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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Més de 20.000 

habitatges arreu 

de Catalunya
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The Commitments aterra-
ran a Barcelona amb un re-
pertori molt semblant a la
banda sonora de la pel·lí-
cula d’Alan Parker. Soul,
blues i rhythm and blues a
dojo. La línia jazzística de
la temporada Mas i Mas a
L’Auditori aposta per dues
perles musicals més: el
guitarrista Peter Bernstein
amb el seu trio (12 d’abril)
i el duo explosiu Chucho
Valdés i Javier Colina (29
de maig). La resta de pro-
gramació està ben farcida
amb els més sòlids intèr-
prets nacionals. El pianista
Manel Camp presentarà el
seu darrer treball, Tornas-
sol. Llibert Fortuny tocarà
associat amb dos instru-
mentistes de prestigi: Ga-
ry Willis i David Gómez.
Carme Canela oferirà un
espectacle, Sencillos de-
seos, dedicat a la poeta ni-
caragüenca Gioconda Be-
lli. Dani Nel·lo i Myriam
Swanson lluiran la seva
complicitat. Laura Simó
cantarà les seves 50 raons,
títol que ha posat a l’actua-
ció per celebrar el seu 50è
aniversari. I el bateria Gui-
llermo McGill irradiarà
amb el seu projecte més
intimista.

Això pel que fa al jazz.
L’altra línia de la tempora-
da Mas i Mas, que s’ha re-
forçat amb un concert més
–seran, en total, tres–,
l’ocupa el pop rock català.
Després de sis anys de dis-
soldre’s, els Glaucs tornen
a pujar a l’escenari de ma-
nera excepcional (només a
Barcelona, a Girona, on ja

han actuat, i a Manresa)
per presentar el nou disc
Antologia, que conté un
recull de 15 de les seves
millors cançons, quatre te-
mes nous i un concert en-
registrat a l’Estartit al de-
sembre del 2006.

Prendrà el relleu Lax’N’
Busto, que tancarà la gira
de Relax, el seu darrer tre-
ball discogràfic, justament

a L’Auditori. I el tercer
concert del cicle, un altre
plat fort i suculent: l’Elèc-
trica Dharma presentarà
un nou espectacle, Quim
Davis Miles Serra, un do-
ble homenatge.

L’Auditori i Mas i Mas
tenen acordat organitzar
dues temporades (una de
semestral i una altra de tri-
mestral) a l’any.

El retorn de Glaucs i un nou espectacle de la Dharma, plats forts del cicle

The Commitments obriran la nova
temporada Mas i Mas de L’Auditori

MARIA PALAU / Barcelona

Línia jazzística (hi ha un
abonament per als nou
concerts del cicle que
costa 90 euros)

� The Commitments.
23 de gener. (Preu de
l’entrada: 20 euros)

� Manel Camp
Quartet.
«Tornassol». 1 de
febrer. (12 euros)

� Triphasic amb
Llibert Fortuny,
Gary Willis i David
Gómez. 15 de febrer.
(12 euros)

� Carme Canela canta
Gioconda Belli.
«Sencillos deseos». 7
de març. (12 euros)

� Dani Nel·lo &
Myriam Swanson. 28
de març. (12 euros)

� Peter Bernstein Trio.
12 d’abril. (20 euros)

� Laura Simó. «50
raons». 25 d’abril. (12
euros)

� Chucho Valdés &
Javier Colina Duo.
29 de maig. (25
euros)

� Guillermo McGill
Quartet. 31 de maig.
(12 euros)

Línia pop rock català
� Glaucs. «Antologia».

21 de febrer. (Preu
de l’entrada: 15
euros)

� Lax ’N’ Busto.
«Relax». 26 de març.
(16 euros)

� Elèctrica Dharma.
«Quim Davis Miles
Serra». 5 d’abril. (20
euros)

� Col·laborar amb el món privat és
una de les línies de treball de L’Audi-
tori. Fins ara, els resultats han estat
fructífers. L’exemple més visible és

Laura Simó celebrarà com cal els seus 50 anys. / EL PUNT

el de l’empresa Mas i Mas, que ara ha
tornat a organitzar, per tercera vega-
da, una temporada amb dues tendèn-
cies musicals: l’una, més jazzística;
l’altra, centrada en el pop rock cata-

là. The Commitments, la banda nas-
cuda a redós de l’homònim clàssic
del cinema musical, obriran la tem-
porada el 23 de gener. Una tempora-
da amb onze concerts més.

ELS CONCERTS

� Òscar Rodríguez, un ex-
membre de la Companyia
Ínfima La Puça, serà el nou
director de la mostra de tea-
tre familiar d’Igualada,
que, des de fa un parell
d’anys, aglutina els progra-
madors de Rialles i La Xar-
xa. Rodríguez és el director
del Sant Andreu Teatre,
una sala que vol ser refe-
rència del teatre familiar a
Barcelona.

