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Molière ha passat a la història
com un dels reis de la comèdia.
Dels espectacles que va crear al se-
gle XVII, actualment es represen-
ten bàsicament els de text. Però
Molière, en la seva obsessió per in-
novar i entretenir el públic, també
va treballar el gènere de la comè-
dia ballet. 

En aquest gènere, els actors no
només fan comèdia sinó que tam-
bé ballen al so de la música. 

Ara, el festival Temporada Alta
estrena Molière la balla, una pro-
posta que recupera aquesta face-
ta més desconeguda de Molière.
L'obra –dirigida per Ferran Utzet i
interpretada per Ludovica Mosca
i Jordi Coromina– conserva in-
tactes els elements de la comèdia.

A l'espectacle Molière la ballaes
repassen dalt l'escenari alguns
dels fragments de les obres més
populars del dramaturg, com L'a-
mor metge, El burgès gentilhomeo
El malalt imaginari. 

L’actor Jordi Coromina és l'en-
carregat de posar-se a la pell de

Molière i va entrant i sortint dels di-
ferents papers, amb l’objectiu prin-
cipal de desencadenar la hilaritat. 

Tanmateix, els impulsors del
projecte reconeixen que també té
un component pedagògic perquè
mostra una faceta no tant cone-
guda del clàssic francès. 

Quan Molière va entrar a tre-
ballar a la cort del rei Lluís XIV al
Palau de Versalles va fer múltiples
espectacles. L’escriptor no només
es basava en el text, sinó que va co-
mençar a introduir elements mu-
sicals i també danses que, inicial-
ment, servien per introduir l'obra
però que es van acabar convertint
en un element imprescindible de
l'espectacle. 

«La música i el ball convertien
els espectacles en obres totals, en
espectacles quasi musicals», va
explicar el director de l'obra, Fer-
ran Utzet, que considera que Mo-
lière va ser el primer en crear mu-
sicals. 

També es considera l'autor fran-
cès el creador de les comèdies
ballet, unes danses que van ser

precursores del ballet clàssic. 
L'espectacle Molière la balla

combina aquests elements i l'es-
pectador tant pot escoltar frag-
ments de les obres més conegudes
de l'autor com traslladar-se a l'è-
poca barroca a través de la músi-
ca d'un clavicèmbal, una viola de
gamba i un violí que sonaran en di-
recte. 

L'altre element, la dansa, ve de
la mà de la ballarina especialista en
danses barroques Ludovica Mos-
ca, que també s'atreveix amb la in-
terpretació. Així mateix, l'actor
Jordi Coromina també ha après al-
guns passos i també s'endinsa en
el món de la dansa. «Ha estat molt
divertit», reconeix. 

L'obra vol recuperar l'esperit
de Molière com a actor, creador,
empresari, autor, «un home de
teatre que va morir a l'escenari»,
destaca el dramaturg de l'obra,
Jaume Boix. 

Molière la balla, espectacle de
nova creació, es podrà veure di-
vendres 5 de desembre a la Sala La
Planeta de Girona. 
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Molière enllà del text
Un espectacle que s'estrena al Temporada Alta recupera la faceta

més desconeguda del dramaturg francès: la «comèdia ballet»


La bailaoraMaría Pagés balla
al ritme de poemes de Fray Luis
de León i Ibn Arabi a Óyeme con
mis ojos, una obra «molt perso-
nal», que s'estrenarà dissabte al
festival Temporada Alta i en la
qual la sevillana puja a l'escenari
acompanyada de sis músics.

«Tenia moltes ganes d'ex-
pressar-me de manera direc-
ta», va explicar ahir l'artista, que
en aquesta ocasió s’allibera de la
responsabilitat de la company-
ia que dirigeix i presentarà da-
vant el públic un solo, que tam-
bé es podria considerar un mo-
nòleg, perquè busca «altres ma-
neres d'entendre la paraula».

El títol de la peça és Óyeme
con mis ojos, una frase que pro-
vé d'un vers de sor Juana Inés de
la Cruz, la mística del segle XVII.

