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ROBERT RAMOS

Rosario durant l’actuació al Poble Espanyol de Montjuïc

P O P

Rosario

Immensa
Pere Pons

Rosario, veu; Arturo Soriano, saxo;

Fernando Illán, baix; Sergio Castillo,
bateria; Luis Dulzaires, percussió; Eric De
Witi, guitarra elèctrica; Juan Maya,
guitarra espanyola; Paco Ibañes,
trompeta; Michel Philp, teclats; Mayte
Pizarro i Chonchi Heredia, cors. Dijous, 10

de juliol de 1997. Poble Espanyol. Grec’97.

Barcelona.

Ella sent. Ella és de ley. Ella té molt per viure. Ella
és Rosario; l’hereva directa i transmissora a la terra
del que significa el cognom Flores. No és casualitat
llavors que en aquestes últimes temporades de va-
ques flaques en el circ del pop nacional, la petita de
la família Flores hagi estat una de les comptades
excepcions omplint totes les places i sortint per la
porta gran. Barcelona, la ciutat on el seu pare
–Antonio González, El Pescailla– va patentar el ven-
tilador i la rumba catalana, no podia ser menys i
unes 6.000 persones van desbordar el re-
cinte del Poble Espanyol per oferir-li la
seva devoció més absoluta.

Rosario els va correspondre amb un es-
pectacle superlatiu de força, energia i
qualitat musical com feia anys que no
protagonitzava un artista nacional des de
dalt d’un escenari. Contràriament al que
ha succeït en la seva trajectòria discogrà-
fica, en la qual el seu primer disc –De ley–
no ha pogut ser superat pels seus dos
treballs posteriors, al damunt de les taules Rosario
ha crescut i s’ha fet immensa. Segueix sent tan
senzilla com directa; expressant-se millor amb els
gestos que no pas amb les paraules i embadalint el
personal pel seu domini del cos i dels malucs abans
que per les seves virtuts vocals.

La casta que bull al seu interior, aquest talent
genètic intransferible, és el que la converteix en
peça única i inimitable i, en definitiva, és el que la

salva de figurar en el rànquing de la me-
diocritat imperant. La nena, però, que de
tonta no en té ni un pèl, arrodoneix la
feina envoltant-se d’una banda de músics
de molts quirats que li cobreixen les es-
patlles a la perfecció.

El so del grup i el seu acoblament amb
l’estrella principal de l’espectacle més
que convincent és abassegadorament de-
molidor i realment impressionant. Secció

de vents, percussions, guitarres, teclats i cors con-
figuren una de les millors bandes –si no la millor–
que ha tingut mai el pop espanyol, i si a més a més
entre ells hi ha els progenitors del concepte musi-
cal Rosario –els productors i arranjadors Arturo
Soriano i Fernando Illán–, la proposta pren una
volada inabastable. L’espectacle musical que ser-
veixen en conjunt no té res a envejar al de figures
internacionals com Madonna o Gloria Estefan i el

converteix en un producte d’obligada exportació
més enllà de les nostres fronteres, on té el triomf
assegurat.

Tant en la part tècnica com artística Rosario de-
mostra que el que no ha sabut renovar dins un estudi
de gravació no li ha estat obstacle per parir un directe
que supera tots els seus muntatges anteriors i que
revitalitza els seus propis temes amb nous arranja-
ments i una magnífica posada en escena. La precisió
dels músics i dels tècnics de so i llums converteixen el
xou de Rosario en una màquina de rellotgeria amb cor
i batecs que li concedeixen vida pròpia. Pel que fa al
repertori, l’única sorpresa respecte al que havíem es-
coltat fins ara –a part de les peces del seu últim disc–
va ser la seva fantàstica versió de la cançó Lucía de Joan
Manuel Serrat. Després de dues hores immenses, Ro-
més viva que mai, va demostrar que quan de qui es
parla és de l’hereva directa de la Faraona, és ella qui
té l’última paraula.

T E A T R E

‘Orestea (una commedia organica?)’

