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Ariadna Planas i Lali Barenys, un tàndem que es mou amb sintonia còmplice

T E A T R E

‘Tens por’?

Trasbalsador
Francesc Massip

‘Tens por?’, d’Isa Fernàndez. Intèrprets: Lali Barenys,
Ariadna Planas, Núria Cano, Toni Martín, M. Cinta
Compta. Escenografia: Isabel Granollers. Música: Pep
Solórzano. Direcció: Toni Martín. Sala Muntaner, 4 de

maig.

Tens por? posa el dit a l’ull de l’huracà de les nostres incerti-
tuds, dels nostres més secrets desassossecs als quals sovint t’a-
boca un context social hostil o gregari. Por a callar, por a parlar
massa, por a fer-se notar o a passar desapercebut. Temors petits
o aclaparadors que amenacen la fluida relació amb els teus
congèneres. Així, l’espectacle posa en el seu punt de mira
aquests furóncols d’inquietud i els analitza amb una punteria
admirable gràcies a la feliç convergència d’un text que escan-

deix l’esglai amb l’humor i
que creix i es fa poderós en
virtut d’una interpretació
d’aquelles que et deixen
clauficat a la butaca.

¿Com és possible que
aquesta tremenda actriu
que és Lali Barenys tingui
una presència tan garrepa
en els nostres escenaris? És
un misteri insondable. Ba-
renys no és una actriu que
sotmeti el personatge al
seu histrionisme, sinó que
es lliura a una vívida co-
munió amb cada personat-
ge que interpreta. A Tens
por? encarna Lídia, pianista
per força, que ha sacrificat
les seves veritables apetèn-
cies a la rígida disciplina
d’una mare que la va con-
vertir en un cuquet poruc i
que li va teixir un capoll
per aïllar-la del món. La
fragilitat de papallona que
caracteritza la noia s’im-
primeix en el gest de la Ba-
renys i, sobretot, en aquella

mirada agitada i penetrant, que defineix amb vibrant emoció
el trasbals del personatge. Ariadna Planas interpreta la vene-
dora que irromp al pis encastellat de la Lídia i actua com a
desencadenant de l’acció. Ho fa amb el fresc aplom que la
caracteritza, i sap fer passar el seu personatge de la seguretat
inicial a l’angoixa de sentir-se atrapada en una inesperada i
fortuïta espiral de confusió. Planas acara el paper amb con-
trastada cautela i un eficaç domini de l’incòmode espai. El
tàndem de les dues actrius es mou amb netedat de traç i so-
bretot amb una sintonia còmplice. Núria Cano incorpora a
sang freda l’espectre de la mare tirànica que, obsedida per fer
de sa filla una virtuosa pianista, la converteix gairebé en una
invàlida per a la vida. M. Cinta Compta i Toni Martín encar-
nen els greixosos i sorollosos veïns de l’entresol que es passen
les hores cuinant i menjant, i que Lídia considera uns peri-
llosos caníbals que li han pispat l’únic consol de la seva soli-
tud, el gatet Sam, per fer-ne un bon guisat. La tensió que ge-
nera l’espectacle ve subratllada per un fons sonor acurat i
expressiu que, juntament amb l’hàbil estratègia del text i
l’aclaparadora interpretació, col·labora decisivament a pro-
duir alhora calfreds a l’espinada i pessigolles a l’orella: la por
alterna amb el riure en un muntatge llaminer al qual només
li fan falta les olors, efluvis culinaris de les variades menges
que prepara el veïnat.

M Ú S I C A C U B A N A

Cachaíto

Buenavista
‘entertainment’

Pere Pons

Cachaíto. La Paloma. Barcelona. Dijous, 3 de maig del

2001.

El fenomen Buenavista s’ha convertit en el Dorado de la
música cubana. L’inesperat èxit mundial de Buenavista Social
Club –milions de còpies venudes, gires, pel·lícula de Win
Wenders– ha convertit aquest projecte, juntament amb la
iniciativa cosina germana d’Afro-Cuban All Stars, en una pro-
lífica factoria des d’on han ressorgit velles glòries de les sono-
ritats cubanes com Compay Segundo, Omara Portuondo, Ru-
ben González i Ibrahim Ferrer. Tots ells sota la tutela i la
mercadoctènia de l’encertat productor Nick Gold, propietari
del segell discogràfic World Circuit.

