
DILLUNS, 11 JULIOL 2016 C U L T U R A LAVANGUARDIA 43

Quina canya!
If at all

Intèrprets:Kibbutz Contem
porary Dance Company
Lloc i data: Festival Grec de
Barcelona (8 / VII / 2016)

JOAQUIM NOGUERO

El títol assenyala un límit i
pot ben fer de lema: “A tot
estirar...”.
Potser sí: a tot estirar farem el

quepuguem,perònodeixarem
d’intentarho, podrien dir els
cossos que desfilen per l’obra.
Els intèrprets són un nervi,
amb moviments nets i explo
sius en una coreografia que
competeix amb la força
d’(a)tracció de lamúsica, situa
da entre les notes del melodiós
Ludovico Einaudi, el minima
lisme deMax Richter i la força
electrònica del triphop del
grup de Bristol Massive Atack.
L’espectador no reposa.
En acabar l’espectacle, van

ser molts els que es van alçar a
aplaudir disparats com una
molla. Va ser gairebé un movi
ment reflex, la reacció lògica a
l’accelerada i vertiginosa suc
cessió en cercle que havia estat
la norma en la peça: solos i du
os contraposats al conjunt,
molt de ritme, coreografies
gairebé marcials, homes i do
nes habitualment separats,
cercles i més cercles, repetici
ons que generaven des de peti
tes morfologies de moviments

demans i braços fins a àmplies
extensions de cames. Un joc
febril, un atac en tota regla, que
omplia l’escenari del Grec de
passos sincopats i enèrgics, tot
i que conjugats demaneramolt
orgànica i fluïda.
La música hi té un paper ca

pital.Delimita espais en la ima
ginació de l’espectador, genera
escenes, suggereix tons, apun
ta situacions i construeix un
apunt de personatges. Sonen,
per exemple, veus infantils i
juganeres en el que podria ser
un pati d’escola, sentim dispa
rar trets comametonímia de la
violència de tants llocs, ens
persegueix el compte enrere
del tictac d’un rellotge que
sembla una amenaça, sons me
tàl∙lics que esgarrapen combi
nen amb ressonàncies popu
lars que ens acaricien, hi ha
ressons clàssics i esgarips roc
kers, sons acústics i d’altres
d’electrònics.
Els sons recreen l’extrema

varietat del món contempora
ni, i els ballarins esdevenen
correlats físics de les emprem
tes que tot deixa en nosaltres.
Rami Be’Er afirma que cada

espectador projectarà el seu
propi sentit a l’obra. Segur que
sí. Però la gràcia és que ell no
ha renunciat a lligar les peces
pel seu compte.
No hi ha argument, esclar,

però sí un tema, amb una idea
de comunitat plural i en con
flicte que també és àmplia
ment política.c

Acadèmia i concerts
EncuentrodeMúsica
yAcademia
Intèrprets:OrquestaFreixenet.
KrzysztofPenderecki, director
Llocidata:Santander,Palaciode
Festivales (7VII016)

JORGE DE PERSIA

Comcadaanydesdejaenfa16,té
lloc a Santander i Cantàbria un
esdeveniment musical singular.
Subratllo això de singular, però
podria dir únic. El nucli el con
formen les activitats pedagògi
ques, isónmoltselsestudiantsde
diverses acadèmies del món que
–prèvia selecció– participen de
les aules amb destacats profes
sors (entred’altres laviolistaNo
buko Imai, el violoncel∙lista Ale
xander Rudin, l’oboista Hans
jörgSchellembergeroelpianista
MichelBéroff).
De les classes en surten molts

solistes i grups de cambra que
combinen professors i alumnes i
quefanuns50concertsaSantan
der i a 22 localitats més de la re
gió. Els concerts són d’entrada
lliure,cosaquehageneratunpú
blicqueelsesperacoml’avantsa
la del Festival Internacional de
Santander, a l’agost.
Subratllat l’èxit pedagògic i

