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CRÍT ICA D’ÒPERA

L’obsessióper serperfectes
explota a ‘El bonpare’
Lluís Soler dóna vida al Borràs a la comèdia de David Plana

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El Grec presenta una setmana
plenad’espectacleshíbrids, lapa
raula que el director del certa
men,RamonSimó,volquecarac
teritzi el festival barceloní. Hi ha
híbrids totals, comMDLSX (que
al∙ludeix a Middlesex, la novel∙la
de Jeffrey Eugenides sobre un
hermafrodita), una peça de la
companyia italianaMotus,quees
veuràavui idemàalMercatdeles
Flors.Es tractad’unaobra enquè
nonomés es barregendansa, tea
tre,vídeoiartsvisuals,sinótambé
realitat i ficció entorn de la vida
de la protagonista, Silvia Calde
roni,unadonaandròginaperaun
muntatge que qüestiona les bar
reres de gènere i que defensa “la
llibertat de transformarte en el
quevols”,diu ladirectora,Danie
laNicolò.
Tambéhihauràhibridació,de

lirant, a l’Antic Teatre –del dia
21 al dia 24–, amb el cabaretAixò
no és televisió, un magazine tele
visiu situat en una hipotètica
Catalunya independent i prota
gonitzat per transformistes
com Brigitta Lamoure i la mítica
Gilda Love, a qui no han donat ni

guiói faràelquevulguienescena.
I, posats a filar prim, hi haurà

hibridació, com va dir ahir el seu
autoridirector,DavidPlana–que
fins fa dos anys dirigia l’equip de
guionistes de La Riera–, a El bon
pare. Perquè es tracta, va asse
nyalar Plana, d’una comèdia amb
tocs dramàtics, “una comèdia
amb turbulències”. Protagonit
zadaperLluísSoler,TeresaValli
crosa, Georgina Latre i Jaume

Madaula, s’estrena demà al Bor
ràs, on s’estarà fins al dia 31 per
parlar sobre l’obsessió actual per
laperfeccióisobrel’educacióque
avuielsparesdonenals fills.
“L’obra–diuPlana,quehaestat

paredurantelsassajos–neixdela
voluntat de tornar al teatre des
prés d’anys d’estarne apartat, de
tornar a tenir relació directa amb
el públic, sobretot a través de la

comèdia. És una comèdia que
parla de la societat que hem aca
bat sent, de l’obsessió actual per
ser perfectes, bons pares, bons
polítics, bons professionals en
tots els àmbits, de controlarho
tot, amb molt d’estrès i pressió.
Com jo quan estava al capdavant
delsguionistesdeLaRiera ihavia
de controlar les trames i l’equip i
pensavaque tambépodia feraixò
a lavida.Valmésacceptarquevi
vim en el caos o et converteixes
enunpersonatgedecomèdia”.
Com el protagonista d’El bon

pare. “És un polític d’esquerres
de províncies amb una vida bas
tantidíl∙lica,ambunafillaaBerlín
estudiant la carrera que ell li va
recomanar i amb una exparella
amb qui manté una relació bas
tantnormalitzada.Unhomeamb
una gran imatge d’ell mateix. Un
tipusdepersonatgequeemfauna
mica de ràbia. Així que li capgiro
la vida a l’obra. La filla torna de
vacances i el pare veu un vídeo
compromèsd’ellaalaxarxa.Iuna
visita de l’exdona acabadedesta
par la caixa dels trons. Acabarà
descobrint que la vida idíl∙lica
que es pensava que tenia eren
ombres, que les coses importants
li hanestatpassat al voltant sense
quesen’hagi adonat”.
A més a més, l’obra reflexiona

sobre la paternitat. “El protago
nista és unpare progre que hoha
fet tot segons els paràmetres de
l’educació moderna. Tot ho ha
parlatamblasevafilla, l’hatracta
da com una amiga. Aparentment
ha sortit bé, però no tant. Avui,
abans que el nen neixi, llegim
300 manuals sobre què cal fer. I
l’educació progre és molt millor
que l’autoritària, però l’obra es
riu dels que pensen que seguint
fórmules n’hi ha prou. També es
tracta de la intuïció que tens i els
valorsquetransmets.Ésunaobra
contra la petulància de creure’ns
perfectes.Comméscontroladaet
pensisquetenslavida,mést’estàs
equivocant”, asseguraPlana.c

El festival Grec
també presenta
‘MDLSX’, una reflexió
sobre el gènere amb
una actriu andrògina

Festa absoluta
Ailey II

Intèrprets: S. Barriento, Ll. A.
Boyd III, N. Hunt, G. Hyman,
J. Lewis, A. Munroe, J. Pruitt,
D. Rogan, C. Ross, M. Ruffin,
C. C. Spears, T. A. Wright.
Director artístic: Troy Po
well.
Lloc i data:XXX Festival Cas
tell de Peralada (16/VII)

