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Guerra Civil i la Transició, i
d’uns ideals polítics incor-
ruptibles; en els dos ves-
sants, l’artístic i el real, oneja-
va la bandera de la llibertat i
de l’ètica per damunt de tot.
Clixé número tres.

Carlos Saura, i va convertir-
se en una de les obres més
importants del flamenc
contemporani. Clixé dos.

La Compañía Antonio Ga-
des du el nom d’un dels mi-
llors creadors que ha donat
Espanya, un personatge que,
a més de la seva obra i la
seva increïble manera de ba-
llar, va tenir una vida repre-
sentativa d’una societat con-
creta, la de la posterior a la

C
armen representa el
súmmum de la mitolo-
gia hispànica: una his-

tòria de passions desboca-
des a partir d’una gitana que
enamora tots els homes per
la seva bellesa i tempera-
ment, fins que els condueix
cap a la mort. Primer clixé.

Es va representar per
primera vegada el 1983,
arran de la pel·lícula que
havien fet Antonio Gades i

Crítica* dansa

Clixés instituïts, clixés trencats

BàrbaraRaubertNonell

El que trobem al Liceu és
una obra que després de
tres dècades continua inal-
terable, a càrrec d’una
companyia que es presenta
com a guardiana d’un llegat
que fa enyorar el seu crea-
dor, i amb alguns ballarins
que han anat envellint amb
el temps. Aquí és on els cli-
xés es trenquen.

Per això, si ens mirem
l’obra despullant-la de tots

aquests prejudicis, hi veu-
rem un espectacle de gran
qualitat en si mateix i en els
seus intèrprets, amb mo-
ments tan preciosos plàsti-
cament com rítmicament
precisos. També hi trobem
una moderna desconstruc-
ció del mite, amb una posa-
da en escena basada en els
assajos d’un ballet de Car-
men, mentre la trama de re-
lacions humanes que es

crea en l’estudi reprodueix
la història d’amors i desa-
mors de la gitana-ballarina.
En definitiva, un mirall
entre la realitat i la ficció,
entre clixé i espontaneïtat,
encara que costa dir qui és
que reflexa a qui.

*
Carmen, COMPAÑÍA ANTONIO
GADES. GRAN TEATRE DEL
LICEU. 14 D’ABRIL

L’obra, després
de tres dècades,
continua
inalterable

Veus
úniques
Bonet, Mísia, Jessye
Norman i Maria
Bethânia seran al
festival Únicas

Marta Porter
BARCELONA

En la seva tercera edició, el
festival Únicas, aquest cer-
tamen que reuneix al Palau
de la Música Catalana les
millors veus femenines,
convoca aquest any dones
tan emblemàtiques i d’estils
tan diferents com l’extraor-
dinària soprano nord-ame-
ricana Jessye Norman, que
obrirà el festival el 14 de
maig; Maria del Mar Bonet,
que s’hi presenta amb l’Or-
questra Simfònica del Va-
llès per reversionar el seu
repertori; la primera dama
del musical britànic Maria
Friedman, amb temes de
Stephen Sondheim; la ne-
palesa Ani Choying Drolma,
una veu que transmet els
cants budistes tibetans i els
mantres hindús; Lolita en
un homenatge a la seva
mare, Lola Flores; la reina
del fado Mísia amb el seu
nou espectacle Lisboarium;
la cantaora Carmen Lina-
res amb la seva veu impres-
sionant; i, tancarà el certa-

men, el 27 de juny, la brasi-
lera Maria Bethânia amb el
seu nou espectacle Dentro
do Mar Tem Rio basat en el
repertori dels seus dos úl-
tims discos: Mar de Sophia
i Pirata.