El penúltim plançó de la nau mare en què s’ha convertit Bu-
enavista és ara Orestes Cachao López, contrabaixista per a més

senyes que ha adoptat el diminutiu de Cachaíto per evitar con-
fusions amb el seu oncle, Israel López Cachao, reconegut pro-
pulsor de la cèlebre descarga cubana. Entre altres disquisicions,
el pas de Cachaíto i la seva banda per Barcelona –una formació
on es combina part de la plantilla de Buenavista (Jimmy Jenks,
Amadito Valdés) amb convidats com Pee Wee Ellis i Cheikh Lô,
a més de reforços locals com els violins del Cuarteto de La Ha-
bana i elements de contrast i novetats com un orgue Hammond
i un DJ– va deixar palès que la marca Buenavista s’ha guanyat
l’atenció d’un públic renovat pel que suposa l’habitual capacitat
de convocatòria de la música ballable cubana.

L’expectació i l’anhel entusiàstic que es respirava entre el
públic que omplia la sala de festes de La Paloma contrastava,
però, amb uns músics que semblaven més predisposats a ac-
tuar per a les càmeres de televisió que estan enregistrant tots
els concerts de la gira que no pas per al personal que havia
deixat tres bitllets a la porta d’entrada.

Més enllà de la qualitat dels músics, des de l’eficiència del
mateix Cachaíto fins a les explosives congues de Miguel Anga,
la lectura musical de l’espectacle no pot anar més enllà d’una
típica jam session –descarga en clau llatina– en què els punts de
confluència vénen precedits d’una barrija-barreja on tot s’hi
val. Tan sols en moments puntuals va existir un so de grup al
servei d’un tema vertebrat de principi a fi. La resta semblaven
més aviat provatures. Encara que, per la reacció de la concur-
rència, es veu que la marca registrada Buenavista ha aconseguit
una permissivitat i unes llicències que ja les voldrien altres.
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Stephen Malkmus torna
a Barcelona sense
Pavement
A.G.
BARCELONA

Stephen Malkmus, exlíder de
Pavement presentarà avui a la
sala Bikini de Barcelona el seu
debut en solitari amb el
primer disc homònim,
acompanyat d’un duo fet a
mida, The Jicks. Amb
Pavement dividit entre els seus
dos compositors ±Scott
Kannberg i Stephen
Malkmus±, arriba avui a la sala
barcelonina el més joiós de
tots dos. Per ara, Stephen
Malkmus és la primera
expressió de la formació
escindida, hereva directa del
so que va solidificar Sonic
Youth durant els 80. Ara, el
músic escandinau s’acosta al
seu públic amb un disc que
porta el seu nom, homogeni i
sense espais per a
l’ensopiment, cosa gens
habitual als àlbums de
Pavement, més aviat obscurs i
clarament postmoderns. Quan
els seguidors de l’escena indie
nord-americana escoltin
Malkmus, potser hi veuran la
cara divertida del millor Beck.
De fet, Malkmus explota l’estil
del californià, bastit en les
lletres intel·ligents i una
música innovadora.

.............................
A la venda les entrades
del segon concert de
Madonna a Barcelona
Redacció
BARCELONA

Les entrades per poder assistir
al segon concert que la
cantant nord-americana
Madonna oferirà el 10 de juny
al Palau Sant Jordi de
Barcelona es posen a la venda
avui a El Corte Inglés i a
Servi-Caixa a un preu que
oscil·la entre 8.100 i 13.100
pessetes. Amb aquests dos
concerts i després de la
cancel·lació del concert de
Colònia, Madonna comença a
Barcelona la seva nova gira
mundial.

.............................
Antoni Llorens,
president de l’Associació
Catalana de Productors
Efe
BARCELONA

El productor Antoni Llorens
va ser elegit president de
l’Associació Catalana de
Productors Cinematogràfics i
Audiovisuals, l’ACPCA.
Llorens, responsable de
Lauren Films, substitueix en
el càrrec la productora Isona
Passola després de guanyar les
eleccions que es van celebrar
el passat 24 d’abril. Després
d’aquestes eleccions, Aureli
de Luna passarà a assumir el
càrrec de vicepresident; Jordi
Rediu, el de secretari de la
junta; i Antoni Soler, el de
tresorer.


