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Fina Rius i Mar Ulldemolins  
a l’obra Penso en Yu. ICUB

Una història 
sobre el sentit  

de la vida

TEATRE

‘Penso en Yu’ SALA BECKETT 99 DE JULIOL 

Yu Dongyue, Lu Decheng i 
Yu Zhijian eren tres estu-
diants xinesos que van ser 
condemnats a vint anys 
de presó per haver em-

brutat el gran retrat de Mao Zedong 
a la revolta de Tiananmen. Per què 
ho van fer? ¿No va ser una acció ingè-
nua i inútil en el context d’una pro-
testa multitudinària? ¿De què va ser-
vir el sacrifici? Això i altres coses es 
pregunta la Madeleine (brillant Fina 
Rius), una traductora canadenca in-
satisfeta amb ella mateixa que desco-
breix la notícia de l’alliberament de 
Yu Dongyue disset anys després i de-
cideix comunicar-se amb ell. 

Penso en Yu, l’obra de Carole 
Fréchette, ens parla del sentit de la 
vida a través d’aquesta dona que vol 
orientar la seva existència; de la Lin 
(Mar Ulldemolins), una noia xinesa 
a la recerca d’una vida millor a qui 
fa classes de francès, i del Jérémie 
(sorprenent Pep Ferrer), un ebenis-
ta amb un fill discapacitat que busca 
conversa i companyia. Un retrat hu-
mà escrit amb precisió que mostra 
tres maneres d’enfocar l’existència i 
reflexiona sobre la capacitat perso-
nal de cadascú per conduir la seva vi-
da, per assumir la seva llibertat. ¿No 
necessitem tots plegats alguna re-
volta interior?  

Fréchette perfila els personatges 
amb profunditat per fer-nos-els prò-
xims, empàtics en un text que pro-
jecta la individualitat en la col·lec-
tivitat. Imma Colomer ratifica la se-
va qualitat com a directora harmo-
nitzant els tres perfils dins d’una 
textura emocional de gran tendresa. 
Gent corrent amb vides corrents 
amb una aspiració comuna: viure. 
Una funció molt ben interpretada i 
amb un eficaç espai escènic (Max 
Glaenzel) que ens deixa al mateix 
temps commoguts i pensatius.e 

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Jamie Cullum, un xòuman al Cruïlla

mitja va desplegar tot un arsenal es-
cènic. Un afinador de pianos pateix 
cada vegada que Cullum trepitja 
l’instrument, però el públic entén 
que forma part de l’espectacle d’un 
xòuman que va repetir com estava 
d’orgullós de tocar en un festival en 
una ciutat com Barcelona, que va 
presentar els músics més d’un cop 
i que va engrescar la gent amb peces 
com Don’t stop the music, conduint 
Everybody loves the sunshine cap al 
blues, portant cap al seu terreny Ra-
diohead i Rihanna o baixant a can-
tar entre les primeres files.  

Les ganes de passar-s’ho bé ja 
eren evidents a primera hora, quan 

el sol no era precisament el millor 
aliat del públic del jazz lliure dels 
mexicans Troker. Tampoc ho era 
en el concert d’Osibisa, però la lle-
gendària formació afrocaribenya 
va fer oblidar el pes del sol gràcies 
al funk de temes com Sunshine 
day  i sobretot a les cadències 
highlife i al groove profund.  

Menys participativa és la pro-
posta de les nord-americanes Co-
coRosie. Almenys ahir, el seu folk 
arty lligat amb hip-hop excèntric 
va tenir poc impacte. En un dia 
marcat pel ritme, la música de 
CocoRosie va ser més per mirar-
la que per viure-la.e

El britànic Jamie Cullum en un dels moments que va tocar el piano al Cruïlla. CÈLIA ATSET

