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Burgesosabraçatsal seubotxí
CRÍT ICA DE TEATRE

Torroella de Montgrí

Gérard Depardieu i Anouk Aimée ahir a la nit a Peralada

Ubu roi

Autor: Alfred Jarry
Versió i direcció: Declan
Donnellan
Lloc i data: Teatre Lliure
de Montjuïc (17/VII/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Després de l’èxit internacional
que Declan Donnellan i Cheek by
Jowl van tenir col·laborant amb
un grup d’intèrprets francesos en
el muntatge d’Andròmaca, de Ra-
cine, vist alTNCel 2008, la compa-
nyia britànica i el seu director van
reincidir treballant amb el mateix

equip francès en un homenatge a
Alfred Jarry (1873-1907), del qual
van fer una versió ben singular del
seuUbu roi. Ja ho sabeu, la insòli-
ta burla furiosa de l’establishment
estrenada el 1896 que anunciava
els tirans del segle XX i que
s’obria amb una sorollosa “mer-
dre!” que va escandalitzar el pú-
blic de París fins al punt que va
aconseguir prohibir-la.
Doncs bé, en record d’una bur-

gesia tan tocada i posada, Donne-
llan i Nick Ormerod, l’escenògraf
constant de Cheek by Jowl, van
proposar que l’Ubu roi del segle
XXI es representés, precisament,
a la residència elegant dels repre-
sentantsd’aquella classe que va re-

sultar ferida en la seva honorabi-
litat. Vet aquí una rèplica en fun-
ció de desgreuge històric o, tal
vegada, la manifestació d’una pa-
tologia adscrita a l’extensa família
dels rampells nerviosos.
En efecte, mentre un matrimo-

ni demitjana edat i el seu fill espe-
ren els convidats quevindran a so-
par, l’atmosfera de la casa assoleix
de sobte coloracions mòrbides i
tots tres experimentenunes altera-
cions orgàniques sobtades, que els
obliguen a moure’s frenèticament
durant cinc o sis minuts, amb tot
el cos descontrolat.
El fenomen es repeteix unes

quantesvegades i serveixper il·lus-
trar accidents i mutacions similars

que es produiran al llarg de la nit,
en què veurem convidats i amfi-
trions condemnats a representar
l’Ubu roi de Jarry d’una manera
fragmentada, tots ells alçant-se de
taula sensemésnimés i, d’unama-
nera també fulminant i aleatòria,
tornar a asseure’s per continuar
l’àpat com si res.

El truc ésd’una indubtable comi-
citat i funciona carregat de ma-
lícia.Vet aquí que el pèrfidUbú, as-
sassí miserable i compulsiu, la se-
va dona, els seus còmplices i les se-
ves víctimes, tots els personatges
principals de l’obra original, són in-
terpretats, sense proposar-s’ho,
per la mateixa classe social que al
seu dia van ser de màniga estreta.
Els moments d’engegar i d’atu-

rar sobtadament la representació
són francament divertits, mentre
que la peça de Jarry encabida en

Jorge de Persia

Barcelona

Una escena d’Ubu roi

Un moment del concert a Torroella de Montgrí Justo Barranco

Inauguració d’un dels clàssics.
Cal subratllar l’esperit que va
animar JosepLloret quan fa dè-
cades va començar aquesta his-
tòria. L’esperit de la seva gent,
fidelment i amb convicció, do-
nen vida a aquesta convocatò-
ria, ja lloc de pelegrinatge. El
festival de Torroella de Mont-
grí ha reafirmat un perfil, amb
una presència important de re-
pertoris barrocs i classicoro-
màntics, i va assumir fa diver-
sos anys la seva pròpia orques-
tra, que, comenocasions anteri-
ors, va obrir l’edició actual.
I com l’any passat, tricentena-

ri (ja n’hi ha prou, de guerres...,
i un 18 de juliol!), un programa
sobre l’entorn musical del 1714.
Música europea, com la disputa
d’aquell joc de trons, discutit en
llengües estrangeres; el català
quedava per al sofert poble del
territori en disputa. Joc que l’ar-
xiduc va abandonar en funció
d’una millor ocupació al seu
oponent circumstancial, no
menys aficionat a lamúsica, en-
cara que poc a Catalunya.

