
42 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMARTS, 15MARÇ 2016

CRÍT ICA D’ÒPERA

Èxit i clixé

AntonioOrozco

Llocidata:Liceu (12/III/2016)

DONAT PUTX

Amb totes les entrades venudes
desdefeiamesos,AntonioOroz
covapresentaralLiceuelseuúl
tim disc,Destino, en el marc del
Suite Festival. La nit va ser una
festassa des d’abans de comen
çarel concert i tot, ambgentque
es fotografiavaambpalsde selfie
a lesescalinatesd’accés.
Entrats en matèria, el pati de

butaques bullia d’espectadors
drets que corejaven les lletres
comenunkaraoke iambunaes

pecial brillantor als ulls. Durant
mésdedueshores,Orozcovare
passar els temes pertanyents al
seu nou treball (Mírate, Mi hé-
roe,Hoyserá,Podríaser...),sense
deixarse al tinter hits de la seva
trajectòria com l’habitualDevu-
élveme la vida, cançó que va ata
car per segona vegada tot sol
amb la guitarra acústica en l’úl

tim bis de la nit. Orozco, que en
cosade 15 anysde carrerahave
nut centenars de milers de dis
cos, pertany a aquesta galàxia
d’artistes pròpia de programes
televisius com La voz, del qual
ellmateixhaestat coach.
Formalment impecable, i cla

rament efectiu en el directe, és
tambétremendamentprevisible
en l’ús de la variada gamma de
recursos que va exhibir la nit
dels fets. Des del clixé, va apun
tar molt cap al pop electrònic, i
també cap a un cert deixi fla
mencenlaveu,apuntsrockifins
i tot una certa d’inflexió a lama
nerad’ErosRamazotti endeter
minats temes.
La sevaés, doncs,unapropos

tasensdubtelegítimairespecta
ble, amés de ben treballada, per
bé que poc interessant per a qui
vulgui trobar unamica de grapa
musical.!

CRÍT ICA DE POP

Gatper llebre

Carmina Burana

Direcció:Carlus Padrissa
(direcció escènica); Josep
Vicent (direcció musical)
Lloc i data:Teatre Tívoli (10/
III/2016)

JAUME RADIGALES

Carlus Padrissa és un dels ho
mes de teatre més intel∙ligents
d’aquest país. Amb el segell de
LaFuradelsBaus, ensha rega
lat grans moments en què la
interdisciplinarietat dels di
versos llenguatges artístics i la
interacció amb les noves tec
nologies han donat com a re
sultat espectacles brillants,
imaginatius i amb discursos
potents i coherents.
Tanmateix, això no és el que

passa ambCarminaBurana. El
pastitx neomedieval de Carl
Orff, amb la seva música tan
grandiloqüent com buida,
sempre resulta. I cal dir que
l’arranjament de JosepVicent,
director musical d’aquesta
proposta, hi contribueix en
gran mesura.
És a dir que sobre el paper la

cosa hauria pogut funcionar
perquè l’equip musical era
prou competent, amb una Po
lifònica de PuigReig que se’n
sortia bé i que feia front a les
moltes exigències de la par
titura. I amb solistes prou
preparats i lluïts, especial
ment Jordi Domènech i Toni
Marsol.
Però en el pla escènic el

resultat és decebedor i el pro
ducte final té un punt d’opor
tunisme i de donar gat per

llebre: les projeccions resulten
desafortunades i sense solta ni
volta, mentre que els diversos
ginys exhibits i que associem a
l’imaginari “furer” semblen
massa reciclats d’altres es
pectacles, com ara el tanc d’ai
gua on es submergeix una ba
llarina.
Què ens volen explicar? Que

la vida ésmeravellosa i que val
la pena seguir el camí dels ins
tints naturals i deixarse de fa
lòrniesmorals? Per això no cal
invertir temps i esforços. La
millor alternativa, vist el que
hem vist, és quedarse a casa i
llegir un bon llibre.
Ja sabíem abans d’entrar al

Tívoli que Carmina Burana és
una obra del tot anecdòtica en
el panorama simfonicocoral
del segle XX.
El que no ens podíem imagi

nar era que en sortiríem amb
la sensació que ens estaven es
tafant. Per sort, la feina de crí
tic t’estalvia pagar l’import de
l’entrada...!

Formalment
impecable, i efectiu
en el directe, és
tremendament
previsible

Cossos estesos a les escales delMoMA
“És real?”, “És viva?”. Són al
guns dels comentaris que sent
la ballarina Hristoula Harakas
durant la seva performance
Plastic al terra del Museu d’Art
Modern (MoMA) de la ciutat
de Nova York –fins al dia 20–,

que implica 16 ballarinsmés, si
tuats, concretament, a l’atri
Marron, a l’escala principal de
l’entrada, i també a les escales
que comuniquen les plantes
quarta i cinquena. En algun
d’aquests espais els visitants

han de passar per sobre del cos
estès de l’artista. L’objectiu
d’aquesta performance és “fer
pensar que hi ha persones per
tot arreu, i moltes ens ignoren
però d’altres s’aturen i ens fan
atenció”.
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-20%

L’AQUÀRIUM /
20% de descompte a
l’entrada de L’Aquàrium de Barcelona

Submergeix-te al parc marí lúdic
i educatiu de la ciutat.

PORTÉ
PUYMORENS /
Només 25 € pel forfet de
Porté Puymorens

Gaudeix de 50 km de domini
esquiable a un preu increïble!

25€

DOUBLE AGENT /

15% de descompte a
Double Agent

Suma’t a l’estil californià amb les
peces de Double Agent.

-15%

RENT EL MUSICAL /

20% de descompte a Rent el
Musical al Teatre l’Aliança
del Poblenou

Gaudeix d’un dels musicals de major
èxit de la història de Broadway.

-20%

Fes Vang, gaudeix de la vida

Fes-te soci del Club Vanguardia i beneficia’t
d’experiències úniques i descomptes exclusius

Subscriu-t’hi

933 481 482
www.clubvanguardia.com

Consulta totes les ofertes
i condicions al web @clubvanguardia Club Vanguardia


