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s’exhaurissin les entrades
per L’Auditori i que amb el
concert en solitari de dime-
cres el mateix recinte no
presentés ni mitja entrada.
És cert que els espectacles
estan prou diferenciats. En

dústria, l’exvocalista de
Dead Can Dance ha preferit
fer la seva amb tran-
quil·litat, sense pressions ni
concessions, i per això li ha
sortit Silver tree, un disc on
es concentra encara més
en un discurs fosc, intros-
pectiu i derivatiu difícil de
digerir per al públic massiu.

Resulta força concloent
que amb la gira de reunifi-
cació de Dead Can Dance

N
omés amb el rèdit
popular que va acon-
seguir amb la partici-

pació a la banda sonora de
Gladiator, Lisa Gerrard ja es
podria haver assegurat el
gran salt a l’esfera comerci-
al de la world music, però
mai ho va portar a terme.
Fidel a la seva manera de
fer, ben al marge de l’orto-
dòxia, dels canals i procedi-
ments habituals de la in-

Crítica* world music

Misticisme en la foscor

DavidBroc

aquesta última visita, la
Gerrard, que es fa acompa-
nyar de John Bonner (mem-
bre de DCD en les gires) i
Michael Edwards als sinte-
titzadors, el piano, el gong i
a la màquina de sons, apos-
ta per un espectacle molt
ascètic i minimalista que de
vegades acaba esdevenint
repetitiu i lleugerament
avorrit, sobretot quan visita
la seva discografia en solita-

ri, més difícil i complexa de
traslladar a l’escenari. La
posada en escena és envol-
vent i llaminera des d’un
punt de vista estètic, però fa
curt en l’objectiu de plas-
mar el so de la cantant,
massa temptat en determi-
nades fases del trajecte per
la contemplació i la bombo-
lla new age. Queda el dubte
de saber com respirarien
les cançons de Silver tree

amb un format més ampli i
ric en matisos; en el cas de
les peces més conegudes,
amb alguns recordatoris a
DCD o a les seves bandes
sonores més famoses, el re-
sultat va ser més elegant i
correcte que no pas revela-
dor o commovedor.

*
Lisa Gerrard,
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L’exvocalista de
DCD va a la seva
sense pressions
ni concessions

Gadesi ‘Carmen’
La companyia del desaparegut ‘bailaor’ presenta
al Liceu el ballet flamenc creat amb Carlos Saura

Marta Porter
BARCELONA

Fa vint-i-un anys que Anto-
nio Gades va presentar el
seu ballet Carmen al Liceu.
Ara, dues dècades després,
la seva companyia torna
per oferir a les noves gene-
racions un dels ballets més
emblemàtics del repertori
espanyol.

Antonio Gades ja no hi
serà per fer de Don José –va
morir fa tres anys–, ni tam-
poc Cristina Hoyos mostra-
rà el seu duende com a Car-
men. Al seu lloc hi haurà
Adrián Gadía i Stella Arau-
zo, directora de la compa-
nyia, que s’hauran d’en-
frontar al record de qui hagi
vist dues de les més grans fi-
gures de la dansa espanyola.

Amb tot, Antonio Gades
va deixar en aquesta obra, i
també en la seva versió del
Bodas de sangre lorquià i
en el clàssic de Lope de
Vega Fuenteovejuna, els
seus millors llegats. Car-
men, l’obra de Lorca i El
amor brujo es van conver-
tir en llargmetratges gràci-
es al mestratge i l’amistat
que mantenia amb el cine-
asta Carlos Saura, amb qui
també va col·laborar en la
posada en escena teatral.
Els dos primers van esdeve-
nir dos dels films més vistos
aquells anys.

Una Carmen gitana
Gades crea amb aquesta co-
reografia tot un món nou
respecte al que es coneix de
l’òpera Carmen de Bizet.
Antonio Gades porta la seva
Carmen a Sevilla, és una
Carmen gitana i envoltada
de gitanos que en res recor-
da l’afrancesada de Bizet; hi

ha baile, cante, palmas, gui-
tarra i cajones. Amb Gades
el flamenc recupera la seva
categoria d’art escènica,
però també es dota de sen-
sualitat, passió –gairebé sal-
vatge– i obsessió, tot plegat
sense renunciar a la mera-
vellosa música de Bizet, que
es complementa amb altres
composicions de Manuel

Penella, Federico García
Lorca i José Ortega Here-
dia. I un afegit més, Gades i
Saura creen una nova dra-
matúrgia: la seva Carmen
neix d’un assaig per fer l’es-
pectacle, de manera que re-
alitat i ficció es fusionen.

