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La fe fa castells

CarmendeBizet

Intèrprets:Josefine
Grützmacher iLauraVirella,
Carmen;GustavoDurán,Don
José; FilharmònicadeCambrade
Catalunya;DiegoMartinEtxe
barria, directormusical; Susana
Gómez, directorad’escena
Lloc idata:FestivalCastell de
SantaFlorentina,Caldesd’Estrac
(18/VII)

JORGE DE PERSIA

En la seva nova etapa, el Festival
Castell de Santa Florentina ha
protagonitzat una experiència
singular presentant una òpera, ni
mésnimenysqueCarmen, a la se
vacarpaescènicainstal∙ladaenun
paratge de Caldes d’Estrac amb
unavista sorprenent al litoralma
rítim.Singularenel sentitquesón
pocs els festivals que assumeixen
aquest tipus de compromisos ate

sa la complexitat que suposen. La
producció (versió lleument redu
ïda, tot i que mantenia la part es
sencial) la va assumir Jolanta Ni
colai amb Janine Pas, directora
d’InCanto, una acadèmia holan
desa dedicada a la formació en
òpera, que acaba d’instal∙lar un
centre d’estiu a Terrassa. A les
veus hi havia joves professionals,
molts amb formació a l’Esmuc, i
una orquestra –també jove– efi
caç, ambbons solistes, i RaúlGar
cía comaconcertino.
Deia això de la fe perquè en ge

neral gairebé tots els organitza
dors no s’arrisquen –és a dir, in
tèrprets consagrats, llocs amb
substància–, però l’estiu també
hauriade ser tempsd’experimen
tar noves possibilitats, donar lloc
als joves intèrprets i no simple
mentrepetirelsèxitsde tempora
da. I enaquest cas el festival hoha
assumit, no sé si gaire conscients,
però,uncopperdutel llocderefe
rència que era el castell de Santa

Florentina, ocupat per negocis
russos, s’han llançat a un altre ti
pus de “fortalesa”, en aquest cas
d’il∙lusions. Amb alts i baixos a la
programació, però l’únic que pot
construir castells és la fe (recone
guda),queesperemquenos’esgo
ti.
Dit això, hi va haver ocasió en

dues jornades successives de se
guir les alternatives musicals de

CarmendeBizet ambdos reparti
ments. Però –i això és l’òpera–
quan marxava enmig de la joia el
Toreador, laCarmendelajoveJo
sefine Grützmacher, que fins lla
vors havia fet bon paper (“Près de
remparts de Seville”...), va haver
de ser substituïda –es notava al
començamentunmalestarqueno
la va deixar continuar– per la for
midable Laura Virella, que el dia

anteriorhavia estat laprotagonis
ta. Inimésnimenysqueeneldifí
cil quintet Nous avons en tête un
affaire.El canvinovasergaireno
tori fins a l’arribada de Don José.
Excel∙lent Carmen la de Virella,
que comença amb força la seva
carrera. Don José, menys afortu
nat, també en l’amor, en el tracta
ment del registre agut. Notes de
qualitat: el duo de les cartes de
Frasquita (MarHumanes) i Mer
cedes; la reaparició de Micaela
(LisaAlgozzini)apartirdel tercer
acte, que ambmolt bona feina del
conjunt va imprimir dramatisme,
igual com el Je ne t’aime plus de
CarmeniJosé.Totvamillorara la
segona part, amb un final ben es
tructurat, i un bon treball instru
mental.Eldirector,molt segur, va
optar per la certitud del compàs
sense deixar gaire aire en el fra
seig, i hi va havermoments de bo
na musicalitat en l’orquestra que
el públic va saber comprendre.
Posada en escena senzilla, no va
bé el negre sobre negre del co
mençament, i bona definició de
lesescenesfinals.Vanfaltarsubtí
tols per orientar, i els parlatos es
podrienhaverdit en català.!

