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cultura

Després de dos anys d’aturada obligada, Deltebre 
Dansa ha tornat amb rècord de participants. Durant les 
dues últimes setmanes ha aconseguit omplir entre un 
70% i un 80% de les localitats dels espectacles de carpa.

ÈXIT DEL RETORN 
DE DELTEBRE 
DANSA

El cantant anglès Robbie Williams –que es va donar a 
conèixer amb els Take That a principis dels 90– celebra 
25 anys de trajectòria en solitari amb el disc XXV, que 
es publicarà el 9 de setembre.

ROBBIE 
WILLIAMS 
PUBLICA DISC

Un Serrat pletòric 
converteix Peralada 

en una gran festa

Dins la gira El vici de cantar, inici-
ada a l’abril a Nova York i que acaba-
rà al desembre a Barcelona, Serrat va 
sortir amb ganes de passar-s’ho bé i 
fer-ho passar bé al públic. Amb bona 
veu, va obrir amb Temps era temps, 
que, per no voler ser nostàlgic, va fer 
caure ja d’entrada més d’una llagri-
meta mentre imatges antigues pro-
jectades al fons de l’escenari il·lustra-
ven la cançó. Després de Cançó de 
bressol, amb la qual fins i tot es va 
atrevir a fer uns passets de ball, va 
cantar El carrusel del furo. Va donar 
gràcies als personatges de les seves 
cançons, “que no són de veritat ni de 
mentida sinó fantasies amb algunes 
gotes de realitat, o potser al revés”. I 
va seguir amb Romance de Curro el 
Palmo i Senyora, “amb qui fa més de 
mig segle que ens coneixem, però que 
no sé com es diu”, va dir de broma. 

L’espectacle, molt cuidat, amb 
imatges en viu combinades amb ani-
macions projectades al fons i una 
il·luminació impecable que creava 
ambients, va seguir amb Seria fan-
tàstic, Me’n vaig a peu i No hago otra 
cosa que pensar en ti.Van sonar can-
çons clàssiques com Algo personal i 
La tieta, cantada amb tant de senti-
ment que va fer caure més d’una llà-
grima, i també hi va haver temps per 

a peces més reivindicatives com Las 
nanas de la cebolla o Para la libertad. 

La sorpresa de la nit va ser l’apa-
rició de la israeliana Noa, molt 
aplaudida pel públic, amb qui va can-
tar a duo Es caprichoso el azar per 
després seguir ella amb Tú y yo, 
acompanyada només del seu guitar-
rista Gil Dor. La cantant israeliana 
es va acomiadar llegint-li una carta 
plena d’agraïments. 

Cançó de matinada i Hoy puede 
ser un gran día van ser corejades pel 
públic abans que Serrat ens recor-
dés que la seva faceta ecològica va 
començar fa més de 40 anys amb 

Joan Manuel 
Serrat,  
de 78 anys, 
s’acomiada 
dels escenaris 
en aquesta  
gira. MIQUEL 

GONZÁLEZ / SHOOTING

Pare. L’arxifamosa Mediterráneo i 
Cantares, amb un “Caminante no 
hay camino” cantat sottovoce pel 
públic, van tancar el concert. Els bi-
sos, però, van venir tot seguit amb 
l’emotiu El meu carrer, Aquellas pe-
queñas cosas i l’animada Fiesta. Fi-
nalment, va tornar a sortir a l’esce-
nari davant la insistència del públic 
i dient “abans m’he oblidat el tam-
boret de Bocaccio i ara m’he oblidat 
de cantar Paraules d’amor”. I amb 
aquesta mítica cançó va desaparèi-
xer rere unes cortines de vellut ver-
mell amb un “ha estat un plaer ha-
ver-vos conegut”.e

El cantant es va entregar a un públic 
emocionat en el seu comiat del Festival

La baixada a l’infern d’una noia qualsevol
ma té una actitud de fugida de si ma-
teixa, una violència innata que ens 
recorda el personatge de Roberto 
Zucco de Bernard-Marie Koltès. La 
seva és una història de solitud, sexe, 
drogues i d’al·lucinacions en una at-
mosfera onírica farcida d’un grapat 
de monòlegs punyents, amb petits 
cops d’humor, per descriure una re-
alitat cruel sense realisme. 

