
32

cultura 
DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 ara   

‘Porgy and Bess’: passió i autenticitat

la puresa emocional que deixa veu-
re quan s’acosta a Porgy, un home 
invàlid que no pot satisfer-li el desig 
però sí oferir-li protecció i esperan-
ça. El desenllaç de la història es de-
canta per la tragèdia i la Bess mar-
xa a una altra ciutat amb el traficant. 

“Les veus africanes són molt di-
ferents de les europees: són capaces 
de transmetre una passió, una joia 
i una sinceritat que fan que el públic 
hi connecti immediatament”, va in-
sistir la directora sobre la compa-
nyia. A més de l’ambientació, la ver-
sió de l’obra també inclou la pro-
nunciació del text en l’accent i l’ar-
got sud-africà. “Aquests petits 
detalls són importants”, va explicar 
Tim Murray, el director musical de 
l’òpera. “La llengua de l’original és 
molt rica però hem aconseguit que 

sorgeixi la veu sud-africana”, va 
subratllar el director, que va re-
cordar també que va viatjar per 
primera vegada a Sud-àfrica el 
2000 i que va quedar sorprès per 
la força que hi té el cant: “Vaig 
anar a un funeral, i tothom canta-
va. Vaig anar a una festa, i tothom 
cantava. A Sud-àfrica sempre hi 
ha molt xivarri”. 

Coincidint amb Porgy and 
Bess, el Liceu, amb la col·labora-
ció de Fiapas, l’Obra Social de La 
Caixa, la Fundació Vodafone i 
Fundació Once, va presentar la 
instal·lació d’un bucle magnètic 
a la sala i altres espais públics del 
teatre per fer accessibles les òpe-
res i els concerts a les persones 
sordes i les que tenen problemes 
d’audició.e

L’acció de Porgy and Bess transcorre en el suburbi d’una ciutat sud-africana. JOHN SNELLING      

El Liceu presenta una nova producció de l’òpera ubicada a Ciutat del Cap

ÒPERA

Les escasses vegades que Porgy and 
Bess, de George Gershwin, s’ha re-
presentat al Liceu, el 1955 i el 1982, 
van ser un gran esdeveniment. La 
ronda de deu funcions d’aquesta 
òpera, que arrenca aquest vespre i 
que es perllongarà fins al dia 19, 
també promet ser-ho. El muntatge 
que presenta l’Òpera de Ciutat del 
Cap, estrenat el 2009, traspua au-
tenticitat, emoció i compromís. De 
manera innovadora, la directora, 
Christine Crouse, la va ambientar 
en una ciutat sud-africana als 70 
després de trobar uns exemplars 
d’una revista musical de l’època.  

“La història és enormement prò-
xima als integrants de la companyia 
perquè a Sud-àfrica hi ha un senti-
ment comunitari molt fort i l’extre-
ma pobresa que encara s’hi viu fa 
que s’hi identifiquin d’una manera 
molt íntima”, va subratllar ahir la 
directora. “Aquest fet no fa més  
fàcil interpretar-la però sí que la  
fa més rellevant”, va afirmar la 
mezzosoprano Nonhlanhla Yende, 
una de les dues cantants que inter-
preta la Bess. “Dóna molta més vi-
da i molta més profunditat a molts 
detalls”, va afegir. Yende també va 
explicar que va créixer en un gueto, 
i que noies com la Bess eren el pa de 
cada dia.  

La protagonista es mou entre 
l’Sportin’ Life, un camell que abu-
sa d’ella i que la reté al seu costat 
oferint-li cocaïna, anomenada “la 
pols de la felicitat”, i l’entusiasme i 
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Una intensa 
reflexió sobre  

el colonialisme 

DANSA

Els candidats al Palau de la 
Música mostren les cartes

que cada vegada seran més impor-
tants”, i les administracions públi-
ques, i en la qual els patrons de l’Or-
feó tenen majoria pel vot de qualitat 
de la presidència, com va dir Carulla. 
Aquest és el punt principal de discre-
pància amb l’altre candidat, Pau Du-
ran, que té com a màxim objectiu 
“restituir la gestió de la junta direc-
tiva a l’Associació Orfeó Català” per-
què ara “hi segueixen havent dues 
empreses, amb dos NIF, i el pressu-
post no el té el soci”, va criticar. 