La riquesa rítmica marca la primera jornada del festival al Fòrum 

MÚSICA

Sting inaugura Cap Roig 
recordant The Police

La solemnitat habitual que sol 
regnar en la nit inaugural als Jar-
dins de Cap Roig Sting la va des-
muntar ràpidament, ja que no va es-
catimar llocs comuns des del prin-
cipi. Després d’If I ever lose my faith 
in you –del disc Ten summoner’s ta-
le (1993), el treball de la seva carre-
ra en solitari que més va recuperar– 
va enfilar d’una tirada hits de gaire-
bé tots els discos del trio com Every 
little thing she does is magic, So lo-
nely, Driven to tears, Walking on the 
moon o When the world is running 
down, you make the best of what’s 
still around, que va anar esquitxant 
de detalls jazzístics i de jam band 
–amb detalls de lluïment personal 
del pianista David Sancious i el jo-
ve violinista Peter Tickell– que li 
van permetre no fer-les tan imme-
diates i connectar-les amb les com-
posicions més contemporànies com 
Fields of gold, Englishman in New 
York, Shape of my heart o Heavy 
cloud but no rain. Això, però, no va 

treure energia a un concert en 
què el reggae marca de la casa i el 
rock tacat de funk van predomi-
nar i van contagiar les ganes de 
ballar a una part de l’auditori. Ni 
rastre del seu últim disc, l’autore-
ferencial The last ship. No hi van 
faltar, en canvi, altres clàssics 
com Message in a bottle.e 

El cantant 
britànic va 
protagonitzar 
un concert ple 
d’energia.  
JOSÉ IRÚN 

Crònica

Una noia crida: “Jamie, 
deixa’t estar de jam ses-
sions i canta”. Tanma-
teix, no deixa de ballar 
mentre Jamie Cullum i 

el quartet que l’acompanya fan cór-
rer una improvisació d’aquelles que 
demostren el seu atractiu fons d’ar-
mari musical. Aleshores, Cullum 
s’asseu al piano per interpretar 
When I get famous, i la noia fa cara 
d’aprovació, sense deixar de ballar. 
Així és el Cruïlla, un festival on és di-
fícil veure males cares. Tot i que es 
fa al parc del Fòrum, les distàncies 
entre els escenaris són curtes i els 
concerts són llargs. La conjunció de 
les dues coses permet anar d’una ac-
tuació a una altra sense estrès. I com 
que no és un festival massificat, el 
públic segueix els concerts amb co-
moditat. Tot plegat fa del Cruïlla 
una cita altament recomanable. 

Òbviament la música hi té molt 
a veure. Ahir el concert amb més pú-
blic va ser el d’un Jamie Cullum que 
va exercir de xòuman, com gairebé 
sempre, però amb la diferència que 
al Cruïlla enfilar-se al piano no té la 
càrrega subversiva que té fer-ho en 
un auditori jazzístic. Cullum és una 
mica com Lola Flores. No té la mi-
llor veu per fer de crooner imbatible. 
No vol lluir-se com a pianista virtu-
ós. Tampoc té una presència mag-
nètica. Però no pots deixar d’estar 
pendent del que passa a l’escenari. 
Va començar avançant el to del con-
cert tocant el timbal a The same 
things, i durant més d’una hora i 

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

Crònica

El Festival de Cap Roig, un 
dels certàmens emble-
ma de l’estiu de la Costa 
Brava, va encetar ahir la 
seva quinzena edició 

amb el britànic Sting. El de 
Newcastle, que va actuar amb totes 
les entrades venudes, va mostrar 
múscul, bona forma i àmplia conne-
xió amb un públic amb ganes de 
cantar el repertori més clàssic i re-
current. Sting se suma a llista de 
concerts del festival que han penjat 
el cartell de sold out, com els de Ben 
Harper –avui–, Tony Bennett & 
Lady Gaga i Alejandro Sanz, que 
tancarà el festival el 17 d’agost. Per 
l’auditori dels Jardins de Cap Roig 
també hi passaran Blaumut i Mishi-
ma amb Joan Miquel Oliver.  

CALELLA DE PALAFRUGELL
OLGA ÀBALOS

Generós 
Cullum  
va oferir  
un concert  
de més d’una 
hora i mitja