En aquesta nova posada
en escena, el nou elenc de
ballarins està format per la

directora de la companyia,
Stella Arauzo, com a Car-
men; en el paper de Don
José, el ballarí argentí
Adrián Gadía; en el de Tore-
ro, el cordovès Antonio Hi-
dalgo, i com a Marido el bar-
celoní Joaquín Mulero.

A més, la companyia ofe-
rirà dues funcions adapta-
des al públic escolar. ■

Carmen, Don José i el Torero formen el triangle amorós que els portarà a la tragèdia ■ LICEU

ART
Berlín es nega a
deixar el bust de
Nefertiti a Egipte
El ministre alemany de Cultu-
ra, Bernd Neuman, s’ha negat
a prestar temporalment a
Egipte el bust policromat de
la reina faraònica Nefertiti,
esgrimint “raons de conserva-
ció”. Neuman ha respost així
a la petició dels promotors de
la campanya Nefertiti surt de
viatge, que pretén que els
museus estatals de Berlín
prestin el bust abans del
2009 al Caire. Aquell any està
previst el trasllat definitiu de
l’escultura des del Museu
Antic, on s’exhibeix actual-
ment, al Museu Nou de la ca-
pital alemanya.

LITERATURA
L’Alguer participarà
a la Fira de
Frankfurt 2007
L’alcalde de l’Alguer, Marc
Tedde, va acordar ahir amb el
director de l’Institut Ramon
Llull, Josep Bargalló, la partici-
pació institucional de la pobla-
ció sarda a la Fira del Llibre de
Frankfurt, en la qual la cultura
catalana és la convidada
d’honor. Aquest conveni se-
gueix la mateixa línia dels es-
tablerts amb el govern andor-
rà, l’Institut d’Estudis Baleà-
rics i l’Ajuntament de
Perpinyà.

MÚSICA
María Bayo
homenatja Victòria
dels Àngels
La soprano María Bayo ofe-
reix aquesta nit (22 h) un reci-
tal en record de la cantant
desapareguda Victòria dels
Àngels al Teatre-Auditori de
Sant Cugat del Vallès. Bayo in-
terpretarà diferents peces
d’Esplà, Toldrà i Montsalvat-
ge, i el Lieder de Mozart, i es-
tarà acompanyada al piano
per Marcel Pikulski.

Cultura
enbreu

ElMadrid
cultural
desembarcaa
Barcelona

Redacció
MADRID

Més enllà de les discrepàn-
cies polítiques i de les rivali-
tats eternes, entre Madrid i
Barcelona hi ha bon rotllo,
culturalment parlant. Això
és el que volen demostrar la
Comunitat de Madrid i la
Generalitat de Catalunya
amb el festival Made in Mad,
destinat a fomentar el dià-
leg cultural entre les dues
grans capitals de l’Estat es-
panyol. Aquesta iniciativa
és la torna de l’exposició
Aproximaciones, que es va
fer l’any passat a Madrid per
donar a conèixer allà la cul-
tura catalana.

Així, la cultura madrile-
nya desembarcarà a Bar-
celona del 24 d’abril al 2 de
maig amb una programa-
ció feta d’exposicions, con-
certs, dansa i teatre. La so-
prano Ainhoa Arteta, jun-
tament amb l’Orquestra i
Cor de la Comunitat de
Madrid (Orcam), llançarà
el tret de sortida del festi-
val Made in Mad l’endemà
de Sant Jordi a l’Auditori
de Barcelona, on oferiran
un concert amb repertori
de Luciano Berio, Tomás
Marco, Enric Granados i
Joaquín Turina.

Divendres 27 d’abril, la
companyia de dansa espa-
nyola i flamenc Nuevo Ba-
llet Español presentará al
Gran Teatre del Liceu l’es-
pectacle El alma, amb la
participació del ballarí i co-
reògraf Chevi Muraday. I el
dissabte 28 d’abril serà el
torn d’Antonio Carmona,
que vindrà a presentar el
seu nou àlbum, Vengo ve-
nenoso, al Palau de la Músi-
ca Catalana.

Entre altres propostes,
la setmana cultural madri-
lenya es completa amb la
presentació al CCCB de la
trilogia audiovisual Tres ví-
deos tristes, del fotògraf Al-
berto García-Alix. ■




