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El circ 
homoeròtic 
de Les 
Farfadais 
aterra al 
Victòria 

La companyia Les Farfadais, que va néi-
xer el 1998 als carrers de París de la mà 
d’Alexandre i Stéphane Haffner, porta 
per primera vegada a Barcelona Sexy 
and sensual circus style show: Air Otic, 
un espectacle autodenominat gai i que 
barreja varietés, cabaret i circ. “Viure 
la pròpia vida al màxim, lluny de qual-
sevol restricció” és el lema de Stépha-
ne Haffner. Air Otic va ser ideat per fer-
se en grans creuers: “Fa dos anys que 
treballem en aquest xou i aquesta és la 
primera vegada que el presentem a ter-
ra amb una versió més llarga d’una ho-
ra i mitja”, ha explicat Haffner. 

L’espectacle es podrà veure des 
d’avui fins diumenge al Teatre Victòria 
i compta amb el suport de Circuit, el fes-
tival internacional dirigit al públic 
LGTBI. La reivindicació de Stéphane 
Haffner a favor dels drets del col·lectiu 

homosexual ve de lluny. Quan partici-
pava en el programa televisiu Italia’s 
got talent va demanar en directe a la se-
va parella Kyle que es casés amb ell. En 
aquell moment el casament homosexu-
al no era legal a Itàlia, hi va haver polè-
mica i el vídeo es va fer viral al món.  

Alexandre i Stéphane Haffner es po-
sen a la pell d’Eros i Afrodita i celebren 
el seu amor posant èmfasi en la sensua-
litat. La  companyia barreja arts diferents 
amb ballarins, cantants, acròbates, artis-
tes que venen de la gimnàstica rítmica o 
de l’escola de circ. “Ens hem unit per cre-
ar xous que expliquen històries i porten 
el públic a un univers fantàstic, de man-
ga, amb superherois, sirenes i fades”, as-
segura Haffner. La mestra de cerimòni-
es serà la cantant marroquina Khaoula 
Bouchkhi, que ha canviat fa poc el seu 
nom artístic a Jaylane.◆

Una escena del muntatge d’Air Otic 
al Teatre Victòria. ACN

L’Orquestra de Cadaqués torna  
als orígens per celebrar els 30 anys
La formació fa dos concerts, un al Festival de Cadaqués i l’altre al Palau de la Música, que inclouen 
‘El amor brujo’, de Manuel de Falla, interpretat per la ‘cantaora’ Mayte Martín, i obres de Mozart i Toldrà

“Col·laborar amb l’Orquestra de Cada-
qués sempre m’ha fet molt feliç. Tenen 
un punt de perill incontrolat, de foc in-
controlat, molt llatí, que és precisa-
ment el que m’agrada d’ells”, va dir el 
2016 el desaparegut director d’orques-
tra britànic Neville Marriner en la se-
va última gira amb l’orquestra del pe-
tit poble empordanès. Un foc que es va 
encendre l’estiu del 1988, quan un grup 
de joves músics, molts provinents de la 
Joven Orquesta Nacional, va decidir 
fundar una nova formació: “Volíem fer 
un projecte junts per no separar-nos, 
amb gent molt jove provinent d’arreu 
del món. A més, l’orquestra donava 
una nova dimensió al Festival de Mú-
sica de Cadaqués”, explica el clarine-
tista i un dels fundadors de l’orquestra, 
Joan Enric Lluna, que actualment la 
dirigeix. “Hi havia molta il·lusió i mol-
ta energia, i continua amb el mateix es-
perit”, destaca Lluna. Demà i dimecres 
dirigirà l’orquestra en la celebració del 
seu 30è aniversari, i ho farà amb un 
programa idèntic al del seu primer dia: 
El amor brujo, de Manuel de Falla; Vis-
tes al mar, del compositor català Edu-
ard Toldrà, i Simfonia núm. 40 en sol 
menor, K.550, de W.A. Mozart. El 15 
d’agost l’escenari serà la platja de Sa 
Conca, dins el Festival Internacional 
de Cadaqués, i el 16 d’agost el concert 
es farà al Palau de la Música Catalana, 
dins el cicle BCN Clàssics.  

La cantaora Mayte Martín serà l’en-
carregada de posar la veu a una de les 
grans obres de Manuel de Falla. Mar-
tín ja va interpretar El amor brujo amb 
l’Orquestra de Cadaqués quan tenia 30 
anys: “Ha canviat el color de la meva 
veu, l’expressió; la manera d’abordar-lo 
serà diferent”, assegura la cantaora més 
de vint anys després d’aquella actuació. 
Ha cantat aquesta peça una vintena de 
vegades amb directors d’arreu del món 

i recorda especialment la interpretació 
que va fer amb el director Rafael 
Frühbeck de Burgos. Per a la cantaora, 
la música del compositor andalús can-
via molt depenent de si la interpreta 
una cantant lírica o una cantaora fla-
menca: “Està pensada per a una canta-
ora flamenca, és com llueix, és més na-
tural –explica–. Respecto molt la par-
titura, m’allunyo de la part teatral i 
m’aproximo a la música d’una manera 
poc habitual. Canto el que està escrit, 
perquè si hi intervens massa la compo-
sició es desvirtua”. Martín assegura que 

Actuació al Palau dins el cicle BCN Clàssics sota la direcció de Jaime Martín. LORENZO DI NOZZI

té molta complicitat amb l’Orquestra de 
Cadaqués. “Sona amb una rotunditat i 
una sensibilitat poc comunes”, afirma.  

Escenaris d’arreu del món 
L’Orquestra de Cadaqués té una llarga 
trajectòria: ha tocat a Europa, sobretot a 
Alemanya, i ha fet gires pel Sud-est Asi-
àtic, els Estats Units, el Japó... “Hem tin-
gut èpoques més bones i èpoques més di-
fícils, perquè és una iniciativa privada i 
mantenir una orquestra a Espanya no és 
fàcil, ara però estem en un moment dolç”, 
assegura Lluna. La formació combina el 

repertori clàssic amb el contemporani i 
cada any encarreguen una nova peça a un 
compositor. “En gairebé tots els progra-
mes hi ha una peça nova d’un compositor 
català o castellà”, diu Lluna. El director 
està especialment orgullós del Concurs 
Internacional de Direcció de l’Orquestra, 
que organitzen des del 1992. Des que l’or-
questra es va fundar, el 1988, amb Edmon 
Colomer, la formació ha treballat amb di-
rectors com Neville Marriner, Gennady 
Rozhdestvensky, Philippe Entremont, 
Christian Zacharias, Jaime Martín o Gi-
anandrea Noseda.◆
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