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Recomanem...
Palo Alto Market
per J. Á. M.

M
aría Pagés, María Mu-
ñoz i Shantala Shivalin-
gappa presenten

aquest cap de setmana al Tempo-
rada Alta, a Girona, tres especta-
cles que tanquen amb brillantor
les actuacions de dansa d’aquest
festival. El flamenc, la dansa
contemporània i l’exotisme de la
dansa índia kuchipudi fan pujar
als escenaris tresmagnífiques in-
tèrprets.

La bailaora sevillana, María
Pagés, que acaba d’estrenar al
Teatre Calderón de Valladolid
Yo Carmen, una versió en què
l’heroïna de Prosper Mérimée
no és una dona lliure sinó una
dona supeditada, es presenta,
dissabte, al Teatre Municipal de
Girona per estrenar Óyeme con
los ojos, una obra que pren el
nom d’una poesia homònima de
Sor Juana Inés de la Cruz (Tepet-
lixpa-Mèxic, 1651), una excusa,
segons paraules de lamateixa ar-
tista, “per endinsar-se en altres
mons poètics”. Els versos de
Fray Luis de León i els de José
Agustín Goytisolo, concreta-
mentPalabras para Julia, sónuti-
litzats per la bailaora per realit-
zar un viatge íntim i personal en
un solo. Un solo que, a través del
ball flamenc i de la paraula, en-
dinsa l’espectador en un món

tenyit per l’amor a la vida. Pagés
ha triat els fandangos per ballar
la poesia de Fray Luis de León,
mentre que per a Goytisolo són
els tangos els que segueixen el
ritme dels seus versos. El marit
de María Pagés, l’escriptor i
catedràtic de Literatura Espa-
nyola El Arbi El Harti, signa la
dramatúrgia d’Óyeme con los
ojos. Els cantaores Ana Ramón i
Juan de Mairena, a més de Ru-
bén Levaniegos (guitarra), Ser-
gio Menem (violoncel), David
Moñiz (violí) i Chema Uriarte
(percussió), acompanyen María
Pagés en aquesta nova aventura.

L’altra joia ve de la mà de la
magnífica ballarina María Mu-
ñoz, que al Teatre Ateneu de
Celrà se cita amb la ballarina i
coreògrafa italiana Raffaella
Giordano a L’Incontro. Els
mons creatius de les dues artis-
tes s’entrellacen en un intens
diàleg cos a cos en què saviesa i
dinamisme entronquen en un
intens i fluid ball sempre en

evolució i en el qual també s’uti-
litza la paraula.

La tercera proposta va a
càrrec de la ballarina d’origen
indi Shantala Shivalingappa.
Aquesta artista, que va néixer a
Madràs i va créixer a París, es
va formar amb Peter Brook, Pi-
na Bausch i Maurice Béjart. Els
ensenyaments d’aquests tres ar-
tistes li serveixen per enriquir
amb el gest contemporani la
dansa de l’Índia kuchipudi, en
la qual és una especialista. Ara
arriba al Temporada Alta, con-
cretament al Teatre de Salt, per
presentar Impro-Concert for a
dancer, un espectacle en el qual
balla acompanyada de la músi-
ca que Ferran Savall ha creat
per a aquesta ocasió i que ell
mateix canta i interpreta a la
guitarra. Tots dos intèrprets es
coneixen des de nens i són fills

de reconeguts artistes —ella de
la ballarina de kuchipudi Savi-
try Nairy, ell de l’admirat Jordi
Savall—, i entre ells s’entaula en
escena una complicitat que en-
trellaça l’aroma oriental d’ella
amb la mediterraneïtat d’ell.
L’espectador que no pugui apro-
par-se a Girona té ocasió de
veure Impro-Concert for a dancer
a Barcelona, al Mercat de les
Flors del 12 al 14 de desembre.

Dijous 4
Method Man & Redman. Dos
històrics del hip-hop de la costa
est visiten Europa per presentar
Blackout 3. Razzmatazz. 20 h
(30 euros).

Love Of Lesbian. Lluny d’un
concert convencional, la banda
presenta Miralls i miratges, un
espectacle en col·laboració
amb el pallasso i actor Guillem
Albà. L’Auditori. 21 h (25 euros).

Divendres 5
Pi de la Serra. Dins el Festival
de Jazz, Quico apostarà pel
blues per tornar a demostrar
la seva categoria com a

guitarrista. Harlem. 20.30 h (15
euros).

Oques Grasses. Una de les no-
ves formacions de barreja i
fusió procedent d’Osona.
Lletres enginyoses i ritmes
festius. SAT Teatre. 21 h (13
euros).

Flux Pavilion. Joshua Steel és
l’artista que s’amaga sota el
nom de Flux Pavilion, una de les
referències obligades del
dubstep. Razzmatazz. 24 h (17
euros amb consumició).

Pablo Und Destruktion. L’artis-
ta asturià, sec, adust i cru,

presenta amb el seu grup
Sangrín. Completen cartell
Medievo i Neblia. Sidecar. 22 h
(10 euros).

