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Carles Santos

La seva obra ‘Ricard i Elena’ ha estat considerada un dels millors espectacles del certamen

El músic Carles Santos rep un
premi al Festival d’Edimburg

Redacció
EDIMBURG

El prestigiós diari
escocès ‘The He-
rald’ considera
que l’obra ‘Ricard
i Elena’, del com-
positor del País
Valencià Carles
Santos, és un dels
millors especta-
cles d’aquesta
edició del Festival
d’Edimburg.

L
a composició pren el
nom dels pares del
músic i fa un retrat
de la vida quotidia-
na després de la

Guerra Civil Espanyola. “Els
meus pares mai haurien ima-
ginat que una obra que exhi-
beix la vida quotidiana de
l’Espanya de la postguerra
pogués aconseguir un premi
en un festival com el d’Edim-
burg”, va manifestar Santos
després de rebre el guardó,
una escultura amb un àngel
daurat. El músic defineix
Ricard i Elena com “una òpera
petita” que retrata la vida
d’una parella durant la post-
guerra.

Aquesta és la segona ocasió
en què Carles Santos obté

aquest guardó. El 1999 ja va
ser distingit pel diari The He-
rald per la seva obra La pantera
imperial, en què interpretava

Bach. Santos es va mostrar
emocionat pel nou premi,
perquè “en aquest festival hi
ha molta qualitat”. El rotatiu
escocès premia cada setmana
les millors obres representa-
des tant en el Festival Inter-
nacional d’Edimburg com en
l’event alternatiu paral·lel, el
Fringe.

A més de Santos, en aquesta
ocasió han estat premiats dins
de la programació oficial el
ballet Double Points: One and
Two, del ballarí i coreògraf
italià Emio Greco, i la soprano
Elizabeth Byrne per la seva
interpretació de Les Valquíries.
La 55 edició del Festival Inter-
nacional d’Edimburg es va in-
augurar el 12 d’agost passat i
acabarà l’1 de setembre.
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Trapelleria i grapa en el brindis de Monti i Oriol Boixader

F E S T I V A L D E P E R A L A D A

‘Bi’

Benvinguts al
circ!

Jordi Jané

‘Bi’, de Comediants. Pallassa: Mariona Blanch.
August: Monti. Segon August: Oriol Boixader.
Música: Ezequiel Guillem ‘Saki’. Escenografia,

figurins i ‘attrezzo’: Joan Josep Guillén.
Coreografia: Montse Colomé / Andreu Bresca. Guió:

Moisès Maicas / Joan Font. Direcció adjunta: Xavi
Mateu / Joan Montanyès. Idea i direcció d’escena:

Joan Font. XV Festival de Peralada, 23 d’agost.

Fa quatre o cinc anys, a l’Associació de Circ de Catalunya hi va
haver mala maror quan algú va suggerir que Joan Font dirigís un
espectacle per al Fantàstic Circ d’Hivern. Gelosia impròpia d’una
art escènica que al llarg dels segles s’ha distingit precisament per
la capacitat d’acollir i fagocitar tota mena d’estímuls. Comedi-
ants, que han convertit la festa i la imatgeria populars en teatre
dels sentits, no poden sinó enriquir una art escènica tan popular
com el circ i a Bi ho demostren meridianament. És reconfortant
que Monti i Xavi Mateu, dos directors del Circ d’Hivern, hagin
treballat colze amb colze amb Font en aquest muntatge i que una
representació d’artistes de Nou Barris hagi aplaudit generosa-
ment a Peralada la realització de Comediants.

L’estètica unitària de Bi és el resultat de l’afinada entesa en-
tre Font, el compositor Saki Guillem, l’escenògraf Guillén i els
coreògrafs Montse Colomé i Andreu Bresca. Guillén tracta hà-
bilment l’espai amb una bastida mòbil, caracteritza festiva-
ment els personatges i és suggerent complementant el mate-
rial escènic amb objectes, ombres i projeccions. Molt ben ser-
vida per tres músics i una cantant als quals s’afegeixen sovint
Monti i Oriol Boixader, Saki ha creat una banda sonora de fort
protagonisme dramàtic que fa olor de Rota i Comediants, i no
cau mai en paranys tòpics.

