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Roger Mas és un dels exponents més esperançadors de la renovació de la cançó d’autor en català

El cantautor solsonenc presenta el seu darrer treball aquesta nit a l’escenari de la plaça del Rei

Roger Mas: «No sóc un
cantant de masses, però
tampoc ‘underground’»

Pere Pons
BARCELONA

‘En el camí de les
serps i els llan-
gardaixos blaus
fluorescents cap a
la casa de vidre de
la Senyora dels
Guants Vermells’.
Mai un disc amb un
títol tan llarg i
surreal havia estat
tan ben acceptat.

E
l responsable és Ro-
ger Mas, juntament
amb el seu grup, Les
Flors –Pac Ferrer
(baix) i Fermí Garri-

ga (bateria)–, i les col·laboraci-
ons puntuals de Joan Ridao
(guitarra) i Luis Paniagua (pan-
dereta i altres estris sonors).
Aquesta nit presentaran les se-
ves cançons a la plaça del Rei
dins el marc del Grec (22 h) en
l’equador d’una temporada
d’intensa activitat. Considerat
un dels exponents més espe-
rançadors de la renovació de la
cançó d’autor en llengua cata-
lana, el mateix Mas confessa
viure amb certa sorpresa l’aten-
ció que ha despertat.

“A partir de l’actuació que
vam fer al Mercat de Música Vi-
va de Vic el setembre passat, la
veritat és que no hem parat”,
comenta. El cantautor no consi-
dera que En el camí de les serps...
suposi un canvi de registre o un
salt qualitatiu substancial. “Sin-
cerament, crec que se li ha do-
nat més ressonància perquè és
el tercer disc i la gent ja em co-
neix. A banda que un primer
disc sempre és més dispers”.

La publicació d’aquest treball
es va endarrerir per problemes
amb la discogràfica però Mas
opina que l’espera ha acabat
beneficiant els resultats del disc
perquè els ha permès encaixar
millor tot el treball musical.
Considera força probable que

aquest rodatge musi-
cal de les cançons ha-
gi afavorit més l’ona
expansiva del disc que
no pas la complicitat
de referències d’artis-
tes que ell admira
com Pau Riba i Jaume Sisa.
“Crec que estic més a prop del
Pau i del Sisa en els dos discos
anteriors que no pas en aquest.
La meva percepció d’aquest tre-
ball és que és més americà, té
una estructura rítmica més an-
glosaxona”, manifesta.

Sobre la seva catalogació dins
l’àmbit musical, Mas no té cap
dubte del gremi a què pertany.
“Sóc un cantautor per a tot
aquell que consideri que gent
com Lou Reed o Manu Chao
també ho són”, afirma. I pel que

fa al gènere en qües-
tió, no creu que sigui
un condicionant per
arribar a tot tipus de
públic. “Al públic jove
també li interessa la
cançó d’autor”, decla-

ra. “I no ho dic per la gent que
veig als meus concerts sinó per
la que també va a veure recitals
d’artistes ja consagrats”. En el
seu cas, però, és conscient que
l’èxit no es mesura per les ven-
des milionàries ni per omplir
palaus i estadis. “No sóc un
cantant de masses, però tampoc
sóc elitista ni underground. Tinc
més públic del que em podria
imaginar”, precisa.

Sobre l’univers que recreen
les seves lletres, tot i que accepta
ser portador d’ingredients sur-

realistes, també vol matisar la
seva filiació poètica. “Si m’he de
definir d’alguna manera prefe-
reixo considerar-me simbolista.
Els meus referents són poetes
com Rimbaud i Baudelaire. El
que m’atrau d’ells és aquesta
exaltació del món oníric que et
fa viure a cavall entre el món
anodí i el que succeeix en un
altre estat de la ment”, declara.
Finalment, davant la qüestió
sobre quins elements pot apor-
tar per renovar el gènere de la
cançó, Mas no creu en fórmules
màgiques. “Fer alguna cosa ori-
ginal és totalment impossible
perquè ja està tot inventat. Tens
l’opció d’aïllar-te absolutament
del món o d’intentar un eclecti-
cisme extrem. La meva forma de
distingir-me és ser jo mateix”.

T E A T R E

‘Grand écart

El rigor del cos
Francesc Massip

‘Grand écart’, inspirat en Jean Genet. Intèrpret: Toni
Cots. Espai sonor: Frank Knudsen. Espai visual:

Alessandro Quaranta. Dramatúrgia: Toni Cots i Jordi
Cortés. Direcció: Jordi Cortés. Espai Brossa, 26 de juny.

