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Labanda és Costello a ‘Cartes a Julieta’

enviava a Julieta, el personatge de 
Shakespeare. “Inspirant-se en això, 
Costello i el Brodksy van compon-
dre vint cartes, que són les que ara 
sentirem en català, traduïdes per 
Joan Sellent, que ha fet quadrar les 
síl·labes i ha respectat les rimes: tot 
un treball d’orfebreria”.  

La veu, un instrument més 

Ivan Labanda, que no coneixia el disc 
anteriorment –“i això m’ha permès 
acostar-me verge al material verge”, 
defensa–, s’ha enamorat d’aquesta 
música, en què troba l’empremta 
dels musicals de Bernstein, Sondhe-
im i Kurt Weill. “En un documental, 
el mateix Costello parla de com va fer 
el disc, fruit de la voluntat de renovar 
la seva passió per la música després 
d’un moment de crisi”. Labanda, que 

és una cara coneguda gràcies a les 
seves imitacions a Polònia i a la se-
va activitat teatral –ha protagonit-
zat La jaula de las locas al costat 
d’Àngel Llàcer, obra amb què a la 
tardor comencen temporada a 
Madrid–, considera que des d’un 
punt de vista vocal és una partitu-
ra “exigent”: “De fet, es tracta d’un 
quintet, perquè la meva veu ve a 
ser el cinquè instrument”. 

Damunt de l’escenari, només 
hi haurà els músics, el micro i els 
faristols per poder submergir-se 
en aquest viatge ple d’emocions. 
“Hi ha de tot, humor (de vegades 
cínic), cartes de suïcidi, mo-
ments de molta intimitat i soli-
tud, i alguna cançó que recorda 
les melodies de Walt Disney!”, 
s’exclama Belbel.e

Ivan Labanda interpretarà les 20 Cartes a Julieta al Barts els dies 4, 5 i 6 de juliol. OSV

Sergi Belbel dirigeix un concert que tradueix al català vint missives d’amor

ARTS ESCÈNIQUES

No és cap obra de teatre ni tampoc 
un musical. Precisament per això 
Ivan Labanda es va llançar a cantar 
Cartes a Julieta: “M’agrada deixar-
me portar per les propostes que 
m’arriben i comporten un cert risc”. 
El risc: posar-se tot sol davant d’un 
micro en to crooner seductor, i abor-
dar les vint cançons que integren 
Cartes a Julieta, un disc mític d’El-
vis Costello. “Era un àlbum que 
m’agradava molt i vaig pensar que 
s’havia de traduir al català perquè 
s’entenguessin les cançons, que són 
complexes i plenes de matisos –ex-
plica Sergi Belbel, director de 
l’obra–. El problema era trobar l’El-
vis Costello català capaç d’interpre-
tar-les, perquè tenia clar que no vo-
lia un imitador, sinó trobar un equi-
valent, una personalitat, i de segui-
da vaig pensar en Ivan Labanda”. 

Labanda, que ja havia treballat en 
dues ocasions amb Belbel, es va que-
dar de “pasta de moniato” –riu el di-
rector– i finalment li va dir el “sí”. 
Paral·lelament, l’Orquestra Simfò-
nica del Vallès (OSV), en una con-
junció favorable dels astres, segons 
Belbel, també es va sumar al projec-
te a través del Quartet Juliet, i final-
ment l’estrenaran el 4 de juliol a la 
Sala Barts (només tres nits) dins la 
programació del Festival Grec. 

The Juliet letters (1993) té una 
història peculiar. D’una banda –ex-
plica Belbel–, neix de l’amor de Cos-
tello pel Quartet Brodsky i, de l’al-
tra, de la voluntat de recuperar la 
llegenda segons la qual hi havia un 
professor a Verona que responia a 
les cartes que la gent desesperada 
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Aterra al Mercat el fill pròdig 
de la dansa, Rafael Bonachela

pretacions. “No vull donar pautes al 
públic amb la meva dansa. No tinc 
un missatge per donar”, va explicar 
ahir el  ballarí en un català rovellat.  

Es dona el cas que la Sidney 
Dance Company celebra 50 anys. 
Per aquest motiu s’ha permès viat-
jar a Europa a l’estiu, en plena tem-
porada artística hivernal a Austrà-
lia. Abans de Barcelona, la compa-
nyia  ha actuat a Finlàndia, Àustria i 
Polònia amb aquest espectacle, que 
compta amb la música electrònica 
de l’australià Nic Wales,  una peça 
a partir de la composició de clàssi-
ca contemporània Presence, de Pe-
teris Vasks.  

