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A V U I

dimecres

2 de gener del 2002

dissabte 12 de gener
a les 19 h

Casablancas: Obra estrena
Rakhmàninov: Rapsòdia sobre un
tema de Paganini op. 43
Xostakóvitx: Simfonia núm. 5 op. 47

Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya

Salvador Mas, director
Alba Ventura, piano

el diari A V U I convida a l’Auditori:
Si vols participar en el sorteig de 2 en-
trades, només cal que truquis al 906
422 343* a qualsevol hora del dia
(s’accepten trucades fins a les 10 del
matí del dia 8/1).
*Només per a majors de 18 anys. Preu de la trucada 130 ptes./minut, IVA
inclòs; 119 ptes. en horari reduït.

La llista de guanyadors la publicarem el dia 9 de gener. Els
guanyadors caldrà que passin a recollir les entrades a les
oficines comercials del diari AVUI (carrer Consell de Cent,
425, 4a planta) a partir del dia 9 de gener. L'horari, excepte
festius, és de 10 a 14 i de 16 a 18 hores, llevat dels
divendres, que és de 10 a 14 h.

XAVIER SUREDA / ARXIU

Pep Sala va oferir un concert al Palau de la Música

P O P - R O C K

Pep Sala

Fins que
calgui
J.M. Hernández Ripoll

Pep Sala (guitarra, teclats i veu), Ramon
Altimir (teclats), Josep Lluís Pérez
(guitarra), Valen Nieto (guitarra), Àngel
Blázquez (baix), Toni Pagès (bateria) i la

col·laboració del quintet de corda

Terrassa 48. Palau de la Música,

Barcelona 30 de desembre del 2001.

Molt nerviós va sortir en Pep Sala per enlairar el seu
primer Palau. Les pedres impressionen al més valent,
i ell no va ser cap excepció. El músic osonenc va trigar
una bona estona a superar la pressió de l’estómac i
oferir sense filtres emocionals una actuació que pas-
sarà a la història més pel que suposa debutar al Palau
de la Música que per la qualitat interpretativa oferta
durant les dues hores llargues que va durar el concert.

El de diumenge a la tarda no va ser el millor dels
Pep Sala que coneixem i hem sentit. Fa la sensació que
ell es troba més còmode en locals plens de fum i amb
aromes de whisky, llocs de murmuri constant on es
descobreix una complicitat menys encotillada que la
que acostuma a regnar al senyorial escenari del Palau.
Potser per això en Pep Sala i la seva banda van oferir

una música més emmidonada que de costum, com la
que vam escoltar fa tres mesos al Luz de Gas, sense
anar més lluny.

De tota manera, aquests detalls de crític perepu-
nyetes no van impedir que entre en Pep i el públic
existís una comunió total que va acabar amb tot el
públic dret i entusiàsticament satisfet quan encara
sonaven els últims acords de Tren de mitjanit, instants
abans de la propina definitiva amb Res personal, pen-
sada per calmar els ànims i dir adéu. Pep Sala va
plantejar un concert atípic, molt més nostàlgic del
que és habitual, amb un repertori on destaca la revisió
de set temes de l’època Sau (amb especial atenció al
disc El més gran dels pecadors ), sis de la seva experiència
a la Banda del Bar i 11 de la seva última època en so-

litari. El gruix, lògicament, va ser per a les cançons de
Carpe diem, l’últim àlbum editat i protagonista d’a-
questa gira infinita, si tenim en compte que en Pep és
dels que va enllaçant treball amb treball sense do-
nar-se treva.

