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Si se oye bien, yo lo hago a
pelo», va interpel·lar Ain-
hoa Arteta al públic poc
després d’haver comen-

çat la segona part del concert. «Sí,
sí!», es va sentir a la platea del jardí
dels Arcs de Món Sant Benet.
Aplaudiments. I, fins al final, la
poderosa veu de la soprano tolo-
sana va ressonar plena i expressi-
va en la xafogosa nit de dijous sen-
se l’amplificació microfònica que
li havia estava jugant una mala
passada. Tant abans com   després
d’aquest episodi anecdòtic, la
cantant va oferir un concert que
no oblidaran els poc més de sis-
cents espectadors reunits en la se-
gona cita del Festival Internacio-
nal de Música Clàssica de Sant
Fruitós de Bages.

Arteta va exhibir capacitat per
cantar diversos gèneres musicals
en un concert on es posava en
dansa «el misteri de la melodia»,
tal com va comentar el musicòleg
Oriol Pérez en la presentació prè-
via del recital: «La melodia és una
bruíxola que ens porta a racons
de l’ànima que no coneixem». I
és ben cert que la soprano basca
va transitar per diversos territoris
estilístics com l’òpera, la sarsuela
i la cançó iberoamericana i his-
pànica amb solvència i cercant-
ne l’essència creativa. 

Després de retirar de l’escenari
un faristol que li feia nosa, Arteta
va obrir la vetllada amb un seguit

de peces d’autors sud-americans
com Jaime Ovalle i Carlos Guas-
tavino. No portava més de tres
cançons quan va reclamar més
llum per al pianista, l’italià Marco
Evangelisti, que no veia la meitat
del teclat, un prec que va repetir
poc després. «Crec que t’estàs fent

ombra a tu mateix», li va etzibar
en to simpàtic al seu company
de repertori: «T’hauràs de fer in-
visible», va afegir. 

El següent punt àlgid de la nit
el va protagonitzar Arteta quan
va baixar les escales de l’escenari
i va interpretar la coneguda ària
Habanera, de l’òpera Carmen, de
Bizet, entre el públic, recorrent el
passadís central de la platea en
una actuació enèrgica que va ac-
tivar entre alguns espectadors el
desig d’immortalitzar fotogràfi-
cament el moment. 

Quan va començar la segona
part, Arteta ja s’havia ficat el públic
a la butxaca. I el passatge del mi-
cròfon va reblar el clau: la cantant
va executar la resta del programa
–format principalment per obres
d’Antón García Abril i Enric Gra-
nados i dues peces de sarsuela–
sense amplificació artificial des-
prés que el mateix Evangelisti
l’ajudés a desprendre’s dels cables
i el giny que duia fins aleshores.

Dos temes en català
Els tres bisos van ser un petit con-
cert en si mateixos. Després d’ex-
haurir el programa previst, va pro-
nunciar un «estic molt contenta»
en català i va fer una promesa: «El
proper cop que torni, la segona
part del concert la faré tota en ca-
talà». El primer tema extra va ser
El cant dels ocells, una cançó «que
representa el poble català i és un
cant a la llibertat i la fraternitat»,
va dir Arteta, homenatjant alhora
Pau Casals i Victòria dels Àngels
com a grans intèrprets de la famo-
sa cançó popular.

El segon bis va ser una conces-
sió a la condició italiana d’Evan-
gelisti, va explicar Arteta, que a
aquelles alçades ja es manifestava
tant satisfeta i divertida com ex-
hausta. «Però no me’n puc anar
amb una italiana», va exclamar
després, i la soprano es va aco-
miadar de Sant Fruitós amb Maig,
d’Eduard Toldrà, «una de les me-
ves cançons preferides en català».

Ainhoa Arteta es posa el públic a la
butxaca amb un recital d’expressivitat
La soprano basca va brillar davant de 600 persones al segon concert del festival de Sant Fruitós 
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Ainhoa Arteta va baixar a la platea i va cantar la famosa ària «Habanera» de «Carmen» entre el públic
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És impossible concebre
una producció teatral
d’una manera més do-
mèstica que Meritxell

Yanes i David Planas, parella en la
vida real i companys d’escena a
l’obra Ventura, que a partir de
demà diumenge es representa
durant cinc nits al pis burgès de la
Pedrera. El muntatge va néixer a
la casa que habiten els dos intèr-
prets a Celrà i ha fet ja més de se-
tanta funcions a l’emplaçament
original amb tant d’èxit que ara fa
parada al Festival Grec per convi-

dar els espectadors –en un nom-
bre reduït en cada funció– a gau-
dir del muntatge frec a frec amb
l’actriu i l’actor.

Ventura parla de les decisions.
Tot i que Cristina Clemente va
escriure un text ordenat cronolò-
gicament, la intervenció del di-
rector va capgirar els episodis de
les vides dels personatges i la peça
se serveix al públic en ordre invers,

des del present fins al passat. Una
modificació enginyosa que manté
l’espectador en tensió fins al darrer
alè de la representació.

Dues dones: la Maria, una met-
gessa casada i amb dos fills, i la
Teresa, que cuida del seu germà
que va quedar postrat en una ca-
dira de rodes quan era un nen.
La vida d’uns i altres queda con-
dicionada per les opcions que
prenen, per petits gestos d’una
enorme transcendència que per-
petuen les seves conseqüències
al llarg dels anys.

El muntatge es va estrenar el
15 d’octubre del 2015 al Tempo-
rada Alta i està fent molt més
camí del què Yanes i Planas hau-
rien pogut imaginar. La parella
viu de lloguer a la casa d’estil nou-

centista dels amos de la fàbrica
Pagans de Celrà (Gironès). «Hi
serem fins que es vengui», apunta
l’actriu. Els propietaris els van
cedir la planta noble de l’immoble
per muntar l’obra i l’experiència
es trasllada ara a la Pedrera.

El públic s’asseu en tres habi-

tacions diferents del pis que ha-
bitualment s’ensenya als visitants
de l’edifici de Gaudí mentre as-
sisteix a la construcció lenta però
imparable d’una teranyina de sen-
timents que no deixa indiferent.
A la vida, com ensenya Ventura,
no hi ha actes intranscendents.

El Festival Grec porta a la Pedrera
una obra sobre el pes de decidir
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Després del concert, Arteta i Evangelisti van oferir tres bisos

LA PEDRERA

Els espectadors viuen l’obra pràcticament a tocar dels intèrprets

L’ESPECTACLE

LLOC: Casa Milà-La Pedrera. Pg. de Gràcia,
92. Barcelona. D DIES: del 16 al 20 de juliol, a
les 21.30 h. E ENTRADES: 22 euros. Venda:
lameva.barcelona.cat/grec. D DIRECTOR: Víc-
tor Muñoz Calafell. D DRAMATÚRGIA: Cristina
Clemente. I INTÈRPRETS: Meritxell Yanes i
David Planas.

VENTURA

La cantant va proposar un
recital intens i amb moments
emotius on va interpretar
òpera, sarsuela i cançó

Problemes amb la llum del
pianista Marco Evangelisti i
amb la microfonia van farcir
d’anècdotes la vetllada