Sorollosa
tramoia

Francesc Massip

‘Orestea (una commedia organica?)’ de la Societas

Raffaello Sanzio. Intèrprets: Paolo Guidi, Loris
Comandini, Fiorella Tommasini, Nicoletta Magalotti,
Leone Monteduro, Silvano Voltolina, Franco Pistoni,
Carlotta Piras, Giuseppe Furnari, Claudia Castellucci.
Direcció: Romeo Castellucci. Mercat de les Flors, 10

de juliol. Grec’97.

Sempre m’han semblat molt suggerents les idees escèni-
ques d’Artaud, que considerava que aquell “teatre que sot-
met al text la posada en escena i la realització, és a dir, tot
allò que té d’específicament teatral, és un teatre idiota, de
bojos, invertits, gramàtics, botiguers, antipoetes i positivis-
tes, és a dir, d’occidentals”. Una abrandada reivindicació
dels components no textuals de l’espectacle, sovint menys-
tinguts per la seva naturalesa efímera, que he subscrit da-
vant de muntatges singulars com els de La Fura, Comediants,
Footsbarn, Royal de Luxe o Philippe Genty. En aquest sentit,
la recerca plàstica, sonora i gestual de la Societas Raffaello

Sanzio sobre l’obra d’Èsquil, m’agafava amb la millor pre-
disposició. L’artífex d’aquesta Orestea, Romeo Catellucci, ens
seduïa, sobre el paper, amb els seus plantejaments audaços
dirigits a perforar el text i el mite, així com amb la seva in-
novadora mirada sobre la tragèdia grega i, concretament,
sobre les peripècies dels Àtrides. Posant de bracet Ifigènia
amb l’Alícia de Carroll i convertint el corifeu en el conill del
conte, Castellucci converteix la trilogia clàssica en “un joc de
nens, objectual, fred, autístic”, on el món infantil desem-
mascara “el món dels adults traïdors”. L’espectacle es veu a
través de l’espill: un teló de gasa gris que tanca la boca de
l’escenari i sobre el qual es projecta un foc devastador. Al seu
través grinyolen les imatges i els cossos dels intèrprets
atrapats en una profusió fatigant de tramoies i ginys mecà-
nics la significació dels quals no arriba a traspassar el mirall,
és a dir, el públic és envaït per una profunda perplexitat. Hi
ha elements que en altres muntatges han constituït autèn-
tics encerts: els vaixells de joguina travessant l’escenari (Vo-
yager immobile), cavalls i mules a escena (Carmen), una grassa
felliniana (Satyricon) dintre d’una gàbia de plàstic sobre la
qual s’escampa el sang i fetge de la faula (Sweeney Todd), una
cabra amb pulmons pneumàtics (Le géant), un enfilall d’es-
trafolaris artefactes (Richard III de Langhoff), etc. Però aquí,
malgrat la qualitat estètica d’algunes figuracions, hi manca
coherència i alenada poètica. El text ha estat marginat a la banda
sonora, sovint estrident, i les seqüències se succeeixen a estreba-
des, com en una visió onírica, inconnexa, sens dubte intencio-
nada, però poc operativa, almenys per assolir aquella comunica-
ció ritual que el grup pretenia crear. Potser en un espai natural,
en un context festiu i amb menys artefactes, s’hauria produït la
connexió i el feedback amb l’audiència que ara s’ho mira com un
curiós experiment de laboratori.
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Textos de Bertolt Brecht
a ritme ‘techno’
France Presse
BERLÍN

El Berliner Ensemble, el
cèlebre teatre fundat per
Bertolt Brecht, participarà
avui a la gran desfilada techno
–Love parade– organitzada
avui a Berlín. Ho faran a dalt
d’un antic tanc soviètic i al
costat d’altres representants
del món cultural com
aral’exministre francès Jack
Lang. La companyia ha promès
una barreja explosiva de textos
de Brecht amb música techno. A
la ciutat s’hi esperen un milió
de fans del gènere.

.............................
La Fira de Tàrrega es
presenta a Londres
Efe
TÀRREGA

La Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega es va presentar ahir al
Festival de Greenwich, a
Londres. És una operació de
difusió similar a l’organitzada
a Nova York fa tres setmanes.
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