En aquestes dues darre-
res edicions els directors
van ser els membres de
Vol-Ras, que van fer un im-
portant treball de selecció
fins a reduir en un terç el
nombre de companyies del
cartell. Amb el nou organi-
grama, Cultura va apostar
per les companyies profes-
sionals. Rodríguez remar-
ca que ara augmentarà el
criteri de selecció: «De se-
tanta companyies es passa-

rà a unes cinquanta.» Tam-
bé es vol reforçar la presèn-
cia de grups del País Valen-
cià i les illes Balears.

Aquesta edició, però,
«serà de traspàs» perquè
Rodríguez només té dos
mesos per preparar-la. La
comissió de seguiment de
la mostra d’Igualada ha
acordat renovar també el
càrrec de gerent. En el lloc
de Pau Llacuna (gerent de
la fira de teatre al carrer de

Tàrrega) entrarà Òscar Bal-
cells, que dirigeix, des del
2005, la sala alternativa
d’Igualada, l’Aurora. El
canvi de l’equip director ve
motivat per la voluntat
d’enfortir el caràcter de fira
amb l’objectiu de convertir
aquest esdeveniment en un
referent decisiu per al teatre
infantil dels països catalans
i per a la seva projecció a
dins i fora de l’espai de co-
municació català.

Un exmembre de La Puça dirigirà la
mostra de teatre familiar d’Igualada

J.B. / Barcelona

� Tomeu Penya arriba
avui al Barnasants per pre-
sentar les cançons de Pa-
raules que s’endú es vent
(Luz de Gas, 22.00 h), un
disc que ha enregistrat des-
prés de superar amb èxit un
càncer a la gola i en què,
després d’una vintena de
referències discogràfiques,
el cantautor de Vilafranca
de Bonany es retroba amb
la seva millor versió. Una
dotzena de peces marca de
la casa on hi ha alguna sor-
presa, com ara la col·labo-
ració d’un astre de les sis
cordes: Paco de Lucía.

L’operació de cordes
vocals que li van fer a fi-
nals del 2006 ha marcat
l’elaboració del nou tre-
ball de Tomeu Penya. La
prova més evident n’és la
mateixa cançó Paraules
que s’endú es vent, que dó-
na títol al disc. «És la can-
çó més significativa. La
vaig escriure en un mo-
ment especial, després
d’una operació que m’ha
afectat la manera de cantar
i, de retruc, la manera de
compondre», explica Pe-
nya. «D’ençà de l’opera-
ció he canviat la meva ma-
nera d’entendre la vida.
Aquesta cançó és sobre les
coses que considero que
són importants, que ara
són unes altres. De vega-
des, les persones parlem
molt però no diem res, tot
són paraules buides. Ara
dono més importància a
les relacions personals»,
explica un Tomeu Penya
més introspectiu.

Paco de Lucía
La cançó té una sorpresa:
la col·laboració del guitar-
rista Paco de Lucía. Per a
Tomeu Penya és un somni
fet realitat: «Per a mi, Paco
de Lucía no és que sigui el
número u: és que queda fo-
ra de la classificació.» Es

van conèixer a Mallorca, a
casa d’un amic comú. «Li
vaig demanar si volia col-
laborar amb mi i vaig pen-
sar que em diria que parlés
amb el seu mànager. Però
no. Em va dir que sí de se-
guida, i després de l’ope-
ració ens vam retrobar.»
La seva participació l’ha
enregistrada a Mallorca,
perquè hi té casa. «Quan
vaig escoltar-la se’m van
posar els pèls de la barba
com filferros», diu el can-
tautor.

Penya explica que, arran
de l’operació, li ha canviat
la veu. «He quedat perfec-
te, molt millor que abans.
La veu m’ha millorat, ara
no crido tant i la puc dosi-
ficar més bé.» La resta de
peces del disc també mos-
tren un Tomeu Penya més
tendre i sensibilitzat per
temes com ara l’ecologia.
De les dotze cançons, no-
més una no la signa el can-
tant: l’espiritual negra
Amén. «És d’aquelles can-
çons que de petit em va to-
car l’ànima, sobretot per-
què era un cant contra l’es-
clavitud, una cançó amb
esperit lliure», confessa.
Pot ser fàcilment associat
amb la religió, però Penya
se’n vol desmarcar. «La
religió la respecto molt,
però no sóc creient.
Aquesta cançó no és reli-
giosa, és espiritual. Lle-
gint la lletra es nota.»

En general, el nou disc
l’ha deixat més que satis-
fet: «Hem fet un disc en
què totes les cançons són
bones, és el meu millor
disc amb diferència. Ja sé
que tots els músics ho
diuen quan presenten un
treball nou, però jo ja feia
anys que no ho deia, per-
què era conscient que no
era veritat», reconeix.
«Crec que agradarà molt
als que coneguin la meva
carrera i als que no.»

Tomeu Penya mostra una
nova veu en el Barnasants

J. VILARNAU / ENDERROCK




