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SALA LA PLANETA
Maria Rodés (veu i guitarra acústica),

Guilem Martorell (cors i guitarra
elèctrica), Isabelle Laudenbach (guitarra
clàssica i cors), Nàtan (baix i cors), Pep
Terricabres (bateria). � 7 de
novembre. Festival Temporada Alta.

emporada Alta ha anat
afinant cada vegada més
en la programació musi-

cal. Al principi amb un excés de
grans noms, potser perquè no ha-
via ampliat com ara la nòmina
d'espectacles musicals, però ara
presenta una visió amb més am-
plitud de mires. Això sí, continuem
amb un reguitzell de grans veus fe-
menines que amb els anys van re-
petint. Si bé és cert que no es trac-

ta d'una programació de risc –amb
els temps que corren!– hi ha hagut
sempre un compromís amb l'ex-
cel·lència.

La proposta de Maria Rodés,
contràriament al que deia, sí que
és més arriscada i per això es feia
en una sala més petita com La Pla-
neta, també perquè l'espectacle ho
requeria i val a dir que és un encert
total. Malgrat que Rodés ja és una
cantant reconeguda no era fàcil
plantejar una «revisió» de la copla,
un gènere que molta gent ha es-
tigmatitzat per «folklorista» quan
en realitat el folklore s'ha d'es-
criure sempre en majúscules per-
què és un autèntic tresor de mú-
siques. Per això, és una benedicció
que Rodés hagi fet tan seves algu-
nes de les coples més conegudes.
Com aquell qui no vol la cosa,
amb una veu reposada, sense es-
tridències ni lirisme, molt despu-
llada, Maria Rodés va aconseguint
una veritat extraordinària dalt l'es-
cenari. A part de les coples va fer
algunes cançons seves i alguna ver-
sió. Quan canta en solitari encara

es veu més la qualitat d'una can-
tant que ha apostat per la tendre-
sa d'una veu suau que no passa
mai pels aguts. És una vocalitat de-
licada que va entrant a poc a poc,
no pas per la seva rotunditat, sinó
per ser genuïna i personal. És cert
que hi ha altres exemples de can-
tants que han explotat aquest pai-
satge sonor però Rodés té una ve-
ritat especial que fa que la cregu-
is de seguida. En tot això hi ha tam-
bé un saber dir les cançons molt
particular que arrossega les notes.
A vegades aquesta falta de lirisme
es pot tornar molt freda però
aquesta forma de dir, paradoxal-
ment, la converteix en un espai
molt interessant. Sembla com si no
hi hagués una voluntat d'imposar-
se vocalment però altrament hi ha
un encert màxim en aquesta ti-
midesa aparent. No és fàcil des-
criure el que fa Maria Rodés a
l'escenari però els asseguro que és
una artista molt sòlida que està
construint un món –com qui no
vol la cosa! Magnífica.

Els acompanyaments van estar
a molt bon lloc. Un molt bon tre-
ball instrumental, de bona factu-
ra, imaginatiu i convincent.
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MARIA CANTA COPLA

Xavier Paset

MÚSICA CRÍTICA

Considera el polifacètic artista
Carles Santos que avui, a diferèn-
cia d'altres èpoques, «ja no té sen-
tit cremar un piano», i, no obstant
això, és la destrucció de l'instru-
ment el punt de partida del seu nou
espectacle, Patetisme il·lustrat, que
estrenarà al Festival Temporada
Alta aquest divendres, dia 13.

Acompanyat per l'actriu Móni-
ca López, la percussionista Núria
Andorrà i la ballarina Dory Sánc-
hez, Santos va valorar molt positi-
vament ahir en roda de premsa a
Barcelona els assajos que han dut
a terme els quatre en les últimes
setmanes per ultimar aquest pro-
jecte, que es podrà veure entre el 19
de novembre i el 6 de desembre al
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC).

«Aquí jo no faig res. Ni toco el
piano, ni canto, ni parlo, ni res», va
dir, i va afegir que de música n'hi ha
la «justeta», amb prou feines dues
peces, «molt tímides» dels anys
setanta, amb «l'eco de les antigu-
es cintes magnetofòniques».