PEDRO CATENA

El concert d’abans-d’ahir a la nit a Caldes

David Guetta, Ingrosso i Garrix fan embogir els 25.000 joves que van assistir al BBF

Nit eivissencaaBarcelona
BARCELONA Redacció

Uns 25.000 joves van vibrar la
nit de dissabte a la platja del Fò
rum i el parc de la Pau de Sant
Adrià de Besòs al so de lamúsica
electrònica de David Guetta,
Hardwell, Martin Garrix i Ax
well / \ Ingrosso a la segona edi
ció del Barcelona Beach Festi
val.
Una vintena de discjòqueis in

ternacionals i espanyols vanpar
ticipar en aquest esdeveniment a
la platja convertida en una im
mensa discoteca a l’aire lliure.
El festival va començar quan

encara brillava el sol, amb Qui
que Tejada, el dj barceloní que
dirigeix i presenta el programa
de ràdio Europa Baila a Europa
FM. Van continuar Brian Cross,
el seu company, també barcelo
ní, al programa radiofònic; Mar
sal Ventura, popular pel seu pro
grama a l’emissora Flaix FM i
The Zombie Kids, Edgar i Jay,
un altre barceloní i un turc, que
revolucionen les sales de ball
allà on van.
Amb la posta de sol va arribar

el moment d’alguns dels dj més
ben pagats, el duo suís Axwell / \
Ingrosso, l’holandès Hardwell,

que va aparèixer lluint una sa
marreta del Barça i, sobretot,
DavidGuetta, la gran estrella del
festival, que va hipnotitzar els
assistents –demanaven a crits
Bad iHeyMama– en un esdeve
niment on també hi havia Sergi
Domene o l’expilot de motos
Fonsi Nieto. Entre els milers
d’assistents es va veure Shakira.
El moment culminant va ser

quan van pujar a l’escenari per
punxar junts David Guetta, In
grosso iMartin Garrix, l’últim dj
que havia de tancar el festival, ja
de matinada.

Aquest any al festival també

hi ha hagut un escenari alterna
tiu, Ants, dedicat a les apostes
més underground, on van actuar
Rodriguez, Tensnake, Uner, Da
vide Squillace, Andrea Oliva i
Nic Fanciulli.
El Barcelona Beach Festival

ha posat Barcelona al mapa de la
música electrònica de ball. El
festival ha assajat el sistema
RFID (Radio Frequency IDenti
fication) de pagament cashless
de Glownet. El braçalet serveix
com amoneder recarregable per
als usuaris i tambéels permet ac
cedir al recinte i a les diferents
àrees del festival.!

La segona edició del Barcelona Beach Festival es va celebrar a la platja del Fòrum

Fura i foc
aigualit

El amor brujo

Director escènic:C. Padrissa
Lloc i data:Festival Jardins de
Peralada (17/VII)

JAUME RADIGALES

Carlus Padrissa i La Fura dels
Baus ens han regalat molta felici
tat amb els seus espectacles, sem
pre al servei d’una modernitat
ben entesa. Per això és una llàsti
ma que aquest Amor brujo amb
què es commemora el centenari
de la primera versió de l’obra de
Falla no acabi d’aixecar el vol en
75 minuts d’espectacle, comple
mentat amb altres peces del mú
sic gadità. Perquè, a banda d’er
rors puntuals com torxes dels ba
llarins que no s’encenien quan
tocava, o del soroll dels artefactes
articulats, no hi ha un concepte
dramatúrgic clar que permeti sa
ber què se’ns està explicant, més
enllà d’imatges ocasionalment
suggeridors però que aviat deri
ven en un déjà vu i que semblen
fruit d’una feina desganada.
Per sort, el capítol musical va

ser molt diferent, gràcies a la bo
na feina de Josep Vicent davant
l’Orquestra Jove d’Andalusia.
Malgrat la sequedat acústica dels
jardins, el discursmusical va fluir
amb energia i amb textures sono
res de qualitat.
No cal dir que l’al∙licient de po

der comptar amb una cantaora
com Marina Heredia (Candela) i
un guitarrista com Riki Rivera
van contribuir a la qualitat del ni
vell musical, si bé l’amplificació
de la veu d’Heredia no sempre
era suficient a causa del volum
orquestral. Focs fatus aigualits,
en definitiva, en el que hauria po
gut ser una festa per als sentits i
que va acabar sent un espectacle
massa pròxim a una festa de final
de curs escolar.!
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