El descontrol mediterrani visita l’equilibri oriental. Història
d’amor entre una pallassa catalana i un acròbata xinès. L’allioli
dramatúrgic de la trobada de dues cultures es lliga amb el
mestissatge dels artistes respectius. Els acròbates de l’escola
manxú de Qiqihaer no excel·leixen en els números, no rubri-
quen bé les acrobàcies a terra i van curts d’interpretació ges-
tual, però Font s’ha adaptat als imponderables i ha tret prou
suc d’uns artistes que fan contorsionisme, antipodisme, tra-
pezi Washington i de balanç, equilibri (bola, bicicleta, mono-
cicle alt, bidó, rola-rola, escala lliure), malabars (ganivets, plats,
morter, gerres, anelles, perxa, bastó del diable, bastó i corda de
foc) i acrobàcia (cingles, elàstics, lleó xinès, salts als cèrcols i a
la barra vertical). Hi ha proeses com un salt amb rosca al quart
cèrcol xinès venint de rondada, una subjecció de talons en ple
vol i una escomesa amb pirueta vertical invertida i subjecció de
cames al trapezi de balanç, 9 equilibristes oberts en flor dalt la
bicicleta, mig mortal amb pirueta a les barres verticals (de
subjecció de braços a subjecció de cames cap per avall, més
baixada amb control de cuixes), o el delicat joc de contorsió de
la menuda Ping Zhang que, girant 360  sobre l’horitzontal del
cos ajagut, esdevé una aranya que sosté amb mans, peus i front
cinc canelobres plens d’espelmes enceses.

Monti i Boixader poden explotar més la química mútua i
convertir en entrada de pallassos escenes com la d’abans del
concert d’ampolles. En el meritori equilibri de cadires a la
barbeta de Boixader –que el personatge podria enriquir molt–,
un precipitat canvi de llums en mata el gag final i desllueix
tota l’entrada. La pallassa de Mariona Blanch queda simpàtica
–l’argument tampoc demana més i, com saben molt bé l’Oriol
i en Monti, aprofundir el pallasso vol feina i anys–.

Cal encara polir escenes com la dels gegants o la del drac i
la mulassa –molt rica de suggeriments i que guanyaria en
força coreografiant-hi un xarivari acrobàtic–, però Bi és un
desacomplexat exercici de risc, un magnífic salt al buit. M’hi
falten un punt de bogeria i dos d’emoció, que potser s’aniran
manifestant a mesura que l’espectacle rodi i s’acabi de travar
–ho comprovarem el novembre al Mercat de les Flors–, però
aquestes mancances no entelen les virtuts d’un muntatge que
sobreviurà al seu cicle de representacions perquè és un camp
sembrat d’idees, de llavors molt diverses que sens dubte aniran
germinant i en faran un espectacle de referència en la història
del circ contemporani català i europeu. En xinès, Bi també
significa bon rotllo. El mateix bon rotllo amb què ara el circ dóna
la benvinguda a Comediants.

.............................
Aranda i Gutiérrez
Aragón competiran a
Sant Sebastià
Redacció
SANT SEBASTIÀ

Els directors Vicente Aranda,
Manuel Gutiérrez Aragón i José
Luis Guerín competiran per la
Conxa d’Or del pròxim Festival
Internacional de Cinema de
Donostia-Sant Sebastià, que
tindrà lloc a la capital
guipuscoana entre el 20 i el 29
de setembre. Pel que fa als
intèrprets, destaquen a la
secció oficial els noms de
Michael Caine, Sandrine
Bonnaire, Harvey Keitel i Mira
Sorvino. El certamen va fer
pública ahir una llista de setze
títols confirmats per a la secció
oficial, entre els quals destaca
Juana la Loca, el retrat que ha fet
Vicente Aranda d’aquest
personatge històric. El català
José Luis Guerín hi presenta En
construcción, un film amb què
ha seguit durant tres anys la
construcció d’un edifici al
Raval de Barcelona. Manuel
Gutiérrez Aragón, en canvi,
viatja amb Visionarios a
l’Euskadi rural dels anys 30 i
retrata l’entorn sociopolític a
partir d’unes estranyes
aparicions. També destaca al
cartell el britànic Fred Schepisi
(Seis grados de separación), que
dirigeix Last Orders,
protagonitzada per Michael
Caine; el francès Jean-Pierre
Améris amb C’est la vie,
protagonitzada per Sandrine
Bonnaire, i l’actor Tim Blake
Nelson (O Brother), que ha dirigit
un film interpretat per Harvey
Keitel.

.............................
Mor el pioner en la
recuperació dels orgues
Gabriel Blancafort
Redacció
BARCELONA

El mestre orguener Gabriel
Blancafort, que va fer una
tasca molt important en la
recuperació de l’orgue
després de la Guerra Civil, va
morir divendres a 72 anys.
Restaurador dels orgues de les
catedrals de Barcelona i
Palma, Montserrat i Ripoll,
també va construir en el seu
taller un centenar d’orgues
nous, i ha fet aportacions a
l’estudi musicològic amb
nombrosos articles i
conferències.

.............................
Montserrat Caballé surt
de l’hospital i actuarà
de nou a l’octubre
Redacció
BARCELONA

Montserrat Caballé va ser
donada d’alta ahir al migdia
de la clínica Teknon de
Barcelona, on va ser operada
d’una hèrnia el 8 d’agost, i va
anunciar que tornarà als
escenaris al mes d’octubre,
després de fer repòs durant
unes setmanes.


