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bans d’entrar a l’auditori dels jardins del
castell de Peralada hi ha un petit llac on se-
nyoregen dos magnífics cignes. Potser és

la mostra de l’adequació al lloc que tenen els direc-
tors teatrals i que ha fet que el nou responsable ar-
tístic, Joan Maria Gual, hagi començat, amb un gest
elegant, el seu primer festival amb la suite d’El llac
dels cignes de Txaikovski. Una marquesina per a
una orquestra que rebels que s’atansen al casino o
al festival i que posa música de fons al restaurant a
l’aire lliure n’és un altre detall que dóna contingut
emocional a l’enllaç amb un passat proper. Una
acurada edició dels programes i la tria d’una co-
producció amb el festival de Cantàbria i la Quinze-
na de Sant Sebastià són elements a destacar de la
nova etapa. Per la resta, és un festival encarat més
aviat al públic resident o estiuejant d’aquelles con-
trades que cal que ompli el gran auditori. Crides es-
pecials en poden ser la coproducció, uns contes de
Hoffmann dirigits escènicament per Lindsay
Kemp, la presència de dues gires de comiat –la del
ballarí Julio Bocca i la del cantant Miguel Bosé– i
molts espectacles, entre ballet i lírica, flamenc i
música popular, que acaben de cobrir el ventall
possible.

El concert inaugural es va caracteritzar per una
orquestra famosíssima, la més antiga de Rússia,
amb un director de renom que oferia el repertori al
qual està més avesada, no en va, dirigida pel mateix
Txaikovski, va estrenar el 1888 i el 1893, les seves
Cinquena i Sisena simfonies.

Precisament la Sisena va ser el plat fort de la nit.
Una obra en la qual el compositor, a part de citar un
cant de rèquiem ortodox enmig del primer movi-
ment, va pressentir o anunciar la seva mort, que es
va produir un mes després de l’estrena, va ser el fac-
tor que va deixar trasmudat el director que va sortir
capficat i va trigar a tornar a reaparèixer per felicitar
els seus músics i saludar el públic.

Va ser en alguns moments de la simfonia, espe-
cialment el temps final i en els dos bisos que va diri-
gir, finalment!, de memòria, quan va fer la sensació
que Temirkanov s’hi implicava i realment dirigia.
En El llac dels cignes es va limitar a guiar una exe-
cució amb algun desajustament, precipitació en la
Dansa espanyola i un cert mal gust amb la Napoli-
tana.
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Inauguració amb
cignes

� Programa: Suite d’El llac dels cignes i la Simfonia

núm. 6 op. 74, Patètica de Piotr Ilitx Txaikovski per
l’Orquestra Filharmònica de Sant Petersburg
dirigida per Iuri Temirkanov
Lloc i dia: Concert inaugural del XXI Festival
Castell de Peralada, 20 de juliol

JORDI MALUQUER

a Fura dels Baus torna a
l’arena i convida el públic a
arrossegar-se per les plata-

formes movibles. No hi ha volta de
full. El muntatge Imperium, que
pretén fer una reflexió sobre la so-
cietat benestant com la nostra, tro-
ba en la proximitat la millor arma.
Tot i que l’obra es llegeix molt
complerta amb el dossier a la mà, a
l’espai diàfan del Mercat de les
Flors només es viu per impulsos.
La música retrona a la boca de l’es-
tómac; les accions es desenvolu-
pen al voltant dels espectadors mo-
vent-se capriciosament fins al con-
tacte més o menys voluntari, ta-
cant, coartant, ferint (fins i tot), i
les imatges projectades escupen
caricatures que defineixen l’indi-
vidu perversament.

La dramatúrgia obliga l’espec-
tador a moure’s, sigui per curiosi-
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tat o per perillositat. Cada persona
fa una lectura subjectiva, i la crea a
partir dels ítems que capta sigui per
l’oïda, la vista o el tacte. Cada mis-
satge abocarà inequívocament a la
perillositat del pensament únic i a
la inutilitat de la violència. Jürgen
Müller, fundador de la Fura de la
Baus, sap donar el contingut orde-
nat, sense embafar de literatura i
amb dosis d’impacte emocional.

Alterna el vídeo, la interpretació
de les actrius i els enginys, mentre
que satura de ritmes sonors (que al-
gú procura ballar) l’acció. Potser
l’únic aspecte a millorar de l’ac-
tuació són les pauses que es pro-
dueixen entre les escenes, tot i el
ritme i l’eficàcia de les tramoies.
Muntatge interessant que conven-
cerà la capella furera i que, a més,
l’ampliarà.

� Companyia: Fura dels Baus
Direcció escènica i

dramatúrgia: Jürgen Müller, Lluís
Fusté Coetzee
Intèrprets: Valèria Alonso,
Florencia Galiñanes, Diana
Kerbelis, Lola López Luna, Gádor
Martín, Laura Ojer, Marta Roca i
Montse Vidal
Dia i lloc: divendres, 20 de juliol
(fins al 28) al Mercat de les Flors.
Festival Grec

teatre | «imperium»

JORDI BORDES

360 graus de cops a l’estómac

Un instant de l’espectacle, que serà al Mercat de les Flors fins dissabte. / EL PUNT

uedava encara una hora
perquè comencés el segon
recital de Norah Jones a

Barcelona, però quan l’atmosfèri-
ca i amarga cançó d’autor de M
Ward –teloner de luxe– va aparèi-
xer a l’escenari d’un palau encara a
mig omplir, ho va fer acompanya-
da d’una noia menuda, discreta i
relaxada, amb texans i brusa, que,
en efecte, era Norah Jones. Quan
part del públic encara es pregunta-
va si aquella mossa era realment
l’autora de Come away with me,
Jones i Ward, Ward i Jones, ja gai-
rebé havien brodat una lectura cap-
tivant del Blue bayou de Roy Orbi-
son, primera de les quatre cançons
que van interpretar plegats. Va ser,
segurament, el millor moment de
la nit.

Amb la brusa i els texans al ca-
merino, Norah Jones va emprendre
una hora més tard el seu recital
amb un elegant vestit roig i la càr-
rega –en el seu cas, vés a saber si
per timidesa, ben pesada– d’haver
de ser ella la mestressa absoluta a
l’escenari. Va cantar tan brillant-
ment com ho fa en els seus tres dis-
cos, va mostrar certa tècnica amb
la guitarra i especialment el piano,
va versionar amb gràcia les Dixie
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Cups (I’m gonna get you yet) i Tom
Waits (The long way home), però,
inexplicablement dispersa, també
es va confondre dos cops amb el
repertori i se li va fer difícil comu-
nicar-se amb l’audiència amb na-
turalitat.

Potser, com ja va fer valer l’any
passat com a integrant del grup

Little Willies, Norah Jones renun-
ciaria ben ràpid al magnetisme que
s’exigeix a qualsevol gran dama de
la cançó i compartiria molt gusto-
sament el protagonisme.

Potser és que, tot i que ven mi-
lions de discos, a Norah Jones li
agradaria ser més una antidiva que
una diva.

� Lloc i dia: Palau de la Música
Catalana (Barcelona). 20 de juliol

música | norah jones

GUILLEM VIDAL

La càrrega de Norah Jones

Norah Jones durant un moment de l’actuació. / ORIOL DURÁN