Feia vuit anys que Bonachela 
–antic membre de Lanònima Impe-
rial i les coreografies del qual balla 
l’IT Dansa–  i la seva companyia no 
actuaven a  Barcelona. El darrer cop 
va ser el 2011 al Mercat, aleshores 
dirigit per Francesc Casadesús, ac-
tual director del Grec. El coreògraf, 
emocionat, va constatar que en el 

món de la dansa no es pot descar-
tar cap futur destí professional, 
i no descarta  tornar a Barcelona.  

Ahir va reconèixer que quan 
va marxar a Londres fa tres dèca-
des ho va fer “perquè volia ba-
llar” i no preveia que passarien 
20 anys a la capital britànica. 
“Ara han passat 10 anys a Sydney 
i no sé com han passat”, va con-
fessar. “Allà soc molt feliç però 
penso que no m’hi quedaré per 
sempre”, va concloure.e

Un moment de l’espectacle ‘Ab [intra]’ de la 
Sydney Dance Company. PEDRO GREIG

El Festival Grec posa la ullera de 
llarga vista en direcció a Austràlia 
amb un dels espectacles més espe-
rats d’aquesta edició: Ab [intra]. Re-
re aquest nom críptic s’hi amaga  el 
fill pròdig de la dansa catalana Rafa-
el Bonachela (la Garriga, 1972). El 
coreògraf aterra aquesta setmana al 
Mercat de les Flors (del 2 al 4 de ju-
liol) amb la Sidney Dance Company, 
que dirigeix des de fa una dècada.  

Es tracta del seu nou muntatge, 
una peça “de gran intensitat física”, 
tal com ell mateix adverteix,  que ex-
plora els aspectes profunds de l’àni-
ma i que evoca de forma abstracta 
les sensacions i sentiments sorgits 
de 8 dies d’improvisacions amb els 
seus 16 ballarins. El títol ho diu tot: 
aquest Ab[intra] vol dir “des de 
dins” i es materialitza en una dan-
sa que podria tenir diverses inter-
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Valenciana ha passat dos dies pel 
Festival Grec. GREC

Jordi Casanovas 
al país de les 

taronges

Cocreació 
L’obra és el 
resultat de 
vuit dies 
d’improvisar 
amb els 16 
ballarins

El disc 
Costello va 
compondre 
les cançons 
per renovar la 
seva passió 
per la música 

‘Valenciana’ TEATRE GOYA 229 DE JUNY 

 
El teatre de Jordi Casanovas mira gai-
rebé sempre la realitat, ja sigui en tre-
balls de teatre documental com Ruz-
Bárcenas o Jauría (sobre la Manada), 
ja sigui en dramatitzacions de la histò-
ria col·lectiva (Una història catalana, 
Vilafranca), a les quals s’adscriu Va-
lenciana. La crònica d’una dècada al 
País Valencià articulada a través de la 
vida de tres amigues que van estudiar 
periodisme i que han agafat camins 
ben diferents, però tots tres marcats 
per una època de música i èxtasi (la 
droga) en l’anomenada Ruta del Baka-
lao, el naixement de la corrupció més 
descarada del PP i, sobretot, el crim de 
les noies d’Alcàsser, que eren com les 
protagonistes de l’obra. 

Hi ha, doncs, una reconstrucció 
d’aquests tres àmbits socials i polítics 
a través de microescenes de caràcter 
cinematogràfic, com referma el con-
cepte de pantalles superposades de 
l’espai escènic, amb especial atenció a 
la pornografia emocional que es va en-
lairar a les ones hertzianes arran del 
crim. Molt material i tres històries que 
donarien per a tres obres diferents. Hi 
ha excessiva atenció, diria, en el segui-
ment de la dèria del pare d’una de les 
nenes per trobar una explicació als fets 
sense acceptar-los. Sobren microesce-
nes que aporten ben poc tant a nivell 
informatiu com dramàtic i que s’hau-
rien pogut resoldre més funcional-
ment amb una breu narració adreçada 
als espectadors, com es fa en altres pas-
satges de l’obra. Això crea un cert des-
equilibri en el desenvolupament de la 
triple narració i allarga innecessària-
ment la funció. El Casanovas més càus-
tic i brillant treu el cap en la sàtira de 
l’ascens d’un tal Romero amb antece-
dents polítics molt semblants als d’un 
tal Zaplana. El Casanovas bon dialogis-
ta es nota en les relacions entre les no-
ies, tot i que la no sempre clara dicció 
d’alguns dels intèrprets en dificulta la 
recepció. Sobta que tractant-se d’una 
coproducció del Festival Grec només 
hagi parat dos dies a la cartellera i, a 
més, en un teatre privat.e
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