Feliçment Torroella reitera
homenatge a Ernest Lluch,
que va donarmés llumal conei-
xement d’aquesta història, de
la qual el festival ha fet records
pioners. Valorar el tricentena-
ri, que aporta diners, de tots,
però no calia omplir l’escenari
d’aparadors que semblaven dis-
senyats per Felip V.
El que va ser bo va ser lamú-

sica.Molt bona feina d’Alfredo
Bernardini, que va imposar
caràcter i força als contrastos
del barroc, i com a oboista va
fer gala de musicalitat i natu-
ralitat en el famós Concerto
d’Albinoni.
La concertino Alba Roca,

amb molt bon nivell, va apor-
tar homogeneïtat i presencia
(bé l’obertura de Dafni d’As-
torga, i l’ària de la Zenobia del
bonFioré). La jove sopranoLa-
ia Frigolé va fer versions atrac-
tives dels italiansCaldara i Fio-
ré, mentre que la complexa
cantata de Bach (la Nupcial
BWV 210) necessita més temps
i profunditat. En síntesi, un
dels millors treballs de l’or-
questra. Caldria pensar a do-
nar-li continuïtat; hi ha moltes
iniciatives que es fan gairebé
amb elsmateixosmúsics, i apa-
reixen i desapareixen.c

JOHAN PERSSON

MARTÍ ARTALEJO

Amb prou feines van ser 80 mi-
nuts, però la presència de
Gérard Depardieu i Anouk Ai-
mée ahir a la nit al Festival Cas-
tell de Peralada va aconseguir
una gran ovació del públic, emo-
cionat pel contingut de les dese-
nes de cartes breus que van lle-
gir. Les cartes curtes d’un noi i
una noia que es coneixen des de
petits i que es van trobant i, so-
bretot, destrobant al llarg dels
anys. Un noi i una noia a qui el
públic veu créixer en les veus de
les dues grans estrelles. Créixer,
desitjar-se, allunyar-se i fins i
tot perdre’s definitivament,
unes etapes que Aimée i Depar-
dieu van saber esculpir, per mo-
tius obvis molt més la protago-
nista d’Un home i una dona que
el de Cyrano de Bergerac: a ban-
da que a ell li agrada improvisar,

i es nota, fa més de 20 anys que
Anouk Aimée interpreta aquest
paper, i ho ha fet amb alguns
dels més importants de l’escena
gal·la –Alain Delon, Jean-Louis
Trintignant, Philippe Noiret–
des que el tercer marit d’Ingrid
Bergman, productor teatral, va
comprar l’obra expressament
per a Aimée.
Una Aimée que, francament,

va resultar senzillament adora-
ble. Malgrat alguns problemes
amb una petita raspera i tos du-
rant la funció, ningú no hauria

dit que aquella veu pertanyia a
algú amb 82 anys complerts. Ai-
mée, que va aparèixer amb un
vestit vermell amb Depardieu
–que anava amb vestit fosc i ca-
misa blanca–, pot resultar seduc-
tora, trista, presumida, melosa i
enfadada gairebé com una jove-

neta. Com la joveneta de família
milionària però molt compli-
cada a la qual dóna vida en
aquesta obra plena d’humor i de
molta tendresa.
La tendresa és inevitable, per-

què carta a carta des de petits, el
públic assisteix a l’avenç d’una

ESCENARIS

El públic va riure
i es va emocionar
amb aquesta obra
de trobades i
desacords amorosos

Obertura brillant del festival de Torroella
deMontgrí a càrrec de la seva orquestra

L’esperit
de lagent

El públic del festival va ovacionar la parella d’actors
per l’emocionant lectura dramatitzada de ‘Love letters’