JOAQUIM NOGUERO

Igual com passa amb el Barça,
el planter d’un equip ben tra
vat que té estil i sap com juga
pot ser un bon banc de proves i
un terreny obert a les sorpre
ses. El 2009, el Festival Castell
de Peralada portava al seu es
cenari estiuenc l’American Ba
llet Theatre’s ABT II, després
d’anys de programar gales amb
estrelles provinents de la com
panyia dels adults, i la sorpresa
va ser absoluta: contra el fossi
litzat divisme d’algunes estre
lles, l’entusiasme de l’equip jo
ve, la impressió flexible de la
seva unió, aportava un tots per
a un de tanta qualitat que
entusiasmava. Programar les
formacions júniors d’alguns
grans ballets pot ser, doncs, la
millor aposta per la dansa en si
mateixa.
Dissabte, amb l’Alvin Ailey
American Dance Theater II la
festa va ser absoluta. I no no
més per l’assumpció d’una co
reografia tan emblemàtica com
Revelations, un cant joiós pel
llarg periple dels afroameri
cans cap a la llibertat, sinó tam
bé per les tres coreografies
contemporànies. Gràcies a la

poderosa música amb resso
nàncies africanes del nigerià
Fela Kunti, Gêmeos és un duet
fet a mida per a la companyia,
amb un fort component afro,
arrels ètniques, força i potèn
cia, interpretat amb energia
per Gabriel Hyman i Lloyd A.
Boyd III. La peça de Jean Emi
le, In & out, eramés estilitzada,
una bona ocasió per mostrar
l’amplitud de registres de la
companyia. I Something tangi
ble, de RayMercer (afroameri
cà de Nebraska,Rei lleó a Nova
York), és dinàmica, de movi
ments amplíssims, elegant i tan
contrastada com permetien
músiques de la diversitat de la
del seu company de Broadway
Bongi Duma o la del minima
lista Max Richter.
En aquest context de compa
nyia viva, tan estimulant pel
swing que porta incorporat de
fàbrica, Revelations va ser un

gran final de festa: transmet
soul, ànima, fins i tot en elsmo
ments més aturats de les esce
nes teatrals.
La formació adulta ha passat
dues vegades pel Liceu aquest
segleXXI, el 2002 i el 2012. Pe
rò a Peralada no se la va trobar
a faltar. L’esperit del fundador
impregna la II amb la mateixa
vivor.c

CRÍT ICA DE DANSA

Programar les
formacions júniors
de grans ballets pot
ser lamillor aposta
per la dansa

Bravesa russa
OlgaPeretyatko

Intèrprets:OlgaPeretyatko,
soprano, iGiulioZappa,piano.
Llocidata:EsglésiadelCarme,
Peralada (18/VII)

JORDI MADDALENO

En la lírica mundial hi ha futur:
cantants amb carisma, elegància,
expressivitat i una versatilitat a
prova de bombes. És una de les
conclusions inequívoques des
prés d’assistir a la presentació de
la jove i atractiva soprano russa
Olga Peretyatko en el seu debut,
ambunrecitalesplèndid,al’esglé
sia del Carme en aquesta celebra
daXXXediciódelFestivalCastell
de Peralada. La generació post
Netrebko, lade lesnovesdivesdel
segleXXI,téenlasoprano,nascu
daaSantPetersburgel 1980,no ja
un valor en alça, sinó una realitat
de contrastada qualitat i madure
saartística.Vaapostarperunreci
tal complet, variat i molt exigent
ambquèvademostrarganes iam
bicióenel seudebutempordanès,
acompanyada per un fantàstic
GiulioZappaalpiano.
Va interpretarunaDonnaAnna

amb el punt just d’aristocràcia i
unaKonstanzemozartiana de ca

ràcter i tècnica polida en un inici
del concert valent i compromès.
Amb un vestit blau, com una sa
cerdotessa, va cantar les belleses
de les cançons de Rakhmàninov
ambel toc exacte de frescor, liris
me i domini tècnic, ambunVoca
lisesomiadoriunNepoikrasavica
amb el millor aire elegíac rus que
van contrastar amb dues àries
menys inspirades de Glinka i
RimskiKórsakov. La veu de Pe
retyatkoésrodona,ambunatessi
tura quedominagreusbenassen
tats,uncentreric igenerósiunre
gistre agut brillant i de notes
cristal∙lines i refrescants. Ambun
canvidevestit capagranata la se
gonapart, va abordarRossini, i va
meravellar com a Fiorilla i va se
duircomunaCorinad’esplèndida
factura en el fraseig, dicció i en
cant personal per tancar comuna
Semiramide rutilant, amb colo
ratures de sobres i notes picades.
Peretyatko està en un moment
dolç de la seva carrera i va regalar
tres bisos com tres sols: la imagi
nativaVillanelle,d’EvaDell’Aqua;
una memorable Rosina, del Bar
biere rossinià, i Ouvre ton coeur,
de Bizet, amb què va tancar amb
elegància i classe i va demostrar
que també té molt a dir en el
repertori francès. Bravissima i
memorableOlga.c

PABLO RICCIARDULI

Lluís Soler i Georgina Latre en una escena d’El bon pare, al Borràs, dins del festival Grec

Tornen els pallassos de ‘Rhum’
]Elspallassos tornena la
càrrega.Rhum, el granho
menatgealpallassoJoan
Montanyès,Monti, estrenat
alGrecdefadosanys,va
aconseguirungranèxit. I
peraixòaraarribaRhümia,
altrecopdirigitperMartí
Torrasperòambalguncanvi
enaquesta“companyia ines
table”depallassos:Mauro
Paganini i els seuspeculiars
instrumentsprenenelrelleu
deGuillemAlbà.PerMartí
Torras,Rhümiaésunaobra

sobre l’universdelpallasso,
sobreelquepassarere la
cortinadeRhum. I inclou
moltamúsica.“ÉsRhümia, el
musical”, riu.SeràalLliure
deMontjuïcdesd’avui fins
diumenge.Amés,elTeatre
Grecaculldemàl’última
funcióaBarcelonadeCircus
Klezmer, unaproducció
circense localquefa12anys
quevoltapelmóniquepar
teixdels sonsalegresde la
música juevacentreeuropea.
Uncomiatqueseràsonat.


