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MayteMartín tanca la FiraMediterrànea

Bonsauguris aManresa
ESCENARI

Donat Putx
Manresa

SanAgustín,
sensemàscares
Arturo San Agustín va presen
tar a Valladolid Antes de qui
tarnos las máscaras, que té
com a escenari l’hotel Le Do
maine d’Abadía de Retuerta. A
la imatge Julio Carnero (presi
dent de la Diputació de Valla
dolid); l’autor JoanSala (edito
rial Comanegra); Enrique Va
lero (director d’hotel), i Sergio
VilaSanjuán.AR
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La Fira Mediterrània deManre
sa, clausurada ahir, ha acollit des
del dia 6unavoluminosaprogra
mació articulada al voltant de la
tradició, amb la música com a
principal reclam. Dissabte van
destacar les noves propostes de
músics catalans, com la del duo
format per l’acordionista Carles
Belda i el cantautor Sanjosex, i la
del tàndem que integren la can
taoraRosalía i elmúsic i produc
tor Raül Fernàndez Refree. Les
dues compareixences vandeixar
una excel∙lent impressió, augu
rant un molt bon futur per a
aquests projectes. La nova etapa
del grup Coetus, amb el cantant
valenciàCarlesDènia, i lasolvèn
cia flamenca de Mayte Martín
van completar un dels possibles
recorregutsdel dia.
Belda i Sanjosex han unit els

seustalentsal’àlbumCàntut,pri
mer lliurament d’una operació
homònimaque implica altres ar
tistes, iquesesubstanciaràal fes
tival que se celebrarà el novem
bre aCassàde laSelva.Al seupas
perElSielu, elsdos socisvanofe
rir una bonica immersió pel can
çoner tradicional català, ben as
sistits per la violinista Coloma
Bertran i Jordi Cadadesús (La
Iaia) al baix i l’electrònica. Les
cançonsdels nostres avis van ad
quirir un segell de modernitat
senseimpostura, transitantentre
ambients tel∙lúrics (Per l’aliment
del bon vi), els sanament marci
ans (Ladida) i els festers (Lades
gràciad’unpobrehome).Pocdes
prés, la unió de la poblada or
questra de percussió Coetus i
CarlesDènia al Kursaal va resul
tar ser un viatge euforitzant per
terres ibèriques, amb parades en
el corrido maragato castellà (La
molinera) o la poesia arabigova
lenciana (Mira aquesta panerola
de gesmils).
A primeres hores de dissabte, i

també aEl Sielu, Rosalía i Refree
vanpassejarpel flamencdeprin
cipisdel segleXX,ambel respec
te pertinent però buscant un
punt de vista propi, en què aflora
el millor de cada un dels dos ar
tistes i els seus respectius bagat
ges. Van desgranar un repertori
de lírica fosca, despuntant en te
mescom LahijadeJuanSimóno
Vinomi hermano, i tancant la se
va actuació viaBonniePrinceBi
lly(Iseeadarkness).Sensedeixar
el vector flamencde la fira, aúlti
ma hora de la nit Mayte Martín
va ocupar l’escenari del Teatre
Conservatori perpresentar aCa
talunya l’espectacle Al flamenco
por testigo, una visita a cants an
tics forjadaambdosguitarristes i
un percussionista. Sessió inten
sa, que va discórrer per fandan
gos, tientos, soleás i altres pals
ambgransmoments quanMayte
i el guitarrista Salvador Gutiér
rez van fer equip en la distància
curta. Ja al bis, va acomiadar el
rendit auditori amb la Milonga
del solitariodel granAtahualpa.c

Aplaudimentsper a ‘Macbeth’
Macbeth

Autor:GiuseppeVerdi
Intèrprets:LudovicTézier (Mac
beth);MartinaSerafin (Lady
Macbeth);VitalijKowaljow
(Banco); SaimirPirgu (Macduff);
AlbertCasals (Malcolm);Anna
Puche(dama);DavidSánchez
(metge);MarcCanturri (servent/
sicari/herald).Ballet.Cordel
GranTeatredelLiceu.Dir:Con
xitaGarcia.OrquestradelG.
TeatredelLiceu.Dir:Giampaolo
Bisanti.
Producció:GrandThéâtrede
Genève.Direccióescènica:
ChristofLoy, reposadaperJean
FrançoisKessler.Escenografia:
JjonasDahlberg.
Llocidata:GranTeatredelLiceu,
(7/x/2016)
ROGER ALIER

Elpúblicva assistir a la inaugura
cióde la temporadadelLiceuuna
mica espantat perquè s’havia
anunciat una producció de Mac
beth molt innovadora, però des
prés va apreciar la qualitat estèti
cadeles ideesi lafidelitatessenci
al del drama verdià (que es va fer
en la versió de 1865, és a dir, reto

cada per Verdi per l’estrena de
l’obraaParís,on vadonaralapro
tagonista l’ària La luce langue i va
canviarel final).
Com aMacbeth es va tornar a

presentar al Liceu el prestigiós
baríton francés Ludovic Tézier,
quevaafegirunnouèxita lacade
na d’encerts que ha tingut al nos
tre teatre, fentunMacbethdeveu
intensaiambressonshumansque
escauen al personatge pel seu ca
ràctermenysdolentqueeldelase
vadona, interpretadaperMartina
Serafin, lasopranovienesaquere
cordem del Rosenkavalier de fa
pocs anys, i d’altres rols com el
d’Abigaille delNabucco. Al Liceu
va començar la seva actuació pot
ser amb unamicamenys de força
del que s’esperava, però en les se
ves intervencions successives va
anar configurant un personatge
prou intens per resultar creïble,
sobretot en l’ària del darrer acte.
D’altra banda, va lluir un vestuari
moltnotable.
ComaBanco,Vitalij Kowaljow

va complir amb bons mitjans vo
cals iva treuremoltbé l’àriaCome
dal ciel precipita, que és alta per a
un baix i baixa per a un baríton i
rara vegada queda tan bé. Saimir
Pirgu, l’excel∙lent tenor albanès

que ja ens ha visitat alguns cops,
va donar vida al personatge de
Macduff, al qual Verdi va donar
una ària important gairebé al fi
nal, i, curiosament, li va fer com
partir la cabaletta amb l’altre te
nordel’obra,Malcolm,queAlbert
Casals vacantar ambgrancapaci
tat i timbre excel∙lent. David
Sánchez va lluir una veu de baix
ben timbrada com ametge, Anna
Puche esvafernotarcomadamai
MarcCanturri va serunremarca
ble sicari, servent iherald.
Peròla joiadelacoronavaserel

cordelLiceu, aungrannivell sota
la ferma mà de Conxita Garcia.
L’orquestra va sonar francament
bé sota la direcció competent de
Giampaolo Bisanti. La producció
ens va obsequiar amb una persis
tent llar de foc i va preferir que hi
hagués la tauladeconvidatsperal
segon acte que va fer molta nosa
pera l’assassinatdeBanco,queno
tenia cap sentit escènic de la for
ma en què se’ns va presentar. En
cara rai que, en compensació, la
producció deChristof Loy va res
catarelballet enunaèpocaqueés
gairebéunmiracle.
El públic es va anar escalfant a

poc a poc i els cantants van salu
dardiversesvegades.c
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