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Dolces
tristeses

ElPerrodelMar

Lloc i data:L’Auditori
(11/VI/2015)
DONAT PUTX

Última jornada del cicle Viking
Music BCN a la sala OriolMarto
rell de L’Auditori amb El Perro
del Mar, nom de guerra adoptat
per la compositora sueca Sarah
Assbring, que va oferir a Barcelo
na la seva única actuació d’aquest
estiu, en espera de publicar un
pròxim disc. Assbring i els cinc
músics que l’acompanyaven es
vancentrarenel cançonerdel seu
primer àlbum editat ja fa una dè
cada (Candy,Dog...), sense obviar
peces de les seves obres poste
riors: Iwas a boy,Change of heart,
Someday I’ll understand (Love
will bemymirror)...

Bonica veu –de rang no parti
cularment ampli, però optimitzat
amb intel∙ligència i sensibilitat–,
al servei d’un cançoner principal
ment malenconiós, que aprofun
deixen les tristesesde l’amoramb
un punt de dolça, i segurament
molt nòrdica, serenitat. Lluny de
les textures electròniques que
van marcar el seu últim àlbum
fins a la data (Pale fire, 2012), la
proposta d’EPdM va transitar
pels camins de l’indiepop, amb
algunesmirades interessants cap
a l’acusticitat, i detalls acurats
que donaven un cert valor afegit:
arquitectures i recursos que els
permetrien allunyarse de terri
toris massa transitats. Una fór
mula ben destil∙lada i amb certa
afecció als clàssics en l’ús de les
harmonies vocals, que, malgrat
les seves virtuts, no semprevaen
certar a depassar el territori del
predictible.!

Notable ensopiment

El crimde la germanaBel

Autor:FrankMarcus
Versió i direcció:Rafael
Calatayud
Lloc i data:Teatre Romea
(11/VI/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Els problemes principals d’El
crim de la germana Bel, la comè
dia de FrankMarcus (19281996)
queLaPavana acabad’estrenar al
Romea, són dos. El primer és que
es tracta d’una obra de 1964, i el
segon, que la versió i la direcció
de Rafael Calatayud volen fer

veure que va ser escrita abans
d’ahir. Vull dir que, sense renegar
explícitament del seu mig segle
d’existència, el muntatge té un
aire potipoti que pretén ser un
senyal de modernor ineluctable.
Començant per la hibridesa d’un
espai escènic, enel qual ladomes
ticitat i la professionalitat televi
siva de la protagonista es barre
gen sense treva, i acabant per una
tramoia dotada d’una gran quan
titat d’aparells, amb la interven
ció, amés amés, d’un regidor que
intervé en l’acció, tot plegat vol
respirar aquella contemporaneï
tatque implícitamentafalaga l’es
pectador en reconèixerli la tole
rància i intel∙ligència suficients
per acceptar i entendre totamena

en el còctel col∙loquial quemanté
la Júlia (Teresa Vallicrosa) amb
les seves amigues a les quals tras
llada la seva indignació.
El personatge és d’una duresa

temperamental i dialèctica que
no té res a veure amb lesmaneres
bondadoses i persuasives de la
monja Bel. I convertida en una
dominàtrix furiosa, la primera
personaquepateix el seuenuig és
l’Alícia (Anna Casas), la jove
amant, una dona que un cop sot
mesa a una humiliació relativa
ment lleu, mostrarà una obsessi
va inclinació a canviarse cons
tantment de vestit. Després la
protagonista rebrà la Cintia (Ma
ría José Peris) i la Xènia (Mamen
García). Per parelles o totes jun
tes, la conversa d’aquestes quatre
dones és una llauna de molta ca
tegoria, un ensopiment formida
ble. La versió de Calatayud no ha
aconseguit adaptar les idees de
Frank Marcus a una formulació
actual, mínimament enginyosa.
Tal vegada ha cregut errònia
ment que amb les cançons intro
duïdes enmig dels diàlegs ja n’hi
havia prou per amenitzar el car
regós muntatge.
De la interpretació, massa he

terogènia, destaca una Vallicrosa
enèrgica, en una lluita titànica
contra el tedi.!

LA PAVANA

Teresa Vallicrosa i Anna Casas

T E A T R E

P O P

CRÍTIQUES

de ruptures de la representació
teatral més ortodoxa.
Llegint el currículumdeLa Pa

vana tenim la impressió d’haver
aplaudit el seu treball més d’una
vegada i per aquesta raó ha de
doldre d’una manera molt espe
cial que El crim de la germana Bel
no es pugui afegir a la relació
d’encerts de la companyia valen
ciana. La història de Frank Mar
kus, tractada al cinema per Ro
bert Aldrich, va d’un assassinat
professional. Després de deu
anys d’interpretar el paper de la
monja Isabel en una sèrie de tele
visió que li ha donat una enorme
popularitat, la Júlia és acomiada
da i el programa suprimit. L’arbi
trarietat i el poder dels gransmit
jans de comunicació, la confron
tació entre ficció i realitat, la
manca de respecte pel treball ben
fet... i altres veritats tòpiques, mil
vegades formulades, intervenen
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¡Un día de emoción a todo gas!
PIT PARTY* + SHOW

*Conoce a los pilotos con sus Monster Jam Trucks y hazte fotos con ellos.
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