
◆ E S P E C T A C L E S ◆42
A V U I

dijous

21 de juliol del 2005

Artistes com Gisèle Vienne, Jean-Louis Trintignant, Jan Fabre i Christophe Laparra visiten enguany el festival francès

Titelles, circ i dansa conviuen
amb ritme frenètic a Avinyó

Després de dues setmanes de
festival, a Avinyó no se li acaba
la corda. Encara queden per
veure dos dels quatre muntat-
ges de Jan Fabre programats en
aquesta edició, L’empereur de la
perte, a partir d’avui, i Le roi du
plagiat, durant tres dies de la
setmana que ve, i els dos Ma-
thilde Monnier, Frère&sœur i La
place du singe. Es tracta de dos
dels creadors dels quals està
més pendent la premsa fran-
cesa. També s’espera, demà pas-
sat, l’actuació de Jean-Louis
Trintignant, que farà un reci-
tal de poemes d’Apollinaire.

Que uns creadors amb tant
currículum apareguin al cos-
tat d’artistes novells és un dels
valors més sòlids d’aquest fes-
tival. Un d’aquests artistes joves
és Gisèle Vienne, que dilluns va

presentar els dos muntatges
que té dins la programació ofi-
cial: Une belle enfant blonde, que
és una coproducció del festival,
i I apologize, un muntatge del
2004. Vienne és una titellaire
que treballa amb objectes i
amb maniquins i que fa el que
tradicionalment han fet els ti-
telles: parlar dels tabús. Els
seus espectacles són de dansa,
i incorporen ballarins, perquè
el que li interessa al capdavall
és l’exploració del cos.

Paral·lelament, el Festival Off
tampoc no afluixa. Les compa-
nyies es posen a treballar al
matí fent publicitat dels seus
espectacles pels carrers, de ve-
gades fins i tot caracteritzats
com els personatges de les
obres. Tots són “espectacles fan-
tàstics”, diuen, i la veritat és
que es presenten tots gairebé
en les mateixes condicions: res
més que uns pasquins i una
targeta, i quatre ratlles escrites
al llibre del programa.

Al carrer, predominen les
fanfàrries com la del Sergent
Pépèrs, que, a més, actuava
sota la carpa del circ Maboul
Distorsion. En aquest espai,
fora del centre de la ciutat, hi
fan espectacles diferents se-
gons el dia. Com aquest, tots els
recintes són polivalents; hi ha
un lloc específicament per fer-
hi circ, on s’ha instal·lat la
carpa Chapazard i Champ-
fleury, rebatejada per al festi-
val amb el nom de Quartier de

‘I apologize’, de Gisèle Vienne, un dels espectacles vistos a Avinyó
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En l’última
setmana de
festival
queden per

veure molts dels
plats forts:
muntatges d’alguns
protagonistes de
l’escena francesa i
obres d’autors i
d’actors mediàtics.

cirques, i tant s’hi poden veure,
a més, espectacles de teatre per
a nens com dansa. I d’altra
banda, també es pot veure circ
–poc– en algun dels més de 100
teatres del Festival Off.

També hi ha actors més o
menys consolidats que escullen
el festival alternatiu d’Avinyó
per presentar noves producci-
ons, i encara uns altres que, per
actuar-hi, hi porten obres amb
les quals ja han tingut èxit.
Aquest és el cas de Christophe
Laparra, amb la seva compa-
nyia Théâtre de Paille. Ell pro-
tagonitza una de les tres versi-
ons diferents que es poden
veure de La nit just abans dels bos-
cos, de Bernard-Marie Koltès. A
banda de la potència del text,
el muntatge de Laparra és
agressiu i arriba a violentar
l’espectador, que està a mercè
d’aquell estranger que demana
diners per passar la nit.

Pel que fa a la dansa, hi ha
un parell d’espectacles de la
programació Off que desta-
quen per la seva qualitat, i tots
dos tenen fonaments asiàtics.
El primer és una barreja curi-
osa: Orpheus, de la companyia
Boom, una escenificació del
mite d’Orfeu vista per artistes
de Corea, el Japó i la Xina. Les
tècniques actorals combinen
l’Òpera Nacional de Taiwan, la
dansa i el cant, l’acrobàcia
(salts), les arts marcials i la mí-
mica. L’altra proposta són qua-
tre muntatges diferents, segons
els dies, de l’Associació Cultu-
ral Francojaponesa de Tenri;
quatre artistes de dansa buto re-
presenten diverses coreografi-
es. Pel tipus de dansa, en què el
ballarí segueix impulsos inte-
riors, l’espectacle fa un efecte
tirant a tenebrós, elemental.

