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a imatge del patró dels borratxos, Sant Ror-
ro, continua presidint la barra del bar amb el
seu porró. S’han recuperat les mateixes ra-

joles i la petita estàtua de la desgraciada Anna
Frank observa, penjant d’una cornisa, el públic que
va entrant al Centre Artesà Tradicionàrius acompa-
nyant els Ministrers de la Vila-Nova.

Hi ha coses que s’han mantingut inalterables
després de més de dos anys d’obres en aquest edifi-
ci històric, vinculat originalment a una societat
obrera de la Vila de Gràcia i, avui, plaça forta de la
música tradicional. Les diferències: nous espais
d’assaig, un estudi d’enregistrament, una fonoteca
i un auditori més funcional. Per estrenar el piset
nou, divendres va pujar a l’escenari el nucli de mú-
sics que van engegar el festival Tradicionàrius el
1988. Un Jordi Fàbregas emocionat es va encarre-
gar de remarcar això, que aquest és un festival im-
pulsat i gestionat per músics.

El Pont d’Arcalís i Les Violines van presentar-se
amb l’espectacle conjunt que roden des de fa un pa-
rell de temporades, que van gravar en disc l’estiu
passat i que sintetitza les trajectòries de dos grups
que han fet de la música pirinenca la seva raó de ser.
Els deu músics ofereixen una mena de suite de les
muntanyes, que vesteix de sofisticació, volum i
contundència les lletres i melodies de tradició oral.
Tot i que la suite arrenca lluny dels Pirineus, amb
un bolero recollit al comtat valencià, continua des-
prés amb dues cançons del Pallars Sobirà que són el
millor de tot aquest repertori: uns goigs a la Glorio-
sa Santa Mandra per estalviar-se les fatigues i una
rítmica pregària a les divinitats per fer ploure, a la
manera de l’actual conseller de Medi Ambient.

Aquestes, com la gran majoria, són peces recolli-
des al llarg dels anys per Artur Blasco, el nostre ca-
çador de cançons particular. El mateix Blasco, des
de l’escenari, va explicant les seves historietes,
evocant capvespres en poblets de pocs habitants (a
vegades, un de sol) entre cançons i ampolles de vi.

Al nou teatre, el mètode per passar del concert al
ball ha canviat. Si abans era el públic l’encarregat
de recollir cadires i deixar la pista lliure, ara el per-
sonal ha de desallotjar la sala i tornar al cap d’uns
minuts. En aquesta nit d’estrena, la part dansaire la
van animar uns altres incombustibles fixos del fes-
tival: l’orquestrina Solistes de la Costa i Jaume Ar-
nella, carregat de romanços com sempre. En va pre-
sentar un de nou, dedicat als vint anys de festival.

El folk circula al marge de les modes: té segui-
dors escassos però fidels. I des d’aquesta tempora-
da tenen un piset nou. Ventilar-lo i eixamplar els ai-
res de la música tradicional serà el seu repte.
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Piset nou
� Grups: El Pont d’Arcalís amb Les Violines i

Solistes de la Costa amb Jaume Arnella

Lloc i dia: Centre Artesà Tradicionàrius

(Barcelona). XXI Festival Tradicionàrius. 4 d’abril

JORDI MARTÍ

Un detall del concert al Tradicionàrius, divendres./O.D.

o fa ni una setmana que els
Antònia Font havien de-
mostrat el seu poder de

convocatòria al concert al Liceu i
la capacitat del panorama musical
cantat en català per trobar noves
formes d’expressió que arribin al
gran públic. Però la generació pre-
cedent, aquells que porten ja quin-
ze anys a les espatlles, encara s’hi
fa de valent. Gossos també va tenir
la seva gran nit divendres passat a
L’Auditori, guanyada a pols a cò-
pia de reinventar el seu discurs
amb dignitat i sortint reforçats del
repte.

El triomf de Gossos a L’Auditori
(les entrades estaven exhaurides
des de feia bastants dies) és el resul-
tat d’anys picant pedra, treballant
constantment, caient i aixecant-se i
sense perdre mai la il·lusió. La tran-
sició elèctrica dels seus tres darrers
discos i la inclusió de la bateria de
Santi Serratosa han estat cabdals, i a
això hi hem d’afegir els grans resul-
tats que els manresans han obtingut
amb el seu novè disc, Oxigen, amb
el qual s’han endut tres premis En-
derrock i el reconeixement de sec-
tors que fins aleshores s’havien
mostrat refractaris a Gossos.

