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Més informació a la Cartellera de Cine i a l’Avui Sortim, pàgines 84 a 90

33 MÚSICA

Després del seu debut amb ‘Salt’ i la
seva participació en l’homenatge a
Billie Holiday a Chicago, la cantant de
Geòrgia torna amb un disc més
complet, ‘Dreaming wide awake’. Lizz
Wright (foto) canta pop, blues, gospel,
jazz i soul i interpreta peces clàssiques
i en compon altres de pròpies. La seva
veu és el fil conductor d’aquest nou
compacte, amb guitarres acústiques i
un repertori entre el pop adult i el folk.
Luz de Gas (Muntaner, 246).
22.00 hores. 28 euros.

LIZZ WRIGHT EXHIBEIX UNA
VEU PROFUNDA I ENVELLUTADA

33 MÚSICA
FIRE 2005 DE ROSES
Al festival de la Costa Brava actuen el
grup anglès Us3, els novaiorquesos Fun
Lovin’Criminals i el trio Orishas.
Plaça de Catalunya (Ajuntament de
Roses). 21.00 hores. 60 euros.

33 MÚSICA
COVENANT
Juntament amb el grup Sigue Sigue
Sputnik, els suecs estrenen el seu disc
‘Skyshaper’ al Festival Indieferencia.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).
20.00 hores. 25 euros.

33 MÚSICA
GINESA ORTEGA
La ‘cantaora’ catalana (foto) i el
pianista de jazz Lluís Vidal participen al
Festival 30 Nits a Sabadell.
Pati del Museu d’Art (Sabadell).
22.00 hores. 10 euros.

33 TEATRE
‘LAS QUE FALTABAN’
Antonia San Juan recrea diversos
personatges femenins, en un monòleg
humorístic i crític del món actual.
Caja Madrid (plaça Catalunya, 9).
19.30 hores. 2 euros.
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TEATREb
‘LA CUCINA
DELL’ARTE’, una
diversió intel.ligent

DIRECTOR Danny Ronaldo TEATRE

Carpa de la plaça Joan Coromines-
CCCB ESTRENA 17 de juliol

El bis amb títols de Radio
Futura va restar punts a tot
el que havia passat abans

MÚSICAb
BARBARA
HENDRICKS, el lirisme
seductor del jazz

SOLISTA Barbara Hendricks
ESPAI Jardins del Castell de
Peralada DATA 17 de juliol

Va recrear subtilment amb
la seva veu clàssica un
repertori llargament adaptat

El jazz, música de seducció per
excel.lència, va ser la proposta de
la soprano Barbara Hendricks en
un dels concerts més esperats del
festival de Peralada, al qual van
assistir el president de la Genera-
litat, Pasqual Maragall, i la con-
sellera de Cultura, Caterina Mie-
ras. Onze anys després del seu
primer concert jazzístic a Mon-
treux, Hendricks, acompanyada
pel Magnus Lindgren Quartet, va
recrear subtilment un repertori
molt versionat amb l’afegit
aquesta vegada del lirisme exqui-
sit d’una veu clàssica i el jazz nòr-
dic del quartet suec. Una barreja
molt agradable.

Com a carta de presentació, el
quartet liderat pel saxofonista,
flautista i clarinetista Magnus
Lindgren va oferir una de les pe-
ces del seu últim disc, Holyem.
Amb els seus arranjaments a ve-
gades minimalistes i sempre efec-
tius, Lindgren sempre va aconse-
guir en el concert una sonoritat
elegant i transparent on tots des-
tacaven discretament.

Així, sense excessos ni estri-
dències, el quartet va crear la ba-
se perfecta perquè brillés Hen-
dricks, que es va desdoblar amb
intenció segons cada cançó: sexi
a Let’s do it, de Cole Porter; dra-
màtica a My funny Valentine, de
Richard Rodgers, cantada tan
sols amb piano, com si d’un ro-
màntic lied es tractés; espiritual a
Amazing grace; improvisant a
Night and day, de nou Porter, o
fent ritmes onomatopeics a This
can’t be love, de Rodgers. Com a
bis, el Summertime de George
Gershwin, amb Duke Ellington,
l’altre protagonista del repertori
escollit per Hendricks i els seus
acompanyants, va ser el colofó
d’una nit de màgia controlada.<
DOAN MANFUGÁS HUNG

33 Una imatge de la representació. EL PERIÓDICO

MÚSICAb
LAS MALAS
LENGUAS, un altre
grup de versions

ARTISTES Santiago i Luis Auserón
LOCAL Teatre Grec
DATA 18 de juliol

Un espectacle del millor
humor protagonitzat per
dos actors d’enorme qualitat

33 Santiago Auserón.

Una altra perla d’aquest Festival
Grec. La cucina dell ’arte és un
d’aquells espectacles rodons que
t’atrapen des de la primera esce-
na, no et deixen anar durant la
funció i et deixen un gust de boca
molt agradable.

