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La banda de Mazoni ‘sacrifica 
la princesa’ a l’Escala
Jaume Pla, Mazoni, va reaparèixer a principis d’any 
amb un disc optimista i lluminós, Sacrifiqueu la 
princesa, que alhora suposava una nova fórmula 
musical marcada pels teclats i l’ús de l’electrònica. 
El músic la presentarà al festival Portalblau de 
l’Escala, al Mar d’en Manassa, un escenari gairebé 
penjat sobre el mar amb la badia de Roses de fons. 

Cita amb la veu de Jonas 
Kaufmann a Peralada
La crònica de l’ARA del concert de Jonas Kaufmann 
a Peralada fa dos anys duia l’eufòric titular de 
“Bravo per Kaufmann!”. El recital d’aquest vespre 
del talentós tenor alemany amb l’Orquestra de 
Cadaqués i la direcció del mestre Jochen Rieder 
serà una de les grans cites del festival. Kaufmann 
oferirà un viatge pel seu ampli repertori operístic.

Perfecció clàssica al servei 
d’un conte ensucrat

autòmat. E.T.A. Hoffmann passat per 
Disney. De Spallanzani a Gepeto. En 
la versió que va signar Roland Petit als 
anys 70 hi havia un intent per recupe-
rar la torbadora atracció sexual per un 
ésser inanimat de l’argument original 
de The Sandman. Petit preferia trair el 
coreògraf original, Arthur Saint-
Léon, que l’autor, Hoffmann. Tot el 
contrari del que pretén la coreogra-
fia de Ronald Hynd, encantada de re-
colzar-se en la tradició, inclòs Petipa 
i la seva revisió del clàssic pels ballets 
imperials russos. 

El tradicionalisme defensat per 
l’English National Ballet es diferen-
cia d’altres –com el practicat pels 
principals ballets de l’Est– en no con-
fondre el valor del passat amb l’ar-
queologia. La seva mirada enrere es-
tà neta de pols. Practica l’historicis-
me viu, com la BBC quan recupera 

Tamara Rojo 
va demostrar 
virtuosisme, 
però sempre al 
servei del 
personatge. 
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l’obra de Jane Austen. Una vivesa i 
energia contemporània que Tama-
ra Rojo (Swanilda-Coppélia) reivin-
dica amb la seva mera presència a 
l’escenari. Gran ballarina, però sem-
pre al servei del personatge. Trans-
cendeix el virtuosisme per expressar 
el personatge a través del ball. La mi-
llor comparació es produeix quan co-
incideix amb el seu company Yonah 

Acosta (Franz): vigor i rigor, elastici-
tat i força, però sense connexió amb 
el personatge. Ella, en canvi, està im-
buïda del gest de complicitat entre-
maliat de Swanilda fins i tot en el més 
petit dels gestos. I sense descuidar la 
bellesa i la línia del moviment. Es-
plèndida, sobretot en el treball de 
puntes, com queda demostrat en el 
grand pas de deux de l’acte final. Aquí 
també s’hi llueix Erina Takahashi en 
la variació La aurore. 

Una producció agradable de con-
templar i d’escoltar. Sempre és grat 
fer massatges a l’oïda amb la músi-
ca de Léo Delibes i balancejar el se-
ient amb la masurca i El vals de les 
hores. Una peça que fascina els nens, 
almenys els que es van saltar l’hora 
d’anar a dormir per anar a l’estrena 
a Peralada, i que entreté els adults. 
Però sempre que sigui l’English Na-
tional Ballet i el seu mestratge clàs-
sic, col·lectiu i individual el que po-
si en escena aquesta bella intrans-
cendència. Lleugeresa arribada des 
d’un París que només buscava diver-
tir-se a l’òpera.e

‘Coppélia’ FESTIVAL INTERNACIONAL  
CASTELL DE PERALADA 11 D’AGOST 

L’excel·lència tècnica i 
l’elegància de l’English 
National Ballet és un 
fet, i Coppélia el perfec-
te aparador per exhibir 

les seves reconegudes virtuts. La pro-
ducció dissenyada per Desmond He-
eley és un conte dels germans Grimm 
il·lustrat per un dibuixant de l’època 
victoriana. Una visió recarregada i 
preciosista que encaixa estèticament 
amb el procés d’edulcoració sofert per 
la història d’un home enamorat d’una 
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