de públic, cal parlar del convidat
estel∙lar que va protagonitzar,
amb l’Orquesta del Encuentro,
elconcertinaugural.Elcomposi
tor polonèsKrzysztof Penderec
ki (1933), enfant terrible als sei

xanta amb Lutoslavski i Ligeti.
Penderecki, amb la importàn

ciaquevatenira lasegonameitat
del segle XX, ja és història. Em
recorda una altra figura de Polò
nia, Lech Walesa, primer sindi
calista combatiu i després... Pen
derecki va preparar amb els
alumnes l’adagio de la seva Sim
fonianúm.3, i el seuConcertpera
trompaWinterreise, i va tancarel
programa amb la Simfonia núm.
8 de Dvorak. L’adagio té una es
tèticaretro.És lanegaciódetotel
que han fet –no vull dir avançat,
perquè l’art no és evolució– les
avantguardes.Començaambfili
granescalcadesdeWagnericon
tinua amb un ambient malenco
niós, ombrívol i també líric, a la
manera de Xostakóvitx. El Con
cert de trompa, que va tenir un
moment molt bo en el solista i
també professor Radovan Vlat
kovic, que va tocar exquisida
ment els molts passatges difícils
d’aquest concert, agradable de
sentir –com l’adagio– però que
no aportamés queun catàleg del
que ja s’ha fetpera l’instrument.
EltreballdePendereckivacul

minarambunaversiódepenade
Dvorakqueesperooblidinelses
tudiants. El seu gest de director
molt poc clar, sense idea del fra
seig i del llenguatge expressiu, i
fins i tot líric i profund, de Dvo
rak... I comque jahohedit altres
vegades, m’estimo més no co
mentar la poca presència de re
pertori espanyol, que hauria de
ser d’interès per a tants estudi
antsestrangers.c

Recordant Vinicius
Toquinho iMaria Creuza

Lloc i data: Festival Jardins de
Pedralbes (8 / VII / 2016)
KARLES TORRA

La cantant bahiana Maria
Creuza i el guitarrista paulista
Toquinho (Antonio Pecci Filho)
van saltar a la fama el 1970
després de gravar amb el gran
poeta i principal artífex de la
bossa nova Vinicius deMoraes el
celebèrrim àlbum En La Fusa.
Un disc llegendari que, al con
trari del que sembla, no és un
enregistrament en directe sinó
que per raons tècniques va haver
de ser gravat en estudi re
produint l’ambient bohemi i l’es
calf dels aplaudiments que el pú
blic d’aquest cafè concert de Bu
enos Aires els havia ofert en dos

dels seus memorables recitals.
Dins del Festival Jardins de

Pedralbes i davant un públic en
tusiasta quepràcticament omplia
el recinte, Toquinho iCreuza van
recordar la figura i l’obra deVini
cius de Moraes, acompanyats
d’un baixista i un bateria. Des
prés de deixar clar que “el passat
viu enmi, jo no visc en el passat”,
Toquinho va ser el protagonista
de la primera part de la sessió.
Amanint les interpretacions amb
sucosos comentaris i anècdotes
relatives al gran pare de la bossa
nova, el guitarrista paulista ens
va regalar, entre altres temes,
una fantàstica Samba pra Vini
cius d’homenatge al poeta, abans
de demostrar la seva destresa a la
guitarra en un medley instru
mental. Per obrir la porta, des
prés, a la meravellosa col∙lecció
de cançons compostes per aquell

tàndem imbatible format per Vi
nicius de Moraes i el gran Anto
nio Carlos Jobim amb l’emble
màtica Chega de saudade, que va
tenir el concurs vocal de la jove
cantant Veronica Ferriani.
A continuació, el protagonis

me va passar a mans de Maria
Creuza, que es va mostrar en
molt bona forma, interpretant
amb ofici altres perles del reper
tori de Vinicius i Jobim: títols
com A felicidade o Eu sei que vou
te amar.
També hi va haver espai per

revisitar l’obradeVinicius ambel
gran guitarrista Baden Powell, ja
fora en un agitatBerimbau o en el
sincrètic Canto de Osanha que va
tancar el concert.
Per arrodonir definitivament

la nit, ja en els bisos i entre el fer
vor del públic, amb la ineludible
Garota de Ipanema, una de les
tres cançons més versionades de
la història de lamúsica i que con
tinua sonant tan fresca com el
primer dia.c

