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CRÍT ICA DE TEATRE

La cantant Pastora Soler va repassar la seva
carrera al festival de Calella de Palafrugell

Veu i carisma
aCapRoig

Aquest estiu fa vint anys del pri-
mer gran èxit de Pastora Soler,
Dámelo ya, una cançó amb què la
cantant sevillana va ser número 1
en vendes durant moltes setma-
nes i va aconseguir una projecció
tan important que la va dur a
prendre la decisió de deixar en
segon pla els seus estudis d’His-
tòria de l’Art per consagrar-se a
la seva vocació musical. Dámelo
ya va suposar, a més, un abans i
un després a la carrera de la in-
tèrpret perquè li va obrir les por-
tes de la música pop després
d’uns inicis en què havia apostat
clarament per la copla. Des
d’aleshores, ha sabut combinar
amb destresa els dos estils, intro-

duint-hi a més elements de can-
çó melòdica, fins a configurar un
ampli repertori que desgrana a
l’escenari amb la seva potent i
ben timbrada veu i una persona-
litat arrasadora.
Ho van comprovar ahir a la nit

els espectadors que van assistir a
la seva actuació en el Festival de
Cap Roig de Calella de Pala-
frugell, on Pastora Soler va oferir
un concert llarg, intens i emotiu,
en què hi va haver espai per a la
copla, per al pop, per a la cançó
melòdica i perquè l’artista de-
mostrés el seu carisma i l’enorme
capacitat que té per connectar
amb el públic. Pastora Soler va
assegurar que se sentia una pri-
vilegiada per formar part de
l’elenc d’artistes convidats al fes-
tival. “Per mi Cap Roig i ser aquí
és un somni”, va dir la intèrpret,
que va prometre al públic que
la va acompanyar “una nit ino-

blidable plena de sentiments”.
Acompanyada per una solvent

banda de cinc músics, la cantant
sevillana va interpretar un reper-
tori en què temes de l’últim disc,
La calma, publicat el 2017 des-
prés d’un parèntesi de tres anys
en la seva carrera per motius
personals, van conviure amb
clàssics com el ja esmentat Dá-
melo ya,Y sin embargo te quiero o
Quédate conmigo, la cançó amb
què va representar Espanya al
Festival d’Eurovisió del 2012 i
amb què va aconseguir un meri-
tori desè lloc.
La vetllada va arrencar amb to-

ta una declaració de principis,
Desnudando el alma, un tema en
què Pastora Soler es presenta al

públic disposada a “donar-se en
cos i ànima en cada nota, en cada
vers” i agraïda per l’afecte rebut
al llarg de la seva carrera. Popu-
lar com a cantant però també per
les diferents aparicions en televi-
sió, l’artista va executar a partir
de llavors una equilibrada com-
binació de temes que la portaven
del present al passat i viceversa,
ambmoments per a la intensitat i
d’altres per a la introspecció i la
delicadesa. La seva llarga trajec-
tòria li permet disposar d’un am-
pli ventall de cançons per poder
triar, tant pròpies com alienes.
Així doncs, es van poder escoltar
a Cap Roig peces com Vuelves a
la vida, Corazón congelado, Ben-
dita locura, Si tú me abrazas, Por
si volvieras, Solo tú, Ni una más,
Vive, La mala costumbre... El
concert va finalitzar amb La tor-
menta, la cançó que va ser el pri-
mer single del seu últimdisc, que
en contraposició es titulava La
calma.
Però no es va acabar aquí la

cosa, esclar, perquè no hi havia
tempesta a CapRoig (meteorolò-
gica, com la que dissabte va per-
judicar l’actuació de Liam Galla-
gher) que no fos musical, i Pas-
tora Soler va tornar a la càrrega
amb uns bisos que van culminar
en una altra declaració de princi-
pis: Invencible. “Invencible soy”,
cantava Pastora Soler, entre els
aplaudiments d’un públic que es
negava que acabés la festa.c

Pastora Soler ahir a la nit durant la seva actuació a Cap Roig

“Permi,seraquíés
unsomni”,vadir
la intèrpretsevillanaen
lasevaprimeraactuació
al festivaldeCalella

