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El trobadorpremiat

El Mercat de Música Viva de Vic
segueix marcant el ritme. Més de
40 concerts es van dur a terme
durant la jornada de divendres
en una marató musical que va
acabar entrada la matinada co-
brint tot l’espectre estilístic, de la
cançó d’autor i el folk hispano-
americà a l’afro world-music i el
pop electrònic. Entre tot aquest
ventall de ritmes internacionals,
el protagonisme se’l va endur
ahir al migdia La Troba Kung-Fú,
el grup de Joan Garriga, l’ex-Dus-
minguet i un dels gurus de l’ac-
tual mestissatge sonor, en rebre
el 10è premi Puig-Porret del pe-
riodisme musical de Catalunya,
dotat amb 10.000 euros.

El temps corre i no val a badar.
Amb el programa a la mà, l’espec-
tador afamat del MMVV desitjaria
tenir el do de la ubiqüitat per poder
assistir, ni que fos per escoltar una
sola cançó, a tot allò que destaca
en un cartell molt més equilibrat i
dosificat que en edicions anteriors.
Malgrat l’empenta necessària que
es requereix per saciar la curiositat,
divendres va ser un dia sense sor-
preses. Cap dels noms que, a priori,
despertaven l’interès va cobrir les
expectatives. Potser el més atractiu
va ser el muntatge América Con-
temporánea que es va escoltar al
teatre Vigatà. Una mena d’all stars
de la música llatina comandada pel
pianista Benjamin Taubkin que
sota el títol El otro centro basa el
seu repertori en les arrels sonores
del continent sud-americà. Artistes
d’Argentina, Bolívia, Brasil, Vene-
çuela, Xile, Colòmbia i Perú ager-
manats per la mateixa causa i un
repertori que va dels Cantos de va-
quería a la percussió del cajón
peruà de Lucho Soler.

En canvi, no es va poder evitar
una certa decepció amb el nou
material presentat pels Refree.

Encara que el mateix Raül Fer-
nández defineixi el nou treball Els
invertebrats d’estilísticament
“lliure”, el cert és que el trio amb
què s’acompanya tendeix cap a
un free jazz que no sempre en-
ganxa. Bones composicions com
La mestressa contrasten amb
l’austeritat sonora d’altres com El
sud interpretada a veu i contra-
baix. Més decepcionant va resul-
tar la proposta de la suïssa Erika
Stucky. Una dona inclassificable, a
cavall entre el surrealisme i el
cant tirolès, que toca l’acordió re-
colzada per un trombó i una tuba.

La nit de divendres va donar
per a molt més. Va servir per es-
coltar els nous temes que Nubla
ha reunit en Una maleta y un
perro. Bones idees englobades
dins d’un espectre que va del pop
de línia clara al trip-hop, però que
encara li falta una mica més de ro-
datge. I el mateix podríem dir de

la gallega Uxía, que també pre-
sentava un nou àlbum fidel a la
tradicionalitat de la seva terra
d’origen, amb lleugers tocs brasi-
lers. La que va complir amb les
expectatives, potser perquè ja la
vam veure en l’última edició de la
fira Mediterrània de Manresa, va
ser la grega Kristi Stassinopoulou,
que segueix amb un repertori
centrat en el seu darrer enregis-
trament, Taxidoscopio.

The Pinker Tones van tancar la
nit al Sucre amb el seu eclecticis-
me pop-rock i l’italià Ricardo Tessi
va obrir la nit a la plaça Major. I
mentre, el Mercat de Música Viva
de Vic segueix pensant en el futur.
L’auditori no estarà acabat fins al
2009, però ja es parla de la vinte-
na edició amb la il·lusió que supo-
sen les xifres rodones. De mo-
ment, La Troba Kung-Fú és la
reina d’aquest any i Joan Garriga
el trobador premiat. ■
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vesteix el descampat amb
un cotxe abonyegat i una
furgoneta rovellada, i prova
d’acostar un text de fa trenta
anys que sembla escrit ahir
mateix, a través de la imatge
videogràfica dels immigrants

era un magatzem esbalan-
drat en vies de remodelació,
ben lluny de l’opulent Teatre
Fabià Puigserver d’ara. O la
versió de Mingo Ràfols sota
les ordres de Rafel Duran, als
desapareguts locals mínims
del Malic i l’Artenbrut. Aque-
lla precarietat, gairebé penú-
ria escènica, atorgava la di-
mensió d’espai límit, situat
als marges de la vida, que
reclama Koltès. Rigola, però,

E
l teatre ric no escau a
Koltès. Convertir el seu
monòleg essencial, La

nit just abans dels boscos
(1977), en una peça a sis veus
és una operació conceptual-
ment errònia. El duríssim i
feraç text de Koltès demana
una presentació sòbria, con-
centrada i uniforme. Recor-
dem la de Pascal Gregory di-
rigit per Patrice Chéreau al
mateix espai, quan encara

Crítica* teatre

Sis veus per a una sola cara

FrancescMassip

que arriben en pasteres a la
costa i furguen els conteni-
dors de la ciutat amb l’espe-
rança de trobar-hi un mos.