Depardieu iAimée
conquistenPeralada

ESCENARIS
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Supremainspiració

Les dues altes torres amb
merlets que sobresurten
entremig de la vegetació de
la serralada Prelitoral, al
costat de la C-32 a Canet de
Mar, amaguen un tresor
conegut pels grans melò-
mans. I ara també pels rus-
sos. És el castell de Santa
Florentina, que ahir al ves-
pre estrenava una nova edi-
ció del seu festival de músi-
ca clàssica, la primera des
que el recinte és propietat
d’un grup d’inversors
moscovites.
Una gala de duets que va

unir les magnífiques veus de
Maribel Ortega, Sara
Blanch, León de la Guàrdia i
César San Martín, i amb
Ricardo Estrada al piano, va
començar l’etapa nova en
què la família Hartmann
continua al capdavant del
certamen avalada ferma-
ment pels nous propietaris
del castell.
Ho va confirmar la presèn-

cia de Nikita Rodomanov,
cogestor-administrador del
grup que preveu la seva futu-
ra reconversió. Probable-
ment en un relais château,
però sense oblidar el seu
ferm compromís amb la
lírica com els recordava ahir
Rodomanov en perfecte cas-
tellà a Carlos, Liliana i Nené
Hartmann, a més de Borís
Txepelev (també és rus el

nòvio de Liliana) i Alejan-
dro Monegal i Tessa Puig.
Torero quiero sé! va ser

l’agitada obertura del recital
i del certamen. I així, amb
“Vaya una tarde bonita que
jase, pa toreá!”, d’El Gato
Montés com a inici desperta-
va la nit i es confirmava la
vitalitat del festival dels
Hartmann. Tampoc se’l van

perdre habituals com el pin-
tor Joan-Pere Viladecans o
Carles Montoliu (el baró
d’Albi) i Xavier Trias, que
ahir va demostrar el seu
increïble do de la ubiqüitat
després d’una agitada acti-
vitat política al matí i el lliu-
rament de premis de la clàs-
sica de vela dels Puig a la
tarda. Com tot el públic,
amb una notable presència
de russos, va aplaudir amb
ganes des del començament
fins a Non ti scordar di me,
que va ser l’última de les
propines.
Un agraïment al festival i

a la bona veu de les sopra-
nos Maribel Ortega (Orlinde
a La valquíria del Liceu) i
Sara Blanch (premiada per
l’ACPC com la millor can-
tant més jove de 22 anys). I,
esclar, també la dels barí-
tons César San Martín (pre-
mi extraordinari Francesc
Viñas 2010) i León de La
Guardia, el xilè becat pel
Cor Jove del Palau de la
Música. Confirmat: l’aven-
tura continua. Es preveu
un futur ple d’agostos lírics
a Canet.

CRÍT ICA DE MÚSIQUES DEL MÓN

El castell continua amb la seva lírica

El pianista Ricardo Estrada, el baríton León de la Guardia i la soprano Sara Blanch

un piset de senyors, només pot
ser l’exaltació escènica d’un
grotesc galopant: els estris de cui-
na convertits en espases i garrots,
el triturador en una eina de tortu-
ra, la pantalla d’un llum de peu o
una cassola, la corona del rei de
Polònia... Cervells i ulls buidats,
budells a l’intempèrie correran
per la moqueta, mentre el per-
sonatge més jove enfarfegarà la
funció amb un excés d’imatges
videogràfiques.
Declan Donnellan, sens dubte,

no ha calculat prou bé que el gro-
tesc teatral és uncamí que fabaixa-
da i que, quan t’hi fiques, no saps
com sortir-ne. Llàstima. L’obra es
fa feixuga, reiterativa,massa infan-
til. Bons els sis intèrprets. Els mi-
llors, Camille Cayol i Christophe
Grégorie, lamare i el pareUbú, in-
fatigables.c

EL MIRADOR

Anoushka Shankar

Intèrprets: Anoushka Shankar,
sitar; Manu Delago, bateria, per-
cussió i hang; Ayanna Witter-
Johnson, veu, piano i violoncel;
Sanjeev Shankar, xenai; Danny
Keane, violoncel i piano; Piras-
hanna Thevarajah, percussió ín-
dia
Lloc i data: Festival Grec. Barts
(17/VII/2014)

KARLES TORRA

Continuadora d’un dels llinatges
més prestigiosos de la música
clàssica índia, Anoushka Shankar