ESCENARIS

Sílvia Oller

Calella de Palafrugell

Festivals de l’estiu català

Admirable comunLamborghini
Mary saidwhat she said

Concepció i direcció:Robert
Wilson, a partir d’un text
de Darryl Pinckney
Intèrpret: Isabelle Huppert
Lloc i data:Teatre Lliure,
Festival Grec 2019 (21/VII/2019)

JUAN CARLOS OLIVARES

Richard Meier és un gran arqui-
tecte que ha basat tota la seva
carrera en variacions sobre un
mateix catàleg de formes, mate-
rials, colors i espais. Tan procliu

a l’autocitació que de vegades és
difícil distingir un dels seus mu-
seus blancs d’una mansió a Da-
llas. Robert Wilson és un gran
director d’escena, escenògraf i
il·luminador –res no escapa al
seu control estricte– instal·lat en
un univers refractari a qualsevol
canvi que pertorbi la coherència
estètica i formal dels seus projec-
tes. Un fonamentalista de l’obra
d’art total. Tot sotmès a la visió
única i perfecta del creador.
També el text i els intèrprets,
simples dispositius d’un concep-
te superior.
Desperta certa intriga esbrinar

per què la gran Isabelle Huppert
–i aquesta és la tercera vegada
que es produeix la conjunció es-
tel·lar– se sent tan atreta per un
director i un procés creatiu que
sembla que deixi tan poc espai al
desenvolupament personal de
l’actriu. Com si trobés cert plaer
professional i intel·lectual a tre-
ballar amb codis molt tancats.
Com si el rigor, la disciplina i el
virtuosisme d’un actor de kabuki
o d’una ballarina de dansa clàssi-
ca hindú fos un llenguatge ex-
pressiu interessant per explorar.
Exhibir-se com un instrument
musical meravellós (aquesta tes-

ta parlant que deixa anar les pa-
raules comuna armadeprecisió)
a lesmansd’unprestigiatmestre.
Un intercanvi de talent singu-

lar que s’ha tornat a trobar en la
dramatització de les últimes ho-
res de Maria Estuard. Mary said
what she said és un deliri de pen-
saments inconnexos, caòtics i
circulars abans –o després?– de
pujar al cadafal al castell de Fo-
theringhay i morir decapitada.
Un text de Darryl Pinckney –un
altre acòlit habitual de Wilson–,
basat en la seva correspondèn-
cia, que sorprèn pel pes que la
sensualitat té en aquesta auto-
confessió laica. Paraules, sobre-
tot, dirigides a evocar els homes
que van ser, per bé o permal, im-
portants en la seva vida; marits,

amants. Huppert, vestida amb
un vestit sumptuós d’estil isabelí,
és una estàtua règia que emer-
geix de la penombra o una cor-
tesana que es mou amb el rígid
repertori coreogràfic d’una
courante al pas del minimalisme
que Ludovico Einaudi aporta a
una composició renaixentista.
Tan obsessiva en la repetició del
gest que semblaria una autòmat
trencada.
I el públic aplaudeix d’allòmés

i a peu dret aquest ritual exquisit
oficiat per dues estrelles inter-
nacionals. És fàcil admirar un
treball tan perfecte en la seva
tècnica i estètica, i també és fàcil
que aquest embadaliment sigui
el mateix que contemplar un
Lamborghini.c

Els elements,
contra Liam
Gallagher

]Latempestaquevadescar-
regardissabtesobreCalella
dePalafrugellvaprovocar
que l’actuaciódeLiamGalla-
gheralFestivaldeCapRoig
quedésdesangelada.Elcon-
certde l’excantantd’Oasis
estavaanunciadapera les
22h, i aaquellahoraplovia
abots ibarrals.L’organitza-
cióvadecidiresperar, i a les
23hGallagher i la sevabanda
sortiena l’escenari interpre-
tant Rock ‘n’ roll star, d’Oasis.
Peròunaaltra interrupció
perculpadel riscdetempesta
elèctricavatornaraendar-
rerirunrecitalenquèGalla-
ghervarepassarèxitsd’Oasis
davantunpúblic (elqueque-
dava)entusiasta. /S.O.
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El cantant britànic, dissabte, durant la seva actuació al Festival de Cap Roig
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