Dissabte 6
Decibelios. La històrica banda
oi dels vuitanta torna per
mostrar la seva fúria i posar de
nou en circulació el seu crit de
guerra: boina! Apolo. 20 h (18
euros).

Dilluns 8
Roger Mas & Cobla sant Jor-
di. Darrera oportunitat per
veure aquest espectacle, en
què el repertori del de Solsona
passa pel so d’una cobla.

Teatre Atlàntida. Vic. 18 h (24
euros).

Dimarts 9
Marianne Faithfull. La cantant
de veu rugosa està de gira, 50th
Anniversary World Tour, nom
que deixa clar el repertori: grans
cançons de sempre. Palau de la
Música. 21 h (16 euros).

Dimecres 10
Sharon Von Etten. La cantau-
tora urbana nord-americana
cada vegada és més popular
amb la seva visió del desamor.
Ara presenta el seu quart
elapé, Are we there. Foyer del
Liceu. 21.30 h (18 euros).

Tres dones
per a tres estils

TEATRE La Gavina
per J. A.

Concerts

ÓYEME CON LOS OJOS
6 de desembre. 21 h
Teatre Municipal de Girona

L’INCONTRO
6 de desembre. 18 h. Ateneu de Celrà

IMPRO-CONCERT FOR
A DANCER
7 de desembre. 21 h. Teatre de Salt

María Pagés, María Muñoz
i Shantala Shivalingappa
tanquen la dansa
del Temporada Alta

MÚSICA RELIGIOSA
Marc-Antoine Charpentier
Jordi Savall, intèrpret
Alia Vox. 23 euros

CONCERT PER A PERCUSSIÓ /
‘IN TRIBULATIONE’ /
PANTONAL
Joan Guinjoan
Tritó. 12 euros

El 18 de
febrer es
compli-
ran els
50 anys
de la pri-
mera ac-
t u a c i ó
de Ser-

rat. Discmedi (que també celebra
25 anys) s’avança amb una elegant
caixa amb deu CD que inclouen
130 versions dels intèrprets més
diversos. Hi ha les col·leccions Cu-
ba le canta a Serrat, Per al meu
amic, Senyora, Tete interpreta Ser-
rat i un CD inèdit amb temes de
Camarón, Miguel Poveda, Mayte
Martín i Josep Carreras, entre d’al-
tres.— M. Jurado

SERRAT ENCANTA
Diversos intèrprets
Discmedi (10 CD). 62,95 euros

DESPRÉS DEL MÓN
Miquel Vilella
DiscMedi
15 euros

Arriba al Temporada Alta (demà
divendres, El Canal), en els últims
compassos del festival, una de les
seves propostes més interes-
sants: la versió de La gavina de
Txékhov que ha realitzat el cèle-
bre director lituà Oskaras Kor-
sunovas, que ja ens va sorprendre
amb el seu Hamlet. A part de dis-
seccionar el clàssic, d’anar al moll
l’os (de l’au) —no esperin veure
una versió com la de Flotats al
TNC—, dóna protagonisme al
públic i l’inclou en la història.

María Pagés, durant Óyeme con los ojos.

Un dels discos
que consolidà
Jordi Savall
com a intèrpret
magistral del
barroc francès.
Fou gravat a Pa-
rís el 1989, amb
Le Concert des

Nations, fa 25 anys. Ara es reedita
en doble compacte al costat de la
sublim Missa Assumpta est Maria,
amb les veus de la Capella Reial de
Catalunya. Un DVD recull el concert
a Charpentier que Savall oferí el
2004 a Versalles, ambMotets per a
la Verge.— J. Pérez Senz

Dues or-
questres
( C a d a -
qués i Sim-
fònica de
Gal íc ia) ,
tres direc-

tors (JaimeMartín, Víctor Pablo Pé-
rez i Sir Neville Marriner), dos cors,
el de Cambra del Palau i l’Orfeó
Català, un solista, el percussionista
Miquel Bernat i un rapsode, Carles
Masdéu, s’ajunten en aquest disc
d’homenatge amb tres obres cab-
dals de Guinjoan d’interpretacions
en directe.— X. Pujol

Un disc de pop
sense data de ca-
ducitat que respi-
ra classicisme i
bon gust. S’hi po-
den trobar els
Beatles, Flaming

Lips o Peter Gabriel. Sofisticat però
no recarregat, el debut de Miquel
Vilella sota el seu nom ofereix tot
un gest de romanticisme: en temps
de desaparició del suport, el disc és
doble amb les cançons en català i
anglès.— L. Hidalgo

Des de tapes fins a instal·lacions
artístiques, roba vintage, tallers in-
fantils, conferències i música. Fins
a 150 expositors participaran en la
primera edició del mercat de car-
rer de Palo Alt Market, que se
celebra el cap de setmana vinent
en aquesta antiga fàbrica del Po-
blenou. La cita es vol consolidar
com un esdeveniment mensual i
convertir-se en una cita imprescin-
dible. www.paloaltomarket.com

Carmen del Val

Discos


