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figures de cera, quan cal-
dria potenciar la seva tex-
tura incorpòria, etèria i
simbòlica. No basta un teló
de ganxet i unes cametes
de puntes de coixí per miti-
gar la fisicitat d’uns perso-

peça treta d’un museu. Al
simbolisme li escau l’ab-
sència de carnalitat. Per ce-
lebrar l’any Rusiñol, Fran-
cesc Nel·lo ha volgut resca-
tar aquesta relíquia
modernista sense atenuar,
però, la corporalitat actoral.
La mateixa presència dels
intèrprets sense les veladu-
res que exigeix l’estil de la
peça apropa els personat-
ges a la consistència de les

E
l jardí abandonat su-
posa l’aclimatació del
simbolisme al teatre

català. Quan va compondre
l’obra (1899), Rusiñol s’ins-
crivia en el renovador camí
de l’avantguarda traçat per
Maeterlinck. Però el país no
estava preparat per a tals
innovacions i, de fet, quan
es va estrenar, gairebé 30
anys després (1928), ja va
ser percebuda com una

Crítica* teatre

Semblava de cera

FrancescMassip

natges que es proposen
com a emblema de la ten-
sió entre un món que s’es-
llangueix en la seva pròpia
exquisidesa i l’embranzida
pragmàtica de la vida mo-
derna. Teresa Cunillé incor-
pora l’anciana Marquesa
propietària del jardí que ha
convertit en mausoleu i on
arrossega la seva néta Au-
rora, una noia prerafaelita,
tocada de poesia i mort,

que interpreta Nausica
Bonnín amb l’estatisme i la
nitidesa de línies d’una es-
cultura d’alabastre. És un es-
perit lànguid que traspua un
misticisme delicat i malaltís,
que dos homes, incorporats
per un sol intèrpret (Ivan
Morales) proven d’apropar a
la vida i arrencar la noia del
jardí cementirial on ha deci-
dit enclaustrar-se com una
monja tancada. L’obra respi-

ra l’alè claustrofòbic i el
clima asfixiant caracterís-
tics del simbolisme, però
les paraules d’intensa poe-
ticitat no s’envolen, atrapa-
des en el sopor d’una llum
esmorteïda.

*
El jardí abandonat, DE
SANTIAGO RUSIÑOL, DIRIGIT
PER FRANCESC NEL·LO. ESPAI
BROSSA, 25 DE GENER

L’obra respira l’alè
claustrofòbic
característic del
simbolisme

Macacoconvenç
elsaustralians

Barcelona Sounds desembarca a Austràlia de la mà del Ramon
Llull amb gran expectació per escoltar “els hereus de Manu Chao”

Ester Pinter
SYDNEY

Imatges de la Sagrada Fa-
mília i el Parc Güell se suc-
ceïen al videowall mentre
sonaven versions flamen-
ques de Manu Chao. Així
començava el Barcelona
Sounds, el concert més es-
perat del cicle de música
rock del Festival de Sydney
que durant l’última setma-
na s’ha celebrat al recinte
de l’antiga presó de Hyde
Barracks, ara reconvertida
en museu.

El Barcelona Sounds,
que ha comptat amb la
col·laboració de l’Institut
Ramon Llull, ha estat l’únic
concert dels set programats
durant el cicle que quinze
dies abans de celebrar-se ja
havia venut les seves 1.500
localitats. Els catalans Ma-
caco eren el plat fort d’una
vetllada en la qual també
van actuar els DJ The Pin-
ker Tones. Va ser en una
data assenyalada, la nit
abans de la diada nacional
d’Austràlia, el 26 de gener.

Mirant els assistents as-
seguts a les taules picant
uns fish and chips, o dem-
peus assaborint un char-
donnay australià, cervesa i
cubates embotellats, i no
precisament vestits per
suar la samarreta, sembla-
va difícil imaginar el que
passaria més tard: dues
hores seguides de ball des-
enfrenat i d’entrega absolu-
ta a la banda liderada per

Dani Carbonell, Macaco. Un
públic rendit a la tralla de
sons, moviments i procla-
mes llançades en castellà
per aquest grup que trepit-
java per primer cop els an-
típodes, però acostumat a
viatjar per mig món.

