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Elgust amargde laderrota

Battlefield

Autors:PeterBrook iMarie-Hélè-
neEstienne
Llocidata:TeatreMunicipalde
Girona(25/XI/2016)

JOAN-ANTON BENACH

Després de la gran guerra cal orga-
nitzar la pau. Amb una hora i deu
minuts caldrà reflexionar sobre el
futur possible després de registrar
les conseqüències dels esdeveni-
ments que s’havien explicat en nou
hores de representació.Marie-Hé-
lène Estienne, associada a Peter
Brookdesdefaquasiquarantaanys,
va tornar als territoris indis d’on va
sortir elMahabharata i se’n va en-
dur un munt de contes i llegendes
referides al període immediata-
ment posterior a l’enfrontament
entreelsPandavaielsKauravaique
va deixar, segons la tradició, deu
milions de morts. I és amb aquest
material que s’ha bastit Battlefield
(Camp de batalla), de manera que
elsdiàlegs i els relatsdelsquatre in-
tèrprets de l’espectacle tenen l’aire
calmat, reposat, malenconiós dels
superviventsd’unaguerra ferotge.
Després de recordar que el Ma-

habharata “parla d’una granguerra
d’extermini que desmembrà la fa-
míliaBharata”,PeterBrookassegu-
ra que ha volgut visitar de nou
aquest poema sagrat de l’Índia “no
per fer-neuna reposició ni pernos-
tàlgia, sinó per crear, amb l’esperit
actual, una peça molt essencial, in-
tensa, que parla sobre allò que ens
preocupa”. Per exemple, la guerra
deSíria,elsrefugiats,elsconflictesa
l’OrientMitjà...ABattlefield,doncs,
hi ha una voluntat de proximitat

que intenta obrir-sepas, no sempre
amb bons resultats, amb una reite-
rada al·lusió a qüestions intempo-
rals relacionades directament o in-
directa amb la llibertat i dignitat
dels pobles, per bé que l’última raó

dels esdeveniments individuals i
col·lectius cal trobar-la, segons el
monumentalpoema,eneldestí.
Enmig de les reflexions sobre les

causes i efectes de la catàstrofe
bèl·lica,Battlefield té un fil conduc-
torenlaconfrontaciódelesrespon-
sabilitatsquehad’assumirel reicec
Dritarashtra,delbàndoldelsderro-
tats,i lesquehauràd’afrontarIudis-
tira, germàgrandelsPandava, obli-
gat a convertir-se en rei, tot i el re-
gustamargdederrotaque té la seva
victòria.Metàfores, contes i llegen-
des populars, mites mil·lenaris... es
relliguen amb aquest fil i basteixen

unespectacle essencialmentnarra-
tiu,alsantípodesdel’accióiritualis-
medelMahabharata irrepetible.
Unavegadamés, l’artdeBrookes

trobaenlasimplicitatdelesformes,
en els colors de l’espectacle, en el
vestuari (Oria Puppo) dels intèr-
prets, enel llenguatgedels objectes:
una manta humil, una capa reial;
dues canyes, una balança... I es tro-
ba sobretot en la naturalitat de la
paraula emesa, amb relleus d’enor-
me discreció, i, finalment, en l’elo-
qüènciadelail·lustraciómusical,en
aquest cas, el tambor del japonès
ToshiTsuchitori, unvell conegut.!

CRÍT ICA DE TEATRE

Sorpresa relativa

MadeleinePeyroux

Llocidata:PalaudelaMúsica
Catalana(25/XI/2016)

DONAT PUTX

“Espero representar bé els Estats
Units, però, per descomptat,
aquestavegadaelsdemano discul-
pes”. Així va saludar Madeleine
Peyroux el nombrós públic con-
gregat al Palau de laMúsica, al·lu-
dint a l’elecció recent de Donald
Trump. Com tants dels seus com-
patriotes, la cantant deplora el re-
sultat, cosaqueenel seucases tra-
dueix no en amargor, sinó en
ironia.
En el context del Festival de

