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E
l Festival de Peralada
tancava el capítol líric
amb Il barbiere di Sivi-

glia del Teatre Helikon mos-
covita (present el 2002 amb
Els contes de Hoffmann i
Lulú), companyia amb fama
de càustica de la mà del seu
director escènic i fundador,
Dmitri Bertman. Però en-
certar-la en les filigranes
sociorossinianes no és el
mateix que voler fer riure, i
el resultat era un seguit
d’intermitències amb idees
previsibles i propostes anti-
masclistes interessants, in-
terrupcions al servei d’una
direcció clownesca i amb
una orquestra i uns can-
tants –la majoria, bons ac-
tors– insuficients.

El vestuari s’inspirava en
la Commedia dell’Arte i els
decorats consistien en uns
plafons que reproduïen
motius de randes acolori-
des per la il·luminació de
tons taronja, fúcsia o tur-
quesa, creant una il·lusió

d’alambinament. Era fèrtil
la idea de farcir l’escena
amb grans troques de cor-
dill utilitzades com a mo-
bles, armes llancívoles, per
fer mitja o crear teranyines
atrapapersones o la de pre-
sentar una enorme tuba-
contrabaix –un helikon–
com a estri multiús. També,
vestir la serventa Berta de
camperola russa, corelacio-
nar-la amb un pallasso i
fer-la cantar en rus o fer in-
tervenir Rosina en la tem-
pesta abraçada al tambor
que puntuava l’ària de la
calúmnia.

L’orquestra, insípida
sota la batuta inexperta
de Konstantin Xudovski, i
només la Rosina catalitza-
dora i ben cantada de Ka-
rina Grigorian mereix ser
citada entre uns col·legues
mancats de veu, destros-
sadors de recitatius i letal-
ment renyits amb la lletra
erra. Que no s’esbronqués
ningú diu molt de la bene-
volència –o potser manca
d’exigència?– d’un públic
acovardit per quatre
gotes.
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ART
Castell d’Aro acull
una retrospectiva
d’Antoni Pitxot
El Castell de Benedormiens a
Castell d’Aro acull fins al 16 se-
tembre una exposició retros-
pectiva del pintor i director
del Teatre-Museu Dalí, Antoni
Pitxot. La mostra és un repàs
per tota la trajectòria del que
va ser un dels grans amics de
Dalí i es nodreix de pintures
procedents de la col·lecció
Martí-Balart. L’obra de Pitxot,
amb una especial predilecció
pel paisatge i les referències a
la mitologia i la història de la
pintura, es caracteritza per les
composicions formades amb
pedres. En la mostra, entre
d’altres, s’exposen les sèries
sobre la batalla de Constantí o
sobre el quadre La tempesta,
de Giorgione.

ART RUPESTRE
El director d’Altamira
vol que es reobri la
cova original
El director del Museu d’Altami-
ra, José Antonio Lasheras, és
partidari de reobrir la cova
original no només als investi-
gadors sinó “a tots” els ciuta-
dans, encara que amb “un
límit quantitatiu”, el que de-
terminin els estudis que està
realitzant el Consell Superior
d’Investigacions Científiques i
que es preveu que acabin a
mitjan 2009. La cova original
d’Altamira es va tancar al pú-
blic l’any 2002 per qüestions
de conservació i perquè fos in-
vestigada a fons, després que
el juliol del 2001 s’obrís el
complex que inclou la neocova
(reproducció de l’original) i el
nou museu.

ÒPERA
El Palau de les Arts
tindrà Carlos Saura
i Chen Kaige
El Palau de les Arts Reina Sofia
de la ciutat de València comp-
tarà la pròxima temporada
amb “distingits directors d’es-
cena de prestigi internacional
en una aposta per la qualitat
de les seves produccions ope-
rístiques”, entre els quals des-
taquen els noms dels realitza-
dors Carlos Saura i el xinès
Chen Kaige. Treballaran en les
noves produccions del coliseu,
com Carmen, de Bizet, i Turan-
dot, de Puccini, respectiva-
ment, segons ha informat el te-
atre d’òpera. Carmen, sota la
direcció de l’aragonès Saura,
serà el muntatge que obrirà la
temporada 2007-2008. Es
tracta de la segona incursió del
realitzador en la lírica després
d’haver portat la mateixa peça
al Festival dei Due Mondi (Ità-
lia), el 1995. Saura també és el
director de la versió cinemato-
gràfica de l’òpera de Bizet, es-
trenada el 1983.
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Deambulants,
per l’aire