Poc més va avançar d'aquest
muntatge el músic de Vinaròs,
però sí va dir que en algun moment
de la representació rep «alguna
agressió i provocació».

Per les seves paraules i les de les
tres intèrprets que l'acompanyen,
es dedueix que l'univers de Santos,
sempre pròxim a la performance,
extravagant, amb al·lusions sexu-
als, sempre provocatiu, sense ob-
lidar l'humor, es tornarà a entre-
veure en aquesta obra.

Segons el seu parer, fins i tot en
un entorn «il·lustrat» seran com-
plicats d'entendre els primers deu
minuts, «però llavors, en aquest
punt, és molt important el riure,
que pot ser perillós, si és vergony-
ant», i va concloure afirmant que

«superat això, l'espectacle segueix
sent patètic, però cadascú tindrà
més claus per fer una lectura».

També va sostenir que no hi ha
referències de tipus social, ni ar-
gument –va recordar que és vell i de
l'escola del difunt poeta surrealis-
ta Joan Brossa–, però sí hi ha refe-
rències a la cultura i la música.

«L'obra pot semblar complica-
da –va dir–, però està a l'abast de
qualsevol persona, fins i tot una
nena de cinc anys, no obstant,
està recomanada per a menors de
16 anys per algunes escenes.
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Carles Santos estrena
«Patetisme il·lustrat»,
una obra sense piano

L’artista presentarà a Temporada Alta un espectacle sense argument,
recomanat per a majors de 16 anys, que farà temporada a Barcelona


Una escena de l’obra per als fotògrafs de premsa. 
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LAST TANGO IN BERLIN
Veu: Ute Lemper. Pano: Vana Gierig.

Bandoneó: Víctor Villena. � 8 de
novembre. Festival Temporada Alta.

iu Ute Lemper que l’es-
pectacle Last Tango in
Berlin és un viatge a través

del temps: des de l’Alemanya d’en-
treguerres i cabarets plens de fum
a l’Amèrica Llatina del tango de
Piazzola i els versos de Pablo Ne-
ruda. I entremig, la cadència dels
millors anys de la cançó francesa. 

I així va ser també a Girona, on
va portar el que ella mateixa defi-
neix com a «cançons d’amor,
 guerra, desesperació i esperan-

ça» i que bé es podria rebatejar
com el Greatest Hits d’Ute Lemper.
No és cap crítica, al contrari, lloats
siguin els artistes que donen al pú-
blic el que millor saben fer. 

Va anar trenant amb elegància
i ironia el repertori alemany -amb
Kurt Weill i Bertolt Brecht: Bilbao
Song, L’òpera dels tres rals- amb les
melodies cantades als camps de
camps d’extermini nazis o el Non,
je ne regrette rien de Piaf. L’única
pega de l’espectacle són els pro-
blemes per copsar amb claredat els
poemes de Neruda en boca de
Lemper. 

Amb la narració de la cantant,
que va anar desplegant charme so-
bre l’escenari perquè el viatge tem-
poral no fos turbulent, i amb un
bandoneó que serveix com a fil
conductor al periple musical, l’es-
pectacle demostra que hi ha tra-
dicions musicals que no són tan
distants com semblen i que quan
canta Lemper, sempre s’és ben-
vingut al cabaret. 
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EL VIATGE DE LEMPER

Alba Carmona

MÚSICA CRÍTICA

Sala 6: 10.15
Sala 9: 4.00 - 6.45 - 9.30
Sala 10: 5.30 - 8.30

Sala 11: 4.15 - 6.25 - 8.35 -
10.40 (divendres i dissabte) //
4.15 - 6.30 - 8.45 (diumenge, i
de dimarts a dijous).

Sala 2: 4.15 - 6.25 - 8.35 -
10.40 (divendres, i de dilluns
a dijous) // 8.35 - 10.40
(dissabte i diumenge)

TARIFA
PLANA

De dilluns a dijous i última
sessió de diumenge 

(a partir de 22.00 h)

5€
excepte vigílies i festius

ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110
ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660
www.cinemesalbeniz.cat