Queralt Casasayas és una magní-
fica Fàtima que evoca la pèrdua 
d’un mateix, la fragilitat de la in-
consciència, l’amarga virulència del 
desencís vital. L’acompanyen un re-
partiment molt ben dirigit per l’au-
tor, Jordi Prat i Coll (Els Jocs Flo-
rals de Canprosa, M’hauríeu de pa-
gar), en què destaca, esclar, Mercè 
Aránega en un paper quasi de comè-
dia; Jordi Figueras, espectacular 
com a rodamon que adora la sortida 
del sol, i Sergi Torrecilla com el ca-
mell i culer de soca-rel. No són tan 

Un instant de Fàtima, obra dirigida per Jordi Prat i 
Coll. SÍLVIA POCH / FESTIVAL GREC

acurats ni interessants els monò-
legs de l’estudiant de filosofia de Da-
niela Fumadó, que, no obstant això, 
mostra una dicció admirable en el 
seu text, ni el de la gavina ferida de 
Tilda Espluga. 

Els espectadors que vagin a veu-
re l’obra al Lliure de Gràcia –a l’oc-
tubre hi farà temporada– es troba-
ran una de les escenografies més 
ampul·loses que hagin vist en 
aquest espai. Monumental. Exces-
sivament monumental. Unes esca-
les de banda a banda de l’escenari 
rematades per un seguit d’arcs amb 
ressonàncies medievals que evo-
quen un monestir o una mesquita. 
Si els obviem ens recorden les esca-
les del port que baixen al mar on es 
barallen les llisses per un bocí de pa, 
enfront de l’estàtua de Colom. No sé 
si calia tanta monumentalitat en 
una història i un drama íntims. Bon 
espectacle.e

MÚSICA

TEATRE

Crònica

“B
envinguts a aques-
ta festa i gràcies per 
haver-me acompa-
nyat tants anys”. 
Així es presentava 

Joan Manuel Serrat ahir al seu públic 
de Peralada, que omplia de gom a gom 
l’auditori. “Després de vint-i-tants 
anys de relació amb aquesta casa, 
avui vull deixar de banda les nostàl-
gies perquè d’ara endavant només 
ens queda el futur”. 

El d’ahir va ser un concert tremen-
dament emotiu, joiós, ple de bona 
música i complicitats, amb un Serrat 
pletòric que va aguantar el ritme du-
rant prop de dues hores i mitja sen-
se descans, amb cançons de sempre, 
parlaments irònics i molts agraï-
ments, sobretot al seu públic, entre 
els quals referents com Àngel Casas 
i Joan Albert Amargós. 

Dalt l’escenari hi havia els amics i 
músics que l’han acompanyat sempre, 
des del fidel Ricard Miralles al piano 
fins a Josep Mas Kitflus als teclats, pe-
rò també les noves generacions. 

PERALADA

MARTA PORTER

‘Fàtima’ TEATRE LLIURE DE GRÀCIA  

115 DE JULIOL 

E
s diu Fàtima però es po-
dria dir Vanessa, Pilar, 
Noemí... La seva és la his-
tòria de la baixada a l’in-
fern amb el final esperat, 

i és la vida de moltes dones que so-
breviuen en barris com el Raval. No-
ies que un dia van equivocar el camí 
i que un pas rere l’altre ho han per-
dut tot. No sabem gran cosa de la Fà-
tima. Tant se val. El que importa és 
que deambula cercant escalfor hu-
mana entre altres marginats com 
ella. Que li fan por la rates i que és ca-
paç de mutilar una gavina. La Fàti-

Crítica

BARCELONA

SANTI FONDEVILA
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