Ja en les primeres cançons del
concert va quedar clar que aquests
Gossos ja no són els mateixos que al
setembre de fa deu anys van enre-
gistrar el disc Directament al Teatre
Auditori de Manresa. La colpidora
En un instant (nit trista de Patum)
va ser un clar exemple d’aquests
nous camins explorats per Gossos:
bateria contundent, frasejos de rap,
base guitarrera però també cuidades
harmonies vocals i amor per la me-
lodia. Un guió que es desenvolupa-
ria durant tota la nit amb ullades al
passat, agraïments a dojo i la comu-
nicació amb una platea còmplice
amb el grup i vinguda de totes les
edats dels Gossos: des de pares amb
fills petits fins a adolescents o pare-
lles creades sota els sons de Quan et
sentis de marbre. Un concert plani-
ficat com un regal d’aniversari als
seus seguidors, ja que «si hem arri-
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bat aquí ha estat gràcies a la genero-
sitat, l’amistat i l’amor», com va re-
conèixer Natxo Tarrés. Per bufar les
espelmes van comptar també amb
un bon grapat d’amics. Els més sor-
prenents potser van ser Gerard
Quintana i Josep Thió, que van tor-
nar a compartir escenari per primer
cop des de la dissolució de Sopa de
Cabra. Junts van fer A l’horitzó,
amb Quintana que feia part de les
veus i Thió estranyament assegut en
una taula tocant campanetes. Els
Lax’N’Busto tampoc no hi podien
faltar per fer Tinc fam de tu, un tema
que els Gossos incloïen en el seu re-
pertori al principi de la seva carrera
quan feien de teloners dels vendre-

llencs. L’orfebreria guitarrera del
madrileny Suso Saiz va portar el
grup a visitar la cort de King Crim-
son a El sol es pon, mentre que Beth
va donar-los suport vocal a No és
nou. Un Dani Macaco vestit amb el
millor dels seus xandalls va aportar
el to mestís a Corren. El passat
acústic del grup va tenir el seu gran
moment amb un Helplessly Hoping
(Crosy, Stills & Nash) totalment
desendollat que va fer esclatar una
de les més grans ovacions de la nit,
ovació que només va ser superada
per la insistència amb què el públic
va reclamar un darrer bis sense
aconseguir-ho, després de gairebé
dues hores i mitja de concert.

� Lloc i dia: L’Auditori (Barcelona),

4 d’abril
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XAVIER MERCADÉ

Les edats dels Gossos

Natxo Tarrés, divendres al vespre, a L’Auditori. / ORIOL DURAN

ergi Buka ha trencat amb un
encanteri el TNC. Des d’ahir
i, només durant cinc ses-

sions, es programa màgia per pri-
mer cop. La seva gala té un petit su-
port dramatúrgic que permet una
transició que pretén ser divertida i
original entre els diferents jocs d’il-

S

lusionisme. És l’aportació d’un
Hèctor Claramunt, en el paper de re-
presentant sense cap, fart de les des-
aparicions del mag. Una complexa
trama audiovisual (que recorden, en
humil, la traça de Robert Lepage)
també ha d’aportar més misteri.
Ahir, a l’estrena, alguns elements
van fallar i van fer evident que aque-
lla màgia, en el fons, es deu als re-
cursos tècnics.

Buka és un manipulador gran i
net. No presenta cap personatge
amb què encarar-se al públic. No.
Opta per la música de Pep Pascual.

L’il·lusionista excel·leix quan
menys fusteria disposa: treballant
amb un simple focus, fent animals
amb les mans i reproduint-se a ell
mateix amb un joc laberíntic impos-
sible. El bon resultat s’aconsegueix
també amb el recurs de la tercera di-
mensió, tot i que perdrà la partida
sempre en els espectacles del Tibi-
dabo fins que no aconsegueixi que
les butaques es belluguin com les
vagonetes famoses. No cal. En re-
sum, un treball que demana més ro-
datge i que convenç més quan me-
nys es depèn dels artefactes.

màgia | «umbra»

La manipulació, el millor encant
� Direcció: Ramon Simó

Intèrprets: Sergi Buka i Hèctor

Claramunt

Dia i lloc: dissabte, 5 d’abril (fins

al 27) al TNC. Barcelona

JORDI BORDES