Carulla va exhibir l’increment en 
socis, l’augment de públic dels con-
certs, l’increment del pressupost de 
l’Orfeó i el de l’Escola Coral. La cen-
tralitat dels cors i la seva projecció 
internacional i el compromís amb la 
societat i la catalanitat són els eixos 
destacats del programa de Carulla. 
El jove cantaire Adrià Santasusagna, 
membre de la candidatura, va dir que 
els cors “han recuperat l’esperança”, 
se senten escoltats i volen mantenir 
l’augment d’hores de classe actuals.  

En el seu torn, Pau Duran, des-
prés de denunciar que la junta 
posa bastons a les rodes a la seva 
campanya –cosa que, al seu torn, 
la junta va negar amparant-se en 
els estatuts–, va atribuir-li poca 
transparència, tot i que també va 
alabar la feina del director gene-
ral, Joan Oller. I va llançar una 
bateria de promeses a l’aire, com 
obrir el Palau tot el dia, dedicar al 
soci activitats exclusives i des-
comptes del 50%.e

El candidat Pau Duran i la fins ara presidenta, 
Mariona Carulla, ahir al Palau. RURH MARIGOT

ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA

La Sala d’Assaig del Palau de la Mú-
sica Catalana va ser l’escenari, ahir 
al vespre, de la primera presentació 
dels programes electorals dels dos 
candidats a presidir la institució els 
pròxims quatre anys. Les exposici-
ons van servir per confrontar pro-
jectes davant dels socis, tot i que no-
més hi havia una cinquantena d’as-
sistents dels 1.780 socis que té actu-
alment l’Orfeó Català (d’ells, 1.225 
tenen dret a vot el 24 de juliol dins 
l’assemblea general). 

La presidenta sortint, Mariona 
Carulla, va defensar “l’èxit artístic i 
econòmic” de la tasca feta els últims 
quatre anys i va atribuir-lo essenci-
alment a la reorganització del model 
de gestió en una única entitat, la 
Fundació Orfeó Català - Palau de la 
Música, que és “més eficient” i té 
“l’avantatge d’integrar els mecenes, 
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Connexió 
“Les veus 
africanes 
transmeten 
passió i joia”, 
afirma la 
directora

Divergències  
Les diferències 
són el model 
de gestió i 
quina ha de ser  
l’entitat ‘mare’ 

‘Sun’ TEATRE GREC 99 DE JUNY 

En l’art, la feina a llarg ter-
mini és l’única que té 
sentit. La resta són sin-
glots. El coreògraf israe-
lià Hofesh Shechter ha 

mantingut una bona relació amb 
Barcelona abans de convertir-se en 
una de les estrelles emergents de la 
dansa europea. Els espectacles de 
l’israelià s’han vist al Mercat de les 
Flors (2008, 2011, 2013), que fins i 
tot va tenir en residència el coreò-
graf durant un mes al Graner. El 
Mercat, doncs, ha acompanyat el 
creador en el seu camí artístic i és 
bo, i és lògic, que ara torni en el marc 
del Grec amb Sun, un espectacle que 
parla del colonialisme; del d’abans, 
bàsicament, i amb apunts del colo-
nialisme actual.  

Una de les característiques sin-
gulars del treball de Shechter és, 
sens dubte, el fet que ell mateix crea 
la coreografia i la banda sonora dels 
seus espectacles, perquè el coreò-
graf modela els signes, les frases i el 
seu abecedari coreogràfic d’una ma-
nera molt completa, creant uns pai-
satges sonors en què els frenètics 
moviments dels ballarins i les balla-
rines encaixen a la perfecció. Sun és 
una obra madura. Es nota no només 
en la concepció general de l’espec-
tacle sinó en l’humorístic distanci-
ament i en la capacitat per arribar 
fins i tot a l’autocrítica. L’agitació i 
la velocitat de moviments són dues 
de les constants de Sun, una obra 
construïda sobre frases curtes i amb 
un lleuger minimalisme repetitiu 
en què es confronta l’Imperi Brità-
nic al món indígena africà, els movi-
ments primitius amb la gestualitat 
de la cort, i que tanca amb una du-
ra reflexió que no perquè sigui cone-
guda deixa de ser amarga veritat: 
l’explotació dels altres per a la nos-
tra comoditat. Sun: un espectacle 
intens, compromès, interpretat per 
catorze magnífics ballarins, amb un 
disseny de llums espectacular, que 
manté l’interès de principi a fi.e
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