Maria del Mar Bonet es
va mostrar molt il·lusiona-
da per poder portar els seus
viatges per la Mediterrània,
“de Mallorca a Turquia pas-
sant per Grècia, Itàlia, Tu-
nísia, etc.”, a un Palau on
ara fa 40 anys va fer el seu
primer recital a Barcelona.
“Aquest concert amb l’Or-
questra Simfònica del Va-
llès és una celebració dels
meus 40 anys de carrera”,
assegurava ahir, alhora que
anunciava que “serà prou
llarg perquè se’n pugui fer
un disc”.

Qui no es veia tan atreta
pel mercat discogràfic era
la cantant portuguesa ins-
tal·lada a París, Mísia, que
assegurava que “els discos i
jo no tenim res a veure”, en
referència als pocs cedés
que es venen de la seva mú-
sica, que ella mateixa va re-
conèixer que és “minorità-
ria”. Amb tot, també va
anunciar que no renuncia a
un projecte discogràfic amb
la pianista, també portu-
guesa, Maria João Pires. ■

L’anydelacabra
arribaalsMax

‘LacabraoquiésSylvia?’,dirigida i interpretadaper
JosepMariaPou, triomfaa lanitde lesartsescèniques

Eduard Mas
BILBAO

El 2006 va ser l’any de la
cabra, de la teatral, la de
Josep Maria Pou: Premio Na-
cional de teatre per a l’espec-
tacle La cabra o qui és Syl-
via? I ahir a la nit al Palau
Euskalduna de Bilbao –per si
calia– va quedar del tot clar.
L’obra del dramaturg Ed-
ward Albee, dirigida, produ-
ïda i interpretada per Pou, va
arrasar en la desena edició
dels premis Max de les arts
escèniques. Premi al millor
espectacle de teatre, a la mi-
llor adaptació d’obra teatral
i a la millor direcció d’escena.

L’encarregada de dirigir la
cerimònia va ser la ballarina
i coreògrafa Sol Picó, i això
es va traduir en una edició
dels Max protagonitzada per
la dansa, amb actuacions de
figures tant destacades del
gènere com ara el bilbaí Igor
Yebra. Xous de dansa clàssi-
ca, contemporània i fins i tot
balls tradicionals d’Euskadi
per amenitzar l’entrega de
les 28 estatuetes, inclòs el
Max hispanoamericà per al
ballarí argentí Julio Bocca, i
el premi d’Honor per a l’ex-
cèntric dramaturg i no-
vel·lista Fernando Arrabal
–que va rebre l’estatueta
acompanyat per música de

mariachis, disfressat de “rei
del món”, i de mans de la mi-
nistra de Cultura, Carmen
Calvo, que anava vestida de...
bandera republicana?

Però pomes amb antifaç
per designació directa a
banda, els premis van tenir
clar accent català. Lluïsa Cu-
nillé com a millor autora tea-
tral en castellà perBarcelona
mapa de sombras, que va es-
trenar, per cert, en català el
2004 a la Sala Beckett i que
ara inspira un film que Ven-
tura Pons està rodant. El Te-
atre Romea va recollir el Max
a millor productor teatral pri-
vat, per La torna de la torna,
Peer Gynt, La felicitat i La

cabra o qui és Sylvia? Millor
actor i actriu protagonista,
per als emocionats –“perquè
és un premi de teatre”– Edu-
ard Fernández (per Hamlet)
i Laia Marull (Nina).

Cap al País València van
anar tres premis més. El po-
lifacètic músic Carles Santos
es va endur els primers dos
Max de la nit: millor director
musical i millor composició
musical per La meua filla
sóc jo. Rodolf Sirera va gua-
nyar l’estatueta al millor
autor teatral en català/va-
lencià per El verí del teatre,
una obra que va publicar el
1978 i que es va veure l’any
passat a l’Espai Brossa. ■

Actors de Bilbao protestant a l’entrada del Palau Euskalduna de Bilbao ■ EFE

Mísia, la directora del festival Lil Castagnet i Maria del
Mar Bonet, ahir al Palau de la Música de Barcelona ■ J. GARCIA




