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FESTIVAL D’ESTIU DE BARCELONA

La cantant presentarà el seu disc ‘Ola sto fos’ i peces del seu repertori

El Teatre Grec acull el pop d’arrel
grega d’Eleftheria Arvanitaki

c

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Eleftheria Arvanitaki torna
a Barcelona en el marc del

Grec: el mateix amfiteatre de Mont-
juïc acollirà la presentació del seu
últim disc, Ola sto fos (Tot tret a la
llum), a les 22.00 hores. Un treball en
què la cantant grega aparca les seves
col.laboracions internacionals i es-
treny llaços amb diversos composi-
tors del seu país en un exercici de
pop amb arrels hel.lèniques.

«És un disc fet totalment amb
mentalitat grega», assegura la intèr-
pret, que en els seus últims treballs
va col.laborar amb Dulce Pontes,
Cesária Évora, Ismael Lo i Teófilo
Chantre. En aquesta ocasió, tot ha
quedat a casa. Els seus còmplices
són firmes il.lustres de l’escena gre-
ga contemporània, com Michalis
Chatzigiannis, Dimitra Galani i An-
tonis Vardis.

«Amb alguns d’ells vaig partici-
par en discos seus; ara, he fet jo
d’amfitriona», apunta Arvanitaki,
que aposta per «treballar amb diver-
sos autors en un mateix disc, el

contrari del que es feia últimament
a Grècia».

Ola sto fos reafirma la seva identi-
tat artística, a mig camí entre la tra-
dició de la música grega d’arrel i el
pop per a tots els públics. Ella defen-
sa que el rebétiko, el gènere popular
del seu país, és només un més dels
seus referents personals.

«No vaig créixer amb ell, tot i que
era a prop del meu ambient. Però la
meva passió era el rock, el blues, el

jazz... Dels Rolling Stones a Aretha
Franklin. Després, a partir dels
vint-i-tants, vaig començar a redes-
cobrir la música grega, que sempre
ha sigut present en el meu treball i
en la meva mentalitat», assegura la
intèrpret grega.

Aquest treball discogràfic s’ha so-
lapat en el temps amb un altre pro-
jecte: Orion, de Philip Glass. Es tracta
d’un encàrrec de l’Olimpíada Cultu-
ral 2004, d’Atenes, que planteja un
viatge a través dels cinc continents, i
on Arvanitaki és l’única cantant con-
vidada. Es va presentar l’any passat a
Salònica i se segueix escenificant pe-
riòdicament (l’any que ve viatjarà a
Madrid), alhora que n’acaba de sor-
tir la versió discogràfica.

«Glass em va deixar fer; em va
demanar que actués com una artis-
ta. L’art és una cosa molt senzilla;
des d’una gran estrella del pop fins
a un artista desconegut, si són real-
ment sincers, toquen la diana», con-
sidera la cantant. Aquesta nit, Arva-
nitaki oferirà algunes peces d’aquest
treball en el marc del Teatre Grec,
on actuarà acompanyada de set
músics.<

33 Eleftheria Arvanitaki.

‘La controversia de Valladolid’ escenifica el
debat sobre la condició humana dels indis

Alfaro converteix
l’espectador en un
‘voyeur’ històric

c
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Carles Alfaro, director, i
Ferran Rañé, protagonista

de La controversia de Valladolid, es de-
claren «ateus», una mica a la mane-
ra de Luis Buñuel, que en aquesta
mateixa targeta de presentació hi
postil.lava «gràcies a Déu». Aquesta
contradicció oberta i bromista
–«quan em parlen del cos místic de
Crist, m’ho he de pensar una esto-
na», confessa Alfaro– és la que els ha
portat a la paradoxa de deixar-se se-
duir pel text de Jean-Claude Carrière
que demà puja a l’escenari de la Sala
Fabià Puigserver al Teatre Lliure fins
al 24 de juliol. Alfaro pretén conver-
tir l’espectador en «un voyeur
històric».

La peça és també un dels pocs tex-
tos en què l’autor francès, habitual-
ment al servei de genis com el ma-
teix Buñuel o Peter Brook, fa brillar
la seva personalitat en solitari com a
dramaturg. La controversia de Valla-
dolid il.lustra un conflicte dialèctic
de caràcter religiós, el que el 1550 i
al convent de Sant Gregori de la ca-
pital val.lisoletana va enfrontar dos
il.lustres pares dominics. Un, Ginés
Sepúlveda (Manuel Carlos Lillo), dis-
posat a defensar que els indis del lla-

vors flamant Nou Món han nascut
per ser esclaus, perquè no posseei-
xen ànima immortal. Un altre –amb
més predicament en els nostres
dies– és Fray Bartolomé de las Casas
(Ferran Rañé), defensor dels indíge-
nes i, significativament, bisbe de
Chiapas, defensor de la igualtat en-
tre indis i blancs. Enfront d’ells, diri-
mint la disputa, el legat del Papa
(Enric Benavent) que, segons Alfaro,
«és un gran moderador i el més
contemporani de tots els personat-
ges de l’obra».

q PASSIÓ DIALÈCTICA
El director valencià –en la seva últi-
ma visita a Barcelona també va por-
tar un drama d’època passat pel
tamís de la contemporaneïtat, Rò-
mul el gran– es resisteix ara a definir
aquest muntatge com un espectacle
merament històric: «El que més
m’interessa és el dinamisme de les
idees, la passió dialèctica que es
mostra sobre l’escenari. Com, per
exemple, sota l’aparent dilema reli-
giós es poden percebre els interes-
sos econòmics». En aquests mati-
sos és on el director valora la moder-
nitat d’un text que mostra «verda-
ders problemes de consciència, im-
pensables en el context religiós
catòlic actual», sense jugar per això

en l’obra en clau amb forçats pa-
ral.lelismes amb l’actual escenari
geopolític mundial.

I tot això es produeix en una esce-
nografia austera capaç de transfor-
mar-se amb l’objectiu d’oferir a l’es-
pectador «el pressentiment» –l’ex-
pressió és del mateix Alfaro– de l’e-
volució del debat. «Es tracta –afir-
ma– d’una sala capitular, una illa si-
tuada enmig del no-res». Per mos-
trar el màxim respecte i credibilitat
pel context de l’obra, malgrat que
l’original és en francès, s’ha pres la
decisió de representar-la en llengua
castellana.<

33 Carlos Alfaro (a la dreta, amb camisa vermella), al costat de l’equip artístic del muntatge, ahir a Barcelona.
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LA POLÈMICA

SENSE SALA ON PODER
ESTRENAR A VALÈNCIAç

La controversia de Va-
lladolid inicia el seu

camí al Grec barceloní per pas-
sar després a veure’s a dife-
rents punts de Catalunya i molt
probablement a Madrid dins la
programació de La Abadía. En-
cara que el muntatge ja tenia
acordades participació, repre-

sentacions i calendari d’assaig
en els teatres de la Generalitat
Valenciana, que s’havia mostrat
interessada a estrenar l’obra
abans que a Barcelona, aquests
acords s’han incomplert per
raons que el director i la copro-
ductora de l’espectacle, Bitó,
encara no acaben d’entendre,
tot i que Alfaro apunta al «caos»
provocat per la gran mobilitat
en els càrrecs de la conselleria
de Cultura i de la Direcció Ge-
neral de Teatre.
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