És un espectacle d’humor,
d’un humor a vegades surrealis-
ta, entranyable sempre, desenvo-
lupat a un ritme vertiginós. I cen-
trat en dos fantàstics intèrprets:
Danny Ronaldo, que també en fir-
ma la direcció, i David Ronaldo,
dos germans belgues que fa un
grapat d’anys que es dediquen a
aquest ofici, pròxims a la comè-
dia de l’art i a Fellini.

La representació té lloc a la se-
va carpa de circ i hi ha elements
d’aquest gènere; però que ningú
pensi que veurà un espectacle de
circ. L’obra es podria representar
perfectament en un teatre habi-
tual. Hi ha una història: les pe-

ripècies viscudes per dos perso-
natges en la inauguració d’una
pizzeria. Però és una representa-
ció pràcticament sense text, amb
molta música i en què els Ronal-
do juguen una vegada i una altra
amb els espectadors, alguns con-
vidats fins i tot a participar al ma-
teix escenari.

La disposició del públic, asse-
gut en una grada de poques files i
circular, ajuda a crear una intimi-
tat que li va molt bé al muntatge.
Plats de porcellana, elements de
la cuina del segle XIX, un acordió,
culleretes que protagonitzen una
deliciosa tarantel.la, ampolles de
vi, exercicis malabars, corregudes
per l’escenari i un llarg etcètera
formen part d’aquest divertit i
original espectacle, que també té
els seus moments de poesia i
emoció.

La cucina dell’arte permet veure
a l’escenari, a través de la relació
entre els dos intèrprets i els dife-
rents personatges que creen, un
subtil joc amb el poder: cap de
cuina i rentaplats, empresari i as-
salariat, amo i esclau. Un joc de
posicions socials oposades que
els Ronaldo converteixen en hu-
mor de ressonàncies crítiques uti-
litzant la cuina com a espai on es
recrea a petita escala una micro-
societat feta d’estereotips. L’espec-
tacle dels Ronaldo és recomana-

ble per a tota mena de públics. És
divertit i té dos intèrprets d’enor-
me qualitat.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

¿El món necessita un altre grup
de versions? La pregunta resulta
encara més retòrica quan la
història recorda que Santiago i
Luis Auserón havien estat cridats
per a empreses de més enverga-
dura. Però, en fi, el 66% de Radio
Futura s’ha tret la magna idea
d’adaptar al castellà clàssics del
rock, el blues i el soul. En el mi-
llor cas, el resultat mereix exacta-
ment els mateixos elogis que el
més impecable grup de club noc-

turn d’entre setmana. En el pit-
jor, la mirada desviada que obté
la banda d’un xou televisiu que
despatxa una tornada camí de
publicitat. De la correcció i l’en-
treteniment al que grinyola i fa
posar vermell.

En l’estrena d’aquest repertori
que encara no té versió disco-
gràfica hi va haver escenes pro-
metedores. Curiosament, van cor-
respondre a originals que Radio
Futura ja havia interpretat (enca-
ra que en anglès) en la seva últi-
ma gira: I heard it through the gra-
pevine (a pesar del cor femení) i
Hard to handle (a pesar de la tra-
ducció). També van funcionar en
el terreny blues (Love in vain, I put
a spell on you) gràcies, sobretot, a
unes prestacions vocals de San-
tiago intactes.

Les traduccions són, en gene-
ral, notables. Especial menció me-
reix la de Ballad of a thin man, de

Bob Dylan. Però la sobreactuada
interpretació vocal d’Auserón li
va restar punts. El Sunday mor-
ning, de Velvet Underground,
hauria pogut sumar un moment
exquisit, però li van aplicar un
ritme que va anul.lar l’aire man-
drós sense el qual l’original perd

tot el sentit. Tot i així, el pitjor
van ser els rampells més rockers.
El Street fighting man de Rolling
Stones va sonar a glòria compa-
rat amb la versió dels Stooges.
Santiago Auserón cantant Search
& destroy. ¿Qui ho pot creure?

En els bisos el grup potser va
recuperar les tres millors compo-
sicions de Radio Futura –El canto
del gallo, Annabel Lee i Escuela de
calor– i el teatre va embogir com
no ho havia fet ni amb el salvat-
ge Wild thing de The Troggs. Per
desgràcia, el segon bis ens va tor-
nar a la realitat amb una cruel
versió castellanitzada de l’Imagi-
ne (John Lennon), al costat de la
qual ve de gust reivindicar l’Him-
no a la alegría de Miguel Ríos.<
NANDO CRUZ
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