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La música teatral de Standstill
Aleix Perdigó
BARCELONA

L a banda barcelonina de postrock Standstill porta al Mercat de les Flors 'Desencuentros: con
miedo pero con hambre', una proposta dramàtica que fusiona els temes del seu nou disc, les
projeccions en vídeo i el teatre.

Per tirar endavant aquest projecte ha estat clau l'experiència acumulada pel grup dins el món escènic,
on ha col·laborat amb la companyia La Carnicería Teatro, dirigida per Rodrigo García, afegint música en
directe als espectacles. La primera d'aquestes dues experiències va ser l'obra De vegades em sento tan
cansat que faig aquestes coses, representada al Mercat de les Flors i al Festival de Sitges; la segona,
Agamenón, ha estat portada a escena només a Itàlia i està previst que sigui l'espectacle amb què
s'inauguri la pròxima Biennal de Venècia.

Aquest contacte amb el món teatral va provocar el naixement d'una sèrie de inquietuds extramusicals
als membres de Standstill. "De cop ens vam plantejar la intenció d'assolir un punt més alt de
comunicació amb el públic", afirma el líder de la banda, Enric Montefusco, i afegeix: "El primer pas per
aconseguir-ho ha sigut canviar l'idioma dels temes de l'anglès al castellà en el nou treball discogràfic".

Standstill (Bcore) serà el quart disc de la banda i veurà la llum aquest mes d'abril. El segon pas en
aquesta voluntat hipercomunicativa ha estat la creació de Desencuentros: con miedo pero con hambre.
"A l'espectacle deixem d'encarnar la figura protagonista dalt l'escenari per ser els acompanyants d'uns
actors i d'una projecció de vídeo que es transformen en l'epicentre de l'atenció".

El resultat d'aquest experiment és un espectacle híbrid en el qual el material audiovisual dóna concreció
a la música, la música dóna força al teatre, el teatre dóna vida al material audiovisual i la sinergia entre
tots ells defineix l'essència de la performance.

L'espectacle, que s'estrena aquest vespre a la sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors, estarà en
cartell fins diumenge.
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