Rigola reparteix la veu
d’aquest estranger sense
sostre que sobreviu a pata-
cades sota la nit plujosa de la
ciutat hostil, en sis actors
que, inevitablement, sembla
que conten històries dife-
rents. Això no és obstacle,
però, per percebre un text

dramàtic impressionant es-
crit amb la intenció de clavar
un cop de puny a la boca de
l’estómac de l’espectador.
Tanmateix algú comentava,
en sortir, que semblaven uns
burgesets parlant d’indi-
gents. Calia dir des d’una
emoció devastadora, i no
tant explicar, ni que fos amb
tècnica impecable. A subrat-
llar l’esplèndid inici, comple-
tament a les fosques, a càr-

rec d’un contundent i auster
Arquillué, que aboca el seu
soliloqui a ritme trepidant.
Així com l’elèctric final, quan
Orella eleva la tensió i la
temperatura d’un muntatge
més aviat estàtic i ens el fa
dolorós.

*
La nit just abans dels boscos,
DE B.M.KOLTÈS. DIR: A. RIGOLA.
LLIURE, 13 DE SETEMBRE.

Rigola prova
d’acostar un text
de fa 30 anys que
sembla escrit ahir

ART
Frankfurt dóna el
tret de sortida amb
dues exposicions
Frankfurt comença a escalfar
motors sobre la visió que la
Fira del Llibre dedicarà a cata-
lunya. Així, el Deutsches Archi-
tektrumuseum (DAM) acull
des d’avui les dues primeres
exposicions sobre cultura ca-
talana que es veuran aquesta
tardor a Alemanya. Es tracta
de Construccions patents.
Nova arquitectura feta a Cata-
lunya, una mostra de produc-
tes, edificis i entorns mostrats
des del seu ideari fins a la seva
ocupació pels usuaris; i Gaudí
Unseen, entorn dels treballs
de finalització de la basílica de
la Sagrada Família. Són dues
exposicions que mostren Ca-
talunya com un país situat a
l’avantguarda europea en
l’àmbit arquitectònic.

PATRIMONI
Vallbona de les
Monges celebra els
seus 850 anys
El monestir de Santa Maria de
Vallbona de les Monges va
acollir ahir un acte commemo-
ratiu del seu 850 aniversari,
sota la presència del vicepre-
sident de la Generalitat,
Josep-Lluís Carod-Rovira, així
com de l’expresident Pasqual
Maragall. En presència de la
mare abadessa Anna Maria
Camprubí i de la mare priora
Glòria Nogué, els visitants van
fer un recorregut per la seu
d’aquesta comunitat cister-
cense femenina declarada
monument històrico-artístic el
1931, de la qual destaca l’es-
glésia abacial, de transició del
romànic al gòtic, amb dos cim-
boris i notables sepulcres,
entre els quals hi ha el de la
reina Violant d’Hongria. L’or-
ganista Maria Nacy va inter-
pretar peces del disc comme-
moratiu de l’aniversari, que fa
una lectura de la vida en co-
munitat a través de Bach.

Cultura
enbreu

Elpoprockde
lesBalears
passaper
Barcelona

Redacció
BARCELONA

La plaça Portal de la Pau va
acollir ahir a la nit la nove-
na edició d’Illes Balears en
Concert, una proposta que
va unir dalt l’escenari al-
guns dels millors i més in-
novadors grups musicals de
pop-rock de les Balears per
donar-los a conèixer a Bar-
celona. Així, el públic va
poder conèixer els mallor-
quins Phonopraga, Tutu-Pa
i Valentín Mendoza i la seva
banda, els menorquins Pu-
retones i els eivissencs
Stock de Rock.

Malgrat que tots aquests
grups s’emmarquen dins
l’estètica pop-rock, cadas-
cun d’ells té una idiosincrà-
sia ben característica. Així,
mentre que els Phonopra-
ga, nascuts el 2001 a Mar-
ratxí i amb un disc ja al car-
rer, 56 de desembre, s’en-
dinsa en sonoritats
mediterrànies i seductores,
Tutu-Pa prefereixen apos-
tar pel rock contundent i es
basa molt en els ritmes,
com ho demostra el seu
segon treball discogràfic,
Una tassa calenta, amb in-
fluències del blues. Valentín
Mendoza, de Felanitx, re-
presenta la música d’autor
i combina l’ús del català i
del castellà, tal com queda
clar en els seus dos àlbums:
Permís per estimar-te i De
un tiempo incierto. Pel que
fa als menorquins Pureto-
nes, provinents de diverses
formacions, el seu estil pren
influències del rock, el r&b
i el pop dels 70, mentre que
Stock de Rock s’inspiren en
la seva Eivissa natal per rei-
vindicar una societat inte-
gradora i multicultural.

El concert, impulsat per la
direcció general de Cultura
del Govern de les Illes Bale-
ars, es va convertir a més en
punt de trobada entre els re-
presentants musicals de les
Illes i Catalunya. ■


	avui.cat
	avui_160907 : diari : diaridiari