Poètica inclassificableASS
Birdie

Creacióidirecció:ÀlexSerrano,
PauPalacios iFerranDordal
Llocidata:SalaHiroshima
Grec2016 (68/VII/2016)

JOANANTON BENACH

Enguany celebra els primers deu
anys des de la seva fundació, i a
l’Agrupación Señor Serrano (ASS)
lihasobrattempsenaquestperíode
perocuparunllocúnicenelmónde
les arts escèniques. Únic i interna
cionalmentacreditat i aplaudit.Les
creacions de l’ASS són inclassifica
bles perquè acaben esdevenint una
barreja de llenguatges, oberta a re
bre noves i insospitades incorpora
cions.Text,vídeo,performance,so,
maquetes... i una acció perfecta
ment integrada en l’espectacle dels
membres de l’agrupació, configu
renelpaisatgedelasevaúltimapro
posta, afortunadament incorpora
daa laprogramaciódelGrec2016.
Titulada Birdie, estableix un seguit
d’analogiesentreelsocellsencons
tants migracions i el moviment en
les seves múltiples expressions:

moviment dels planetes i de les
cèl∙lules del cos humà, dels elec
trons ide la sang, dels àtoms ide les
col∙lectivitatsquenoparendemou
re’s encara que sigui per la causa
tràgicade laguerra.
A partir de l’activitat d’un fotò

graf de nom Palazon que treballa a
Melilla, els autors de Birdie, Àlex
Serrano,PauPalacios iFerranDor
dal, fan un elogi d’aquest indret,
dels seus atractius paisatgístics, tu
rístics i arquitectònics, tot assegu
rant que és la segona ciutat espa
nyola amb construccions moder
nistes. I recorden que, amb 85.000
habitants, tota ella està encerclada
amb una tanca metàl∙lica de consi
derable altura, per impedir l’accés
clandestí d’emigrants, subsaha
rians, sobretot. I després d’una rà
pidadesfiladad’atractiusidíl∙lics, la
gran troballa de Palazon: la imatge
d’un camp de golf molt ben cuidat,
situatatocar la tancadissuasivaper
als immigrants il∙legals. Tot seguit
d’una observació pausada, a la cor
nisa insegurad’aquestobstacle l’es
pectador hi veu un grupde siluetes
obscures que intenten saltar la bar
rera. Són persones obligades
aturarse.

A partir d’aquestmomentBirdie,
l’ocellet, és una explosió de sorpre
ses, amb decepció final inclosa. Els
tenebrosos ocells deHitchcock re
corden moviments paorosos cons
tants i, de seguida, el desplaçament
decriaturesdemesos, aquatregra
pes, l’unarerel’altra, ield’animals, i
elsdevehicles i elsd’habitantsd’un
noubarri... Les imatgesde lapanta
lla interactuen amb les de les ma
quetes filmades manualment amb
una tècnica virtuosa. Poètica. Fas
cinant.Llàstimaquelapreocupació
de l’ASS per les emocions líriques,
que certament poden ser intenses,
facinoblidarquès’hade ferambels
que estan obligats a aturarse en
unamoltperillosa terradeningú.
La denúncia que suposava la fo

tografiadePalazon, el contrast vio
lent entre el benestar i la tragèdia
dels desplaçats, queda en no res, i
els espectadorsdeBirdievamespe
rarenva les imatgessensibilitzado
resqueaportenelsmètodesde l’in
efableministreFernándezDíaz, en
aquest cas unes porres inclements,
vulgues que no més benignes que
nopas els trets quevan rebre,men
trenadaven,algunsdelsquehavien
intentatarribaraCeutapermar.c

PASQUAL GORRIZ / GREC

Moment de la representació de Birdie a la sala Hiroshima

Els festivals de l’estiu Les crítiques


