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Aperitiu de jazz a Barcelona
El VollDammFestival de Jazz deBarcelona, que aquest any compleix
50edicions,vacelebrarahirunaespècied’aperitiupopularalMollde la
Fusta.Milersdepersonesvanpassarper la zona, onhihaviaprograma
des lesactuacionsdeTheOtisReddingShow,TheBlackBarbies,Tonia
Richardson &Lessus, Che Sudaka o The Ramblers Septet. / Redacció

LORENZO DUASO / THE PROJECT

AventuresdePèricles
Maremar

Adaptació de Pèricles, príncep de
Tir, deWilliam Shakespeare.
Direcció: Joan Lluís Bozzo.
Direcciómusical:A. Gallén.
Cançons: Lluís Llach
Intèrprets:Roger Casamajor,
Anna Castells, Cisco Cruz,Mer
cèMartínez,Marc Pujol, Aina
Sánchez,Marc Soler, Elena
Tarrats,Marc Vilajuana.
Lloc i data:Poliorama (26/IX)

JUAN CARLOS OLIVARES

Al conte de la venedora demis
tos deHansChristianAndersen
cada vegada que la seva desval
guda protagonista encenia un

llumí el fred, la gana i la misèria
s’esvaïen en la calor de l’efímera
flama i en el somieig d’un lloc
més acollidor. Una cosa sem
blant passa a Maremar, el nou
musical de Dagoll Dagom, quan
la desolació d’un camp de refu
giats d’avui es veu il∙luminat per
la narració de les aventures de
l’errant Pèricles de Shakespea
re. La deessa Diana (formidable
Mercè Martínez), com a guia i
narradora delmiraculós periple
per mar i costes en el qual tots
els morts estimats ressusciten.
L’obra reuneix tots els esce

naris i conflictes per a una parà
bola fosca sobre la tragèdia con
temporània de la crisi migratò
ria. Desplaçats per la guerra i la
desesperació. Però Joan Lluís
Bozzo –a diferència de Cheek
by Jowl a la seva recent produc
ciódelPèricles–hapreferit des
brossar el textdels aspectesmés
crus i espinosos per crear un
conte i un cant d’esperança. És
tan bonic de contemplar que el
llumí i el seu efecte placebo no
s’apaga per tornarnos de cop a
la realitat de la desesperança.
Espectacle sense hybris. En una
cimera de culpables no provo
caria ni una mínima agitació
d’incomoditat.
Vestuari de les mil i una nits,

madrastres i la seva Blancaneu,
fantasies projectades, bordells
còmics –com a Els miserables–,
metges que semblen mags. Es
cenes amb totes les arestes poli
des i embellides. Esbós d’una
gran obra comEl conte d’hivern.

Shakespeare –o Wilkins– assu
mint un rol secundari en un
muntatge que en canvi brilla –i
molt– per l’aportació artística
d’Ariadna Peya (coreografia) i
Andreu Gallén (adaptació dels
temes de Lluís Llach). Aquest
muntatge marca la diferència
per la força contemporània del
moviment coreogràfic –esplèn
dides les dues escenes de les
tempestesmarítimes i els pictò
rics tableauvivant– i el gest ago
sarat de transformar un fàcil ju
kebox dedicat a Llach en exqui
sida cantata de to elegíac.
Repertori que de vegades va per
lliure, sense interactuar amb
l’acció o emoció de la trama.
Un valent a cappella –l’acom

panyament instrumental en di
recte ésmínim i pensat– que ce
deix tot el protagonisme a les
cuidades veus del repartiment,
amb les excepcionals Aina
Sánchez (ThaïsaDionisa) i Ele
na Tarrats (Marina) al capda
vant. Tarrats exhibeix un sor
prenent timbre cristal∙lí, amb el
lleuger i gairebé evanescent trè
molo de Sílvia Pérez Cruz. Una
altra agradable sorpresa com a
cantant és Roger Casamajor
(Pèricles). Ell, amb Martínez,
aportenamés solidesa interpre
tativa a una posada en escena
que descuida aquest aspecte en
la part més jove de l’elenc, ex
cel∙lent en canvi quan balla.c

CRÍT ICA DE TEATRE

L’obra reuneix tots
els escenaris i
conflictes per a una
paràbola fosca sobre
la tragèdiamigratòria

PERE FRANCESCH / ACN

Una escena deMaremar

*Bases del sorteig a la web www.gourmetlavanguardia.com. Promoció vàlida fins a l'1 de novembre o esgotar existències. Per participar s'ha de comprar la selecció. Despeses de manipulació i enviament per a tota la Península: 5,9 €. By Mondofino.

Fes la teva comanda a gourmetlavanguardia.com
o truca al 935 500 105
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39€
60€

VALORADA EN

COMPRA AQUEST PACK
I ENTRA AL SORTEIG
D’UNA ESCAPADA

MAS ALBEREDA
L’Hotel de Nandu Jubany

Inclou 1 nit + esmorzar
per a 2 persones

Més informació a
www.gourmetlavanguardia.com

AQUEST PACK INCLOU:
............................................

1 Llonganissa
Gran Luxe
700g

............................................

1 Cava Torelló
Tradicional Brut
Nature Gran
Reserva ’12

............................................

1 INVITACIÓ
EXPERIÈNCIA
CASA RIERA
ORDEIX
per a
2 persones

............................................

LA MILLOR LLONGANISSA
DEL MÓN L’ÚNICA LLONGANISSA

GUARDONADA AMB
UN COQ D’OR


