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PANORAMA

La catedral de
Girona restaura
l’orfebreria gòtica

El festival de Santa
Florentina emigra
a Arenys deMunt

ART!Després d’onze mesos
de restauració per tècnics
de l’Institut de Patrimoni
Cultural d’Espanya (ICPE),
el conjunt d’orfebreria
gòtica de la catedral de
Girona –un dels més relle
vants d’Europa– ha acabat
les feines de reparació de
les seves obres. Un baldaquí
i un retaule del segle XIV,
dues creus processionals i
quatre columnes han estat
els elements restaurats, que
també han rebut l’ajuda de la
institució Catalonia Sacra en
aquesta tasca. La inversió per
a aquest procés s’ha elevat
a 110.000 euros. / Redacció

MÚSICA!La cadena Serhs va
arribar ahir a un acord amb
l’Ajuntament d’Arenys de
Munt i el president de l’Asso
ciació Cultural Santa Floren
tina, Carlos Hartmann, per
celebrar el prestigiós festival
de música clàssica al castell
de Can Jalpí. La imponent
fortalesa del segle XI ubicada
entre els dos Arenys pot
acollir uns 500 espectadors,
més que l’anterior emplaça
ment a Caldes d’Estrac,
l’Ajuntament del qual (ERC
PSC) el va descartar pel
cost econòmic que li supo
sava, que era de vora
70.000 euros. / Fede Cedó

Tren
elèctric

Voces

Direcció,coreografia
i interpretació: : SaraBaras
Artistaconvidat:JoséSerrano
Cosdeball:M.J.GarcíaOviedo,
Ch.Pedraja,C.Aldón,D.Saltares,
D.Martín
Artistaconvidat:KekoBaldomero
Cante:RubiodePruna,Miguel
Rosendo, IsraelFernández
Llocidata:Tívoli (6/IV/2016)

JOAQUIM NOGUERO

Gran nit per a Sara Baras. Si els ar
tistes necessiten l’aplaudiment del
públic, el Tívoli va picar de mans
amb fervor. “Ha estat espectacu
lar”, confessava una noia. I, de fet,
la gaditana ni tan sols va haver
d’acabar per sentirse estimada al
teatrebarceloní.Enunmomentàl
gid de Voces, després d’un llarga
exhibiciódelaprecisióilavelocitat
que lluu en la seva alternança hip
nòtica de talons i puntes, després
del toc límpid i clarde la farruca, la
bailaora va interrompre l’especta
cleperimmergirseenlesovacions
quese li dedicavenentreoles i bra
vos. Al final, Baras va demanar el
micro per agrair aquestes mostres
d’afecte (“Ho diré amb paraules
perquè la boca queda més a prop
del cor”), va recordar la primer ve
gada que havia actuat al Tívoli, fa
20 anys (“Encara que no ho sem
bli”, i no ho sembla), i va parlar del
seu triomf a Barcelona “Sent una
desconeguda”. Aquestes paraules
sonaves emocionades, com les que
vadirigiraunapersona“queadmi
ro moltíssim”, el director Lluís
Pasqual.Però,aleshores,perquèla
trepidant exhibició de Voces des
mereix aquesta confessió a mitja
veu,gairebé tímida,de l’artista?
Per la part que té d’exhibició

personal.Perquè l’espectacleésun
concert flamencque selecciona al
gunsdelspalosprincipals (buleria,

seguiriya, taranta, farruca, soleá
que va protagonitzar l’artista con
vidat, JoséSerrano,deball robust i
expressiu, i la soleá per buleria fi
nal de Baras) i els omple de decla
racions d’algunes de les principals
veus flamenques amb caràcter
propi (Gades, Camarón, Paco de
Lucía, Morente, Moraíto). Però
aquestes veus apostaven pel senti
mentmoltpersobrede“laquadra
tura”. Baras és una atleta que als
peus els treu arrels quadrades. El
seu braceig sevillà és bellíssim, pe
ròelseutaloneigdetrenelèctricno
té la ràbia animal de mestres com
Amaya iLaChana,quevanrevolu
cionarelball femenídepeus.AVo-
ces hi falta aquesta tremolor ho
nestadelasevaveu,hifaltacompo
sició en el camp teatral i
generositatperalcosdeball.Sense
això, al final l’escenografia erame
tafòrica, quan els plafons amb re
trats dels mestres per l’altra cara
resultavensermiralls.!
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Elbraceigsevillà
deBarasésbellíssim,
peròelseutaloneig
noté laràbiaanimal
demestrescom Amaya
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El baldaquí de la catedral, després de la restauració


