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estiu icult

ríticac

Idea i direcció: Carme Portaceli.
Moviments: Marta Carrasco.
Teatre: Nau Ivanow.
Estrena: 12 de juliol
En cartell: fins al 23 de juliol

Qüestionar referents

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

‘FAIRY’

La Factoria Escènica Internacional
(FEI), impulsada a la Nau Ivanow per
Carme Portaceli i una sèrie d’artis-
tes catalans de diferents disciplines,
proposa l’estrena, dins del Festival
Grec, de Fairy, un espectacle amb
música i cançons en directe dirigit
per Portaceli. És un espectacle atrac-
tiu, ple de ritme, en el qual la parti-
cipació de la coreògrafa Marta Car-
rasco com a responsable de movi-
ments resulta decisiva.

En el marc d’una escenografia ca-
baretera de color vermell (Paco
Azorín) conviuen una sèrie de perso-
natges que ens resulten familiars i
que es defineixen, respectivament,
per la por que tenen a créixer, el
pànic a envellir, la necessitat d’inde-
pendència, la recerca del príncep
blau, l’obsessió pel mal, etcètera.
Tots són, com resulta obvi, protago-
nistes de contes de la nostra infàn-
cia que perduren amb el pas del
temps: la madrastra de la Blanca-
neu, el Peter Pan, el Llop Ferotge, la
Caputxeta Vermella, la Ventafocs i
la Hansel.

Amb aquest material, Portaceli i
Carrasco han fet un espectacle
d’una hora de durada que passa
com una exhalació, trufat de
cançons i moviments i que darrere
de la diversió i l’encant manté una
certa acidesa i un contingut gens su-
perficial. Aquestes referències de la
infància són qüestionades des de la
realitat d’avui dia.

Fairy es podria definir com una
comèdia amb música que il.lustra
sobre el conservadorisme d’alguns
dels personatges principals de la

infància d’un munt de generacions.
Però Portaceli i Toni Martin (tots dos
firmen el text) principalment han
volgut fer un espectacle entretingut,
amb bones cançons, que es beneficia
de la intervenció de Dani Nel.lo i Jor-
di Prats –excel.lents tots dos amb el
saxo– i d’una feliç interpretació co-
ral de David Bagés, Lluïsa Castell, Ga-
briela Flores, Llorenç González, Car-
lota Olcina i Albert Pérez. La direcció
els cuida, els dibuixa amb afecte i
fins i tot es permet un petit home-
natge al Tricicle de Manicomic. Com
acostuma a passar en els reparti-
ments en què intervé, Castell acaba
sent la primera de la fila: esplèndida
actriu i seductora personalitat
escènica.

La representació de la Nau Iva-
now té un punt d’originalitat que
s’agraeix. S’hauria pogut quedar en
una història més o menys nostàlgica
i més o menys divertida. Però entre
tots aconsegueixen superar amb ge-
nerositat aquesta possibilitat i aca-
ben oferint un espectacle tan atrac-
tiu en el seu contingut com en el
seu continent.

33 Escena del muntatge.

MIGUEL GONZÁLEZ / FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

33 Iuri Temírkanov dirigeix la filharmònica de Sant Petersburg, divendres a Peralada.

rònicac
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
PERALADA

Iuri Temírkanov sedueix
Peralada amb Txaikovski
El director i la Filharmònica de Sant Petersburg brillen en l’obertura del
festival amb la seva vibrant versió d’‘El llac dels cignes’ i la ‘Patètica’

A
claparador. L’Orquestra
Filharmònica de Sant Pe-
tersburg i el seu director
titular, Iuri Temírkanov,

van deixar el segell de la seva
qualitat divendres a la nit en el
concert inaugural del Festival de
Peralada. La formació simfònica
més antiga i, anys enrere, també
la més carismàtica del seu país,
va lliscar amb autoritat per un

programa, amb dues de les més po-
pulars obres de Txaikovski, que li és
molt familiar i controla a la perfec-
ció. La interpretació de la suite d’El
llac dels cignes i de la impressionant
Simfonia número 6, Patètica va emo-
cionar el públic i l’orquestra es va
veure obligada a oferir dos bisos.

Bon començament per al festival
que ahir a la nit va prosseguir la se-
va trajectòria amb el guitarrista
George Benson i el cantant Al Jar-
reau, i avui tancarà el seu primer
cap de setmana, dominat pel jazz,
amb Keith Jarrett, Gary Peacock i
Jack DeJohnette. Personalitats del
món de la política, l’economia i la
cultura es van donar cita a la llotja
central i a l’auditori del castell. Allà
hi havia el conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicacions, Joan Ma-
nuel Tresserras; el de Política Terri-
torial, Joaquim Nadal; l’alcaldessa
de Girona, Anna Pagans; el presi-
dent de Caixa Catalunya i gran
melòman, Narcís Serra; el president
de Caixaholding, Ricard Fornesa;
l’advocat Miquel Roca Junyent, i pa-
trocinadors, atesos per la presidenta
de l’Associació Cultural Castell de
Peralada, Carmen Mateu de Suqué,
el nou director de la mostra, Joan
Maria Gual, i el codirector, Luis
López de Lamadrid. També vam veu-
re entre els assistents Jaume Roures,
de Mediapro.

En una mostra cada cop més mar-
cada per la varietat de l’oferta no hi
podia faltar el concert simfònic de
cada any. Era la primera proposta de
clàssica de la programació, abans de
l’esperada estrena de la coproducció
de l’òpera Els contes de Hoffman, la
del muntatge d’El barber de Sevilla i
les actuacions d’Ainhoa Arteta, amb
l’Orquestra de Cadaqués, i la gala
lírica, amb Sonia Ganassi i Sondra
Radvanovski i l’Orquestra Simfònica
del Liceu.

El programa inaugural, una mos-
tra del millor simfonisme rus del se-
gle XIX, era fet a mida de la forma-
ció convidada. Sota la controlada i
talentosa direcció de Iuri Temírka-
nov, batuta que fa quasi 20 anys que
dirigeix l’orquestra, el programa va
entrar des del primer moment com
un guant, si bé en el recorregut per
les peces del cèlebre ballet El llac dels
cignes la interpretació va pecar
d’una innecessària acceleració, com
si hi hagués pressa a desembarassar-
se d’un repertori reiteradament visi-
tat per aquests grans músics.

Però la confirmació de tot el que

s’apuntava a l’inici va arribar a la se-
gona part. L’acreditada secció de cor-
da d’aquesta formació va arribar al
zenit expositiu i no es va quedar en-
rere la de metall. La sensible direcció
de Temírkanov va aconseguir en tot
moment un so homogeni i una ri-
quesa de matisos que va tenir el mo-
ment culminant en l’Adagio lamento-
so. La simfonia més perfecta de
l’autor, estrenada poc abans de la se-
va mort, porta a l’espectador el dra-
ma de la lluita entre l’existència i el
no-res, a la premonició del final de
recorregut vital del compositor. Tot
mesurat. Tot perfectament acoblat
perquè la màgia de Txaikovski con-
quistés Peralada.

El conseller Tresserras, en un peri-
ple que ja l’ha dut a Torroella i que
seguirà a Cap Roig, va expressar al fi-
nal del concert la seva satisfacció pel
nivell artístic de la gala inaugural de
Peralada, festival que espera tornar
a visitar a l’agost.H

Els consellers
Tresserras i Nadal
van presidir una
gala plena de ‘vips’


