res més 
català que la Patum, és clar, i si 
els de l’Ebre volen tocar en ban-
des, se’ls disculparà o se’ls igno-
rarà, però no se’ls reconeixerà 
en aquesta Barcelona tan orgu-
llosa de la seva multiculturalitat 
que no sap que l’ampostina Lau-
ra Ruiz és una de les millors cla-
rinetistes del món i per tant una 
celebritat.
 Un detall que parla sol: la Li-
ra Ampostina, més que centenà-
ria, va tocar per última vegada 
a Barcelona el segle passat. Un 
altre: la presència de bandes a 
Barcelona, un cop l’any, al juliol, 
està assegurada per conveni amb 
l’Auditori, però les bandes hi ac-
tuen per rotació, no per selecció. 
Una explicació: els sorruts i avor-
rits catalans vells tenen por de 
contagi de l’alegria de viure dels 
seus germans del sud. ¡Visca les 
bandes! H

Bandes 
confinades

XAVIER

Bru de Sala

La Lira Ampostina 
va tocar per última 
vegada a Barcelona 
el segle passat

deesi
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ar a Barcelona el més de setembre 
vinent.
 «A l’Havana s’està celebrant el 
Festival Boleros de Oro. I tinc una 
espineta al cor: no hi han invitat 
ningú de la meva escola, gratuï-
ta. No cobro res per transmetre les 
meves experiències de tants anys, 
després de tocar des del Festival de 
Jazz de New Port fins al Tibet i Ni-
ça. Després de col·laborar amb els 
millors». La va crear, diu, fa ja cinc 
anys. «Però aquí estem. Represen-
tant precisament aquest bolero tan 
nostre, en litigi amb Mèxic, és cert. 
I onejant els colors i l’ànima de la 
nostra bandera allà on anem».

Entrega sincera

Hechevarría recorda que quan 
va cantar al Festival de San Remo 
i es va barrejar amb el públic (ho 
fa sempre), més d’un dels presents 
no va poder contenir les llàgrimes. 
«Em deien plorant ‘¿com pot do-
nar tant amor?’» És veritat: ¿com ho 
fa? «El secret està en l’entrega –res-
pon–. Perquè no importa tenir mol-
ta o poca veu.  No sé si sóc la mi-
llor o no. Però visc 
cada paraula que 
canto». H

Vegeu l’acústic de ‘No’ 
amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

JULIO CARBÓ

LA FURA ASSALTA
EL CASTELL DE 
MONTJUÏC

Barcelona q Amb un espectacle 
revolucionari que trasllada el públic 
a una suposada ciutat intel·ligent, 
‘MURS’ (un ‘smart-show’ que 
requereix la descàrrega d’una app 
al mòbil), la sempre impactant i 
innovadora companyia La Fura dels 

Baus va obrir ahir el foc del Grec. 
Els 1.500 assistents de la primera 
funció (es repetirà fins dissabte) 
van participar en la insòlita 
experiència, malgrat que hi va 
haver problemes de connexió amb 
els mòbils.