Pagés s'ha acostat als místics
per primera vegada perquè hi ha
vist «un camí cap a l'autoconei-
xement», encara que en el seu

cas «no cap a Déu», perquè té
«una mirada laica».

Óyeme con mis ojos també
inclogui poemes musicats d'An-
tonio Machado, Belén Reyes i
l'escriptor marroquí El Arbi El
Harti, autor també de la drama-
túrgia d'aquesta obra de Pagés.

Un altre gran poeta, José
Agustín Goytisolo, també serà
present a Óyeme con mis ojos
perquè María Pagés ha incor-
porat el seu poema Parabras
para Julia, que ella mateixa re-
cita mentre balla.

«El vers té el seu propi ritme
i els seus accents i, en ocasions,
els accents semblen que entren
per tangos, però en altres mo-
ments no», va aclarir la bailao-
ra, que aquesta vegada balla di-
rectament a partir de la poesia,
sense música interposada.

A la resta de les peces, ella i els
seus músics han trobat el pal que
millor li va al poema, «encara
que a vegades no hi ha pal, sinó
que són sons musicals», diu.

Tot això dins d'un escenari
quadrat, en què la coreògrafa di-
buixes línies i corbes amb el
cos, amb les llums i amb el mag-
nesi que hi ha a terra. «Treballo
amb els símbols i amb la sime-
tria i l'asimetria».
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María Pagés balla al
ritme dels místics a
«Óyeme con mis ojos»

Un espectacle molt
personal amb recitat de
Fray Luis de León, Ibn
Arabi, Goytisolo o Machado

TEMPORADA ALTA

La «bailaora» sevillana en acció. 
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El mític grup de versions Apache
actuarà a Sant Feliu de Guíxols

Un dels millors grups espanyols
de versions actuarà el proper 19 de
desembre a la Sala Las Vegas de
Sant Feliu de Guíxols. 

Els Apache tornen a la Costa
Brava després d’una dècada d’ab-
sència «amb ganes de retrobar-se
amb els seus seguidors de sempre
i també de conquerir nous pú-
blics». 

El seu repertori, familar per als

que recorrien les festes majors
dels anys vuitanta i noranta, inclou
grans clàssics del pop i del rock:
des del Heroesde Bowie al Sultans
of Swingde Dire Straits, passant pel
Where the Streets Have No Name
de U2, el Nothing Else Matters de
Metallica o el Dont’ You (Forget
About Me) de Simple Minds. 

La banda també acostuma a
oferir un seu llegendari remix de
Pink Floyd.
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L'Assemblea General de l'Asso-
ciació d'Editors de Diaris Espany-
ols, AEDE, va nomenar ahir nou
president José Luis Sainz, conse-
ller delegat de Prisa, per als propers
dos anys. Sainz, proposat per la
Junta Directiva sortint, substitueix
en el càrrec a Luis Enríquez, con-
seller delegat de Vocento.

L'elecció del nou president co-
incideix amb la Conferència Anu-
al que AEDE celebra ahir a Madrid,
on experts debaten sobre Big Data,

el paper de les marques i les dife-
rents fórmules de pagament per
continguts com a principals reptes
i oportunitats del sector.

José Luis Sainz és conseller de-
legat de pressa i membre dels
Consells d'Administració de Prisa
i d'El País. 

Llicenciat en Dret i Econòmi-
ques per la Universitat Autònoma
de Madrid, va començar la seva
carrera com a consultor de mitjans
en Arthur Andersen en 1985.

Es va incorporar al diari El País

el 1989, on va ocupar diversos
càrrecs directius fins a 1997, que
passa a ser adjunt al director ge-
neral a Prisa, com a responsable di-
recte de l'àrea comercial. 

Poc més tard va ser nomenat di-
rector general de Cadena SER i del
conglomerat Unió Radio, que avui
és Prisa Radio. Va ser designat
conseller delegat de Prisacom,
càrrec que va ocupar fins al seu no-
menament com a conseller dele-
gat de Pretesa i de la productora
Plural Entertainment.
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José Luis Sainz, president d’AEDE

L’actor Jordi Coromina interpreta diversos papers i dansa a l’obra «Molière balla».  

DdG