Con la mano levantá, la
cançó estrella del darrer
treball, Ingravito, la mescla
de rumba i hip-hop d’El pi-
rata de agua salada i Brasil
3000, cantat en portuguès,
van ser alguns dels temes
més celebrats.

Al marge de si el nom de
Barcelona Sounds responia

a una estratègia de màr-
queting del festival, Carbo-
nell va sostenir que “exis-
teix un so característic de
Barcelona, mestís i de bar-
reja”, i que el seu precursor
no havia estat Manu Chao
sinó el Gato Pérez.

El relleu de Manu Chao
Molts dels assistents con-
sultats, joves de vint-i-tants
anys d’arreu del món, van
mostrar la seva fascinació
per Barcelona mentre asse-
guraven que havien com-
prat les entrades perquè
des del festival s’anunciava

els Macaco com a hereus de
l’autor de Clandestino.

La participació catalana
al Festival de Sydney es va
gestar arran de l’encontre
de programadors internaci-
onals del Mercat de Música
Viva de Vic, on des de fa uns
anys hi punxa Frank Ma-
drid, productor i DJ afincat
a Canberra i artífex del Bar-
celona Sounds.

Madrid creu que la pre-
sència dels Macaco obre la
porta d’entrada a d’altres
grups catalans de cara a fu-
tures edicions del Festival
de Sydney i fa possible co-

mençar a fer forat al mer-
cat australià. Segons el DJ,
Barcelona i Sydney estan
en sintonia: “Totes dues són
ciutats olímpiques i de no fi-
gurar al mapa han passat a
ser un aparador internacio-
nal on tothom vol anar-hi a
viure i treballar”.

La 31a edició del Festi-
val de Sydney, que en-
guany ha ampliat la seva
programació en un 30 per
cent respecte de l’any pas-
sat, ha comptat amb 780
artistes d’arreu del món en
més de 100 esdeveniments
culturals. ■

Durant dues hores el públic es va deixar emportar per la rumba i el ‘hip-hop’ del grup de Gràcia deixeble del Gato Pérez ■ ESTER PINTER

MÚSICA
El ‘bluesman’ B.B.
King, de 81 anys,
hospitalitzat
El llegendari cantant de blues
B.B. King està hospitalitzat
des de dijous amb febre i al-
tres símptomes de grip, tot i
que evoluciona favorablement
i podria sortir de l’hospital
avui mateix. Segons John Ko-
loen, portaveu de l’Hospital
Universitari de Texas, King es
quedarà a l’UCI per a avis fins
al moment de l’alta per vigilar
més de prop les seves cons-
tants, atesa la seva edat avan-
çada (81 anys) i que és diabè-
tic. King va haver de suspen-
dre dues actuacions a causa
d’aquesta malaltia.

MÚSICA
Leonora Milà i Carles
Masdeu recorden
Eduard Toldrà
La reconeguda pianista Leo-
nora Milà i el tenor Carles
Masdeu, tots dos de Vilanova i
la Geltrú, han preparat un
concert en homenatge a Edu-
ard Toldrà en el 45 aniversari
de la seva mort. El concert,
que ofereix un repertori inte-
gral de Toldrà, també de Vila-
nova, comença a les 19 h i tin-
drà lloc a la societat Foment
Vilanoví.

MÚSICA
De Verdi a Nino Rota
de la mà de Ciliberti
Rotolo al Tecla Sala
El duet format pel clarinetista
Giambattista Ciliberti i el pia-
nista Piero Rotolo és el prota-
gonista d’un recital que tindrà
lloc avui al punt del migdia al
Centre Cultural Tecla Sala, de
l’Hospitalet. Els prestigiosos
músics italians han preparat
un programa dedicat als mú-
sics italians i anglesos del
segle xx, amb peces de Nino
Rota, Alamiro Giamperi, Giu-
seppe Verdi, Malcolm Arnold i
Alec Templeton.
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