La companyia gironina ja assaja a Tàrrega l’espectacle
que servirà per inaugurar la Fira de Teatre al Carrer

Joan Tort
TÀRREGA

La Fira de Teatre al Carrer
de Tàrrega ha fet una apos-
ta ambiciosa per arrencar la
27a edició. Ha escollit una
companyia novella, amb
només quatre anys d’exis-
tència; abandonarà la plaça
de l’ajuntament per celebrar
la inauguració i ha triat un
espectacle de gran format i
que combina la dansa aèria,
la música en viu, la poesia i
l’acrobàcia, entre d’altres
disciplines artístiques.

Es tracta de l’espectacular
muntatge TIR, que la com-
panyia gironina Deambu-
lants ha creat expressament
per inaugurar la Fira de Tàr-
rega i que compta amb la co-
producció del TNC. Els sis ar-
tistes que escenifiquen
aquesta obra multidiscipli-
nària s’han instal·lat a la ca-
pital de l’Urgell amb cinc set-
manes d’antelació per aca-
bar d’arrodonir l’espectacle,
per assajar i per donar la raó
a l’organització del certa-
men, que vol fer un pas més

i convertir Tàrrega no tan
sols en un mercat del teatre,
sobretot de carrer, sinó
també en “un territori crea-
tiu”,segonsJordiColominas,
director artístic de laFira,on
els grups s’estiguin per parir
les seves obres.

TIR s’escenificarà en un
solar buit de l’avinguda Tar-
radellas i on Deambulants ja
hi ha instal·lat grans conte-
nidors metàl·lics de merca-
deries, formant una estruc-
tura des d’on els artistes fan
tot un seguit de coreografies
penjats de cordes elàstiques.
Es tracta de dansa aèria o
vertical, en què la sincronit-
zacióentreacròbates i lamú-
sica donen la singularitat a
un xou innovador,poètic ies-
pectacular alhora, segons
Colominas.

Quatre anys de feina
Montserrat Canals, codi-
rectora i ballarina, destaca
que TIR vol ser un home-
natge al nomadisme, als ar-
tistes que, “com nosaltres,
eviten el sedentarisme, ar-
riben, s’adapten al medi,

mostren la seva manera de
viure i marxen”. Han estat
quatre anys de feina per ar-
ribar a un espectacle que ha
rebut el suport del TNC, la
Fira de Tàrrega i instituci-
ons gironines. Un fet que
ells encara no es creuen i
que qualifiquen “d’esgarri-
fós”, segon el codirector

Jordi Miquel, “perquè tot
són ajudes i facilitats”.

Després de l’estrena a Tàr-
rega, el 6 de setembre a les
nou de la nit, Deambulants
portarà els seus contenidors
de TIR a Temporada Alta de
Girona i a la primavera ins-
tal·laran el seu muntatge de
gran format als jardins del
TNC. Fins ara, havien prepa-
rat algunes actuacions per a
la Copa Amèrica de Vela a Va-
lència, per al Fòrum Gastro-
nòmic de Vic, per al TNC i per
al festival de cinema de Màla-
ga. Ara, però, estrenen el seu
primer i gran muntatge.

Montserrat Canals afegia
que per arribar a TIR han
estat molt de temps investi-
gant i perfeccionant tècni-
ques de dansa aèria, però, a
la vegada, combinant-ho
amb la dansa, el circ i la mú-
sica original de Zésar Martí-
nez i Ignasi Piccorelli. Colo-
minas afegia que també es
pretén consolidar aquesta
col·laboració amb TNC per
produir intervencions que
aportin innovació en la uti-
lització d’espais oberts. ■

La companyia Deambulants ha instal·lat el seu espectacular muntatge en un solar buit de l’avinguda Tarradellas ■ MARTHA VILA

‘TIR’ vol ser un
homenatge al
nomadisme, als
artistes que
eviten el
sedentarisme