JazzdeBarcelona,Peyrouxtorna-
va per presentar el seu últim disc,
Secularhymns,onhaversionatbe-
lles cançons a les quals va recórrer
sovint al llarg del concert. En una
d’elles,Hello babe, vamostrar una
formidable vis còmica carregant
contramister Trump, a qui també
vaesmentarenlainterpretaciód’If
the sea was whiskey. A partir
d’aquestmoment, va abandonar el
biaixpolíticperencararlarestadel
repertori, embastant una gran

transmissió amb temes com Our
lady of Pigalle i Everything I do
gonhbe funky (Fromnowon),peça
d’AllenToussaintbellamentdeco-
rada amb les harmonies vocals fa-
bricadespels fidels JonHerington
(guitarra) i Barak Mori (contra-
baix).
Madeleine Peuyroux té una

gran intel·ligència artística, triant
bons temes i un tractament exqui-
sit, amb coordenades en el blues,
unamicadechansoniundeliberat

embolcallvintage.Elfetque,quant
a interpretació vocal, s’allunyi de
les temptacions preciosistes, rea-
firma una proposta que, tot i això,
fa anys que és en el mateix punt.
Desprésdeduesdècadesdecarre-
ra, la seva capacitat per sorpren-
dre’nsésrealmentcadadiamésre-
lativa, de manera que es podria
pensar que, almenys en aquest as-
pecte, ésunamicaconservadora.!

CRÍT ICA DE CANÇÓ

CAROLINE MOREAU (CEDIDA TEMPORADA ALTA) / ACN

Unmoment de la representació de Battlefield

L’artdeBrookes troba
en la simplicitat de les
formes, enels colors i
en lanaturalitat de la
paraula emesa

Els premis
Arcmarquen
la represa
de lamúsica
endirecte
E. LINÉS Barcelona

Demà dilluns la sala Barts tor-
narà a acollir el lliurament dels
premis que concedeix Arc, és a
dir, l’associació que agrupamà-
nagers i representantsmusicals
de Catalunya, la indústria i mú-
sics del directe. És una bona
oportunitat per veure com res-
pira un sector de la indústria
cultural que no ha passat pels
seusmillorsmoments, i que ara
està a l’expectativa, segons re-
coneix el seu president, Jordi
Gratacós.
El lliurament de la catorzena

edició dels guardons serà l’ex-
cusa per poder veure excepcio-
nalment –junts en una mateixa
vetllada– les actuacions deMa-
nel, SopadeCabra,ElsCatarres
i Love of Lesbian. Els premis,
amb64nominats que optaran a
15 categories, estan dividits en
dos àmbits, els destinats a les
millorsgiresdegrups isolistes, i
als programadors i programaci-
ons.Comaavançament, ja es va
revelarelquereconeixlatrajec-
tòria, que aquesta vegada ha re-
caigut en el tàndem format per
JoanMolas iNúriaBatalla, con-
siderats dels primers mànagers
professionalsdeCatalunyaique

vantreballaramblaplanamajor
de la cantautoria catalana (Pide
laSerra,RamonMuntaner,Ma-
ria delMar Bonet, Marina Ros-
sell, Joan Isaac, Lluís Llach,
Ovidi Montllor o Raimon). El
guardó els serà lliurat precisa-
mentpelcantautor–idiputatde
JuntspelSí–LluísLlach.
El sector de la música en

directe a Catalunya l’any passat
va facturar67,5milionsd’euros,
un 9% més que l’exercici ante-
rior, i va oferir 12.808 concerts/
espectacles, un 7,5%més que el
2014.
“En aquests moments Arc,

queenguanyencelebraquaran-
ta d’existència, és l’associació
que més ha portat l’estendard
del sector en totes les instànci-
es”, reivindica Gratacós. “En
aquests moments s’està elabo-
rantelPlaIntegraldelaMúsica,
i el que hemdemanat és que els
organismes de què depenem
ens fessin unmínim cas i que la
relació fos transversal. I pa-
ral·lelament, desde fados o tres
anys s’intenta crear l’Acadèmia
de laMúsica. Coma sector vam
dir que si no comptaven amb el
sector integralmentnoens inte-
ressava, és adir, ambels artistes
detotstipusdemúsicacomamb
totes les professions que estan
relacionades amb la música en
directe”.!

L’associació de
mànagers reivindica
el seu paper
d’interlocutor amb
les administracions

Téunagran
intel·ligència artística
però faduesdècades
queés almateixpunt

TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA
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ToT rnrna l’èxèxitit!! LaLa gran
comèdidia dede SShahakeespspeare
amb unu nnou repeparrtimementt.

SalSa a GGran
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