
◆ E S P E C T A C L E S ◆ 45
A V U I

dimarts

12 de juliol del 2005

La companyia de Santa Coloma inaugura el Festival de Cap Roig

David Campos presenta la
seva visió del Don Quixot

L’obra comença amb un mun-
tatge audiovisual que repre-
senta una carrera entre un ca-
vall al galop, el Rocinante, i un
tren d’alta velocitat. Guanya el
tren. En aquesta adaptació de
Don Quixot, David Campos
també va més enllà de la cone-
guda coreografia de Marius Pe-
tipa i s’hi desmarca amb una
visió personal i actualitzada
del clàssic. Tot i mantenir la
música original de Ludwig
Minkus, Campos ha reduït la
coreografia per fer-la “més
amena i clara” i n’ha eliminat
els personatges superficials.

Mantenint l’essència del lli-
bret original, el director i co-
reògraf ha modificat l’argu-
ment per donar més
protagonisme al mític perso-
natge cervantí per damunt de
la picaresca història d’amor
entre Basili i Kitri, que en
l’obra de Petipa centra l’acció.
Però el Don Quixot de David
Campos no és l’home gran,
dèbil i abatut que presenta
l’original, sinó un personatge
de gran sensibilitat que perse-
gueix l’ideal d’amor i bellesa
encarnat per Dulcinea.

El director de la Companyia
de Ballet de Santa Coloma de
Gramenet situa l’acció a Barce-
lona, com ja ho feia l’original,
però s’allunya de la visió tradi-
cional de la ciutat, plena de tò-
pics i folklore, i n’actualitza els
escenaris. D’aquesta manera,

l’escena dels molins es traslla-
da a l’andana de la parada de
metro del Liceu, on hi ha un
grup de músics, Burruezo & Bo-
hemia Camerata, que l’inspiren
i el fan al·lucinar fins al punt
que veu en els passatgers Dul-
cinea. Aquesta reconstrucció,
així com la del Mercat de la Bo-
queria de la primera escena o
de la plaça del Pi per a l’escena
final del casament, és una clara
aposta de Campos per moder-
nitzar el llenguatge visual de
l’obra a partir del treball de Mi-
quel Viciana, escenògraf del
camp de la televisió.

Actualitzant els clàssics
L’obra, estrenada el 1869 a

Moscou, ha sofert diverses re-
visions de coreògrafs com Nu-
reiev o Barixnikov, que han ac-

tualitzat i adaptat l’original de
Petipa. En aquesta versió de
Campos, el coreògraf li ha vol-
gut imprimir un llenguatge i
estil propis, que ja va demos-
trar en l’adaptació d’un altre
clàssic: el Trencanous, l’hivern
passat. David Campos assegu-
ra que per a la seva companyia
aquest espectacle, que es pre-
sentarà al Tivoli al setembre, és
un gran repte que la situa a un
nivell força alt quan només
porta un any com a resident al
Teatre Josep M. de Sagarra de
Santa Coloma.

Arcadi Calzada, president de
la Fundació Caixa de Girona,
que patrocina el festival de
Cap Roig, va destacar l’èxit
d’aquesta edició, per a la qual
ja s’han exhaurit les localitats
de sis espectacles.
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Aquest
dissabte,
David
Campos se

suma al IV Centenari
de Don Quixot i
presenta, a Cap Roig,
la seva versió d’una
de les obres més
emblemàtiques del
repertori clàssic.

Naqoyqatsi és la tercera part
de la triologia de pel·lícules
documentals Qatsi, que es
completa amb Koyaanisqatsi
i Powaqqatsi, totes tres diri-
gides per l’italià Godfrey
Reggio. Es tracta de films
que, de forma molt gràfica i
poètica, pretenen mostrar
els conflictes i desastres eco-
lògics, humans, tecnològics
o socials que poden portar a
la desaparició o transfor-
mació definitiva del món tal
com el coneixem.

Un dels mestres del mini-
malisme i, en general, de la
música contemporània, el
prolífic i inesgotable com-
positor Philip Glass, és l’autor de les tres bandes sonores de
la trilogia, i el Grec 2005 n’ha volgut donar testimoni amb la
presència del mateix Glass i el seu The Philip Glass Ensemble
i la projecció simultània de Naqoyqatsi al Barcelona Teatre Mu-
sical. Experiments o projectes d’aquestes característiques cor-
ren el risc, un cop els planteges de forma conjunta i unità-
ria, de perdre el seu sentit original: ¿és un concert amb imatges
o una projecció amb música en directe de fons? A Barcelona
Philip Glass va executar la seva composició per al film amb
precisió i bon tacte, però en directe es percep la mateixa sen-
sació que a la gravació original: el minimalisme com a eina de
repetició també pot esdevenir una cosa redundant i esque-
màtica en el moment en què deixa de constituir un repte mu-
sical i expressiu. A l’escenari, com al disc, la banda sonora de
Naqoyqatsi es caracteritza per un to irregular, que té moments
d’intensitat emocional molt valuosos però també minuts sense
substància, anecdòtics.

En aquest sentit, l’actuació va reproduir els esquemes del
CD amb l’al·licient d’escoltar-los al mateix temps en què es
veien les imatges del film, potser el més dèbil de la trilogia.
La proposta guanya en contundència emocional en aquest for-
mat dual, la veritat, però tot i així no pot evitar caure en certs
moments d’esterilitat i contemplació sense gaire rerefons, bé
pels moviments sonors o també per la reiteració d’algunes
imatges en el context del film. El Philip Glass Ensemble, amb
la presència de la violoncel·lista Maya Beiser, va rendir a bon
nivell, però el problema està més en el concepte de l’obra i les
composicions originals que en la materialització d’aquestes.
Tot i els instants de lluminositat artística, els noranta minuts
de la projecció-concert contenen alguns sotracs de ritme i in-
tensitat, i la sensació final, en termes generals, és de lleuge-
ra dispersió.

CONTEMPORÀNIA
Naqoyqatsi

Els protagonistes de l’obra Elline Damian i Vincent Gros

Dispersió
minimalista

David Broc
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‘Naqoyqatsi (The Philip Glass Ensemble)’. Barcelona,

Barcelona Teatre Musical, 9 de juliol.

El músic Philip Glass
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