és unabrillant sitarista i composi-
tora, la inquietud artística de la
qual la porta a explorar amb fruï-
ció altres territoris sonors. El seu
últim disc, Traces of you, produït
per Nitin Sawhney, està marcat
per la mort del seu pare, el gran
Ravi Shankar, i inclou tres temes
cantats per la seva germana, No-
rah Jones. Després de sentir la
translació al directe dels seus
nous i inspirats temes, en els
quals conflueixen tradició i inno-
vació a parts iguals, no hi ha dub-
te que estemdavant la sevamillor
feina fins ara.
Malgrat que el concert va ar-

rencar ambThe voice of themoon,
un bonic raga del seu àlbum Rise

(2005), Anoushka va centrar la
resta del repertori al voltant del
seu material més recent. Amb un
original plantejament instrumen-
tal, en el qual confluïen elements
de la tradició índia (sitar, xenai i
percussió) al costat d’instru-
ments de la tradició clàssica occi-
dental (piano i violoncels), a més
de la bateria i un modern hang,
Anoushka va construir brillants
estructures texturals i un so ple-
nament orgànic a Maya. Abans
d’abordar, amb el concurs vocal
d’Ayanna Witter-Johnson, The
sun won’t set, una de les perles
gravades amb la seva germana
Norah Jones.
Entre les noves i lluminoses

composicions, també va destacar
la fantàsticaMetamorphosis, ordi-
da a partir de la conjunció de
mantres vèdics, amb el piano mi-

nimalista a quatre mans de Wit-
ter-Johnson i Danny Keane, a
més de l’expressiu xenai (instru-
ment de vent indi) de Sanjeev
Shankar. Rere aquesta peça re-
miniscent de la col·laboració del
seupare ambPhilipGlass, Anous-
hka ens va enlluernar amb els
variats colors rítmics de Lasya,
abans d’arrodonir el concert a
cavall d’un estimulant Chasing
shadows, obert als solos de tots
els músics.
Llargament ovacionada per un

públic lliurat a la suprema inspira-
ció del seu art, Anoushka Shan-
kar ens va regalar a tall de bis, al
costat de la veu d’Ayanna, una
excelsa interpretació per sitar i
pianod’Unsaid, unapreciosa bala-
da pop escrita conjuntament amb
la seva germanaNorahJones i de-
dicada al seu pare.c

LLIBERT TEIXIDÓ

‘Torero quiero sé!’
va obrir la nova
etapa del festival
liderat per Carlos
Hartmann

INMA SAINZ DE BARANDA

amistat, de l’amor de dues perso-
nes que no s’acaben de trobar
mai del tot i que fins i tot quan ho
fan físicament no acaben de fun-
cionar. Un noi seriós que acabarà
sent senador, però que està ena-
morat fins al moll de l’os –a clas-
se tot el que estudia li recorda a
ella– i una noia que vol ser artista
i molt lliure. Una jove malcriada,
assídua al psiquiatre des de sem-
pre, un psiquiatre de teories cu-
rioses que van fer riure el públic.
Perquè el públic de Peralada va
riure de gust abans de l’últim tros
de l’obra, més trist. I Depardieu,
que al principi va estar una mica
absent però després va entrar a la
peça i va alçar de tant en tant les
seves poderoses mans per donar-
li empenta, hi va contribuir amb
alguna de les seves habituals ca-
res de rondinaire.
El públic venia a veure dos

grans actors i va veure dues pre-
sències ineludibles, una de con-
tundent, l’altra encara indiscuti-
blement seductora. I els va aplau-
dir amb moltes ganes.
Però sens dubte les Love letters

d’A.R. Gurney van contribuir no-
tablement al plaer de la presència
de les estrelles en el caliu que hi
va haver ahir a la nit a Peralada.
Una obra que parla de trobades i
desacords però també del poder
del llenguatge en la nostra vida.
Les cartes que s’escriuen des de
petits els confonen sobre qui són,
diuen, i quan es troben espera un
altre. Però com diu Depardieu, a
ells que han tingut una educació
sentimental desastrosa, escriure
els ajuda a ordenar els senti-
ments i a viure. Fins al punt que
ell li diu a ella que si no li escri-
gués li hauria d’escriure a una al-
tra. Estimar-ne una altra.c

Margarita Puig