Després d’escoltar una introducció amb cançons
com Carpe diem, La taverna d’Old John, Poema de set versos
i Fes-me un lloc al teu costat, i com que el Palau es me-
reixia un detall adient a l’espai, en Pep va convidar el
quintet de corda Terrassa 48 a acompanyar-lo en tres
temes: Si no fos per tu, Petjades a la sorra i Bandes sonores,
que li van donar un perfum molt peculiar. Després, el
músic va deixar la guitarra per agafar el teclat que
camufla al darrere d’una fusta, i tocar Tothom vol el que
no té i Mardi gras. Aquí s’acabaven les concessions a la
lírica. La banda posava la directa amb Força les armes, La
balada de la banda del bar, L’onze de setembre, Potser va ser
el Petricó i Nascuts en la boira. El bis va seguir la línia
ascendent i el final, com hem dit al començament, va
arribar amb les ovacions més prolongades.

En Pep Sala, concert a concert, disc a disc, omple un
espai molt particular dins la música feta en català. El
seu esquema musical s’inspira exclusivament en l’es-
perit del rock d’autor nord-americà, en la seva versió
més irlandesa, però si aquesta actitud avala que el
folklore ja és universal i que no entén de fronteres, en
Pep aconsegueix per aquest camí arribar a un públic
heterogeni, d’una gran gamma d’edats que van del
senyor sexagenari que cantava a crits les seves can-
çons, a les noies que el segueixen des de quan Sau es
vestia amb gavardina. Al Palau va quedar clar que el
seu públic només demana una cosa: trobar-se identi-
ficat amb les cançons que escolta, cantar-les sabent el
que canta i sentir-les segur del que s’ha de sentir. A
partir d’aquí, cadascú ha de ser capaç de triar el que
més li agradi. Fins que calgui.

C I R C

Circ Raluy

Brossa sense
Brossa

Jordi Jané

Circ Raluy. Homenatge a Joan Brossa.

Números: filferro, malabars, malabars

còmics, hula-hoop, trapezi, teles, equilibri,

foques i pingüins, i entrades de represa.

Port Vell, 21 de desembre del 2001.

A l’obra de Joan Brossa hi ha un seguit de referèn-
cies circenses que evidencien una connexió emotiva i
conceptual amb les arts de la pista. Brossa, que havia
fet costat al Festival de Pallassos de Cornellà, el Circ
Cric o la Fira de Tàrrega, va ser també còmplice estètic
de la fórmula artesana i sense perruca del Raluy. En
correspondència, aquest circ li dedica el programa
d’enguany i ho fa també sense perruca, amb la con-
cepció i l’estil de sempre: Brossa sense Brossa i sense
brossa. Excepcionalment, la nit del debut van aparèi-
xer tres poemes i uns rams de flors per a Pepa Llopis,
la vídua del poeta.

A l’espectacle hi ha atraccions de gran nivell, com
el ballet en què l’italià Michel converteix el seu nú-
mero d’equilibri. En un excel·lent moment de forma
física, Michel treballa a una i dues mans i encadena les
figures amb exquisida lentitud per oferir planxes,
elevacions, espagats i rotacions en diversos eixos.
També destaquen els dos números (trapezi i teles)

presentats per la britànica Melissa Merran. Formada al
Circus Space de Londres per Pauline Palacy i ja en un
punt dolç de la seva carrera, Melissa no busca tant
l’espectacularitat com la construcció de figures
d’harmònic impacte visual dibuixades a l’aire amb el
seu cos. Si a les teles evidencia inventiva i bon gust, al
trapezi es lliura a escomeses com la que tanca el nú-
mero: agenollada a la barra del trapezi en vol, cau fent
mitja volta i s’atrapa amb les cames a barra i cordes.

William Giribaldi i la seva companya Rosita han
renovat repertori i, amb un combinat de malabars,
xarleston i hula-hoop acoloreixen un dels climes més
càlids i agraïts de la vetllada. Altres novetats són el jove
contorsionista azerbaidjanès Araz, els equilibris amb
gots de Francis Raluy i les foques malabaristes de
Steven & Angela Pedersen’s. Lluïset (clown) i Maginet
(august) intervenen en 4 breus entrades de represa en
què la bona química els permet buscar matisos i do-
minar el tempo dels gags. Un programa encertat.