Els fantàstics jardins de Cap Roig es van convertir di-
marts a la nit en una franquícia de Las Vegas amb
el primer concert de Diana Ross a l’Estat espanyol en
prop de 40 anys de carrera. Als 61 anys, retocada i re-
cautxutada fins a semblar una Betty Boop, la diva del
soul no distingeix escenaris i planteja un espectacle
dissenyat per al públic americà, més acostumat a l’en-
tertainment d’alta velocitat, del mínim contacte i la
condensació de continguts. Des dels primers acords
d’I’m Coming Out fins a la prolongació orquestral d’I
Will Survive, Ross va posar la directa i, en una mica
més d’una hora i mitja, es va polir un porró de grans
èxits que anava disparant a ràfegues perfectament
ordenades per èpoques i estils.

Com dèiem, el concert de Diana Ross està fet a mida
per a un públic habituat a endrapar xous més que
a saborejar-los. Tot el contrari que aquí, on ens agra-
da prendre’ns les coses amb més calma. Per això l’es-
pectacle no va satisfer i va deixar un cert regust a trà-
mit quan tothom s’esperava una vetllada molt
especial. Però Amèrica és així. I Diana Ross, com tants
altres, no va canviar ni una coma del guió original.

Va anar tant per feina que fins i tot se la sentia can-
tar quan desapareixia entre bastidors per canviar-
se de vestit. La senyora corre en Fórmula 1.

De ben segur que bona part dels presents van pen-
sar que tanta velocitat valia la pena si servia per es-
coltar 30 anys d’èxits en 90 minuts. A més a més,
oferts d’una manera tan quadriculada que era im-
possible perdre’s en el temps i en la memòria. Des-
prés d’una introducció per a la foto amb I’m Coming
Out, Chain Reaction i My World, Diana Ross va optar per
la minifaldilla per revisar els èxits de les Supremes.
Cançons d’aromes soul com Where Did Our Love Go, Stop
in the Name of Love i You Can’t Hurry Love. Aquí la dona
va fer un gir de cintura i ja va entrar en èxits perso-
nals com Touch Me in the Morning i Love Hangover abans
de canviar-se de vestit, optar pels lluentons i les pla-

taformes i entrar en l’època en què va fer
el trànsit cap a la música disco.

Amb cançons com Upside Down i Ease on
Down the Road és quan Diana Ross va que-
dar més en evidència. La seva veu ja no
està per pujar i baixar com una munta-
nya russa i per això manté l’orquestra
que l’acompanya a una certa distància,
evitant cops de volum que la deixin a
terra. La seva capacitat interpretativa ac-
tual és molt més adequada per a estils
que demanen més modulació que po-
tència. I això es va comprovar quan es va
guarnir amb un vestit ajustat blanc, amb
un escot que li baixava en diagonal fins
al genoll, i va recordar Billie Holiday can-
tant Fine & Mellow i Don’t Explain, dos
temes que ja cantava al film Lady Sings the
Blues, que li va suposar una nominació
a l’Oscar, i, tot seguit, va posar una mica

de swing amb I Cried for You i Why so Fools Fall in Love.
Encara faltaven, però, un parell de modelets més

per lluir. De verd, amb l’esquena al descobert, per re-
cuperar dos dels hits que va aconseguir als 70: Do You
Know Where You’re Going to i Ain’t Mountain High Enough.
Quedava només el comiat, que va arribar amb I Will
Survive, un tema més conegut en la veu de Gloria Gay-
nor però que ella va gravar a mitjans dels 90 com per
donar-se ànims en aquesta lluita de conservar-se jove
malgrat tot. Així va ser, i així els l’he explicat, aquest
primer contacte, i qui sap si l’últim, de Diana Ross
amb el públic català. Una Diana Ross que va triar un
vestidet negre amb escot de banyera per sortir de nou
a l’escenari i dir adéu amb la maneta abans de des-
aparèixer cap a un altre país que reconeixerà segons
què li serveixin per esmorzar.

Suprema en
velocitat
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Diana Ross va oferir un concert molt concentrat
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Diana Ross. Festival dels Jardins de Cap

Roig. Calella de Palafrugell, 19 de juliol.