Grand écart és, sobretot, una rigorosa exploració en la me-
mòria corporal. Només un artista format en les tradicions ac-
torals asiàtiques i disciplinat en l’exigent laboratori creatiu
que és l’Odin Teatret d’Eugenio Barba pot arribar a polsar amb
tant rigor els ressorts més profunds del seu cos i fer esclatar un
acte d’íntima comunicació amb l’audiència. És el cas de Toni
Cots, un home de teatre que havia dirigit el Festival de Sitges

i el Teatre Obert, preocupat per l’expressió escènica més es-
sencial. És gràcies a la precisió corporal i l’exquisidesa del gest
que Cots assoleix un procés de concentració d’energia que
atrapa l’atenció de l’espectador fins a subjugar-lo. L’espectacle
es desplega en un audaç dispositiu escènic: una passarel·la
central entapissada de confeti, vorejada per dos monitors de
vídeo que es desplacen, acarats, sobre carrils i que emeten una
paràfrasi audiovisual del Funambule de Jean Genet, text que és
a la base del muntatge.

El públic, situat a banda i banda del corredor, no veu més
que una de les pantalles: ¿s’hi projecten o no les mateixes
imatges que es mostren a l’altre monitor? El joc de miralls es
trasllada també a l’acció, activat pels dos extrems del passadís:
l’actor es despulla davant d’una lluna i amb una màscara al
clatell recargola l’eco visual de les imatges escèniques: on és el
pit i on l’esquena? L’intèrpret, com el funambulista sobre la
corda fluixa, transita pel passadís/maroma que centra l’espai
amb un moviment que el situa als límits del trànsit, com si fos
una cerimònia ritual, una experiència mística. El coreògraf
Jordi Cortés, procedent del cèlebre grup anglès DV8 Physical
Theatre, ha dirigit aquesta proposta minimalista, plena d’au-
tenticitat i de misteri.

.............................
Jesús López Cobos, nou
director musical del
Teatro Real
Efe
MADRID

El director d’orquestra Jesús
López Cobos serà el nou
director musical del Teatro
Real, càrrec al qual
s’incorporarà el setembre
vinent, tot i que firmarà el
contracte demà. El Real va fer
pública ahir la seva decisió en
un comunicat on expressa la
seva “màxima satisfacció” per
l’acord a què ha arribat amb
López Cobos, una figura de
tanta “rellevància artística”.
Nascut el 1940 a la localitat
zamorana de Toro, es va
llicenciar en filosofia a la
Universitat Complutense de
Madrid i en composició al
Conservatori de Madrid, a més
de realitzar estudis de direcció
i orquestració a Viena.
Guardonat amb nombrosos
premis, López Cobos ha estat
director general de música de
l’Òpera de Berlín i ha treballat
amb les orquestres
simfòniques de Los Angeles i
Londres. D’aquesta última en
va ser director principal
convidat. També ha estat una
presència habitual als festivals
internacionals de música més
prestigiosos.
López Cobos va ser el primer
director espanyol a pujar al
podi de la Scala de Milà, del
Covent Garden de Londres, de
l’Òpera de París i del
Metropolitan Opera House de
Nova York, així com el primer
receptor del premi Príncep
d’Astúries de les arts, i és
membre d’honor del teatre de
l’Òpera de Berlín, a més de
tenir les més altes
condecoracions d’Alemanya,
els Estats Units i França.

.............................
Mor el músic valencià
Carles Barranco
Redacció
VALÈNCIA

Les restes mortals del músic i
pintor valencià Carles
Barranco van ser incinerades
ahir a la seva terra natal.
Barranco va ser un dels
membres més destacats de la
Nova Cançó als anys setanta a
València, al costat de Paco
Muñoz, Rafael Xambó, Lluís
Miquel, el grup Al Tall i Nelo
Sorribes, tot i que la va
abandonar aviat. El 1978 va
editar Miralls, on va incloure
temes propis i va versionar
poemes de Vicent Andrés
Estellés. Molts dels temes que
va escriure encara
s’interpreten en concerts, i
han estat escollits per formar
part de l’espectacle
d’homenatge a la Cançó que
interpreten Miquel i Muñoz.
Durant una temporada,
Barranco també va actuar
amb Patzinguer Z i va fer de
percussionista de La Sonora
Latina. El músic, que també
era publicista, va dissenyar les
portades de diferents discos
del cantautor Joan Amèric.


