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� L’abril passat, van dei-
xar bocabadat més d’un en
el recital que els va unir a
Robert Fripp al Palau de la
Música. Ara, els quinze
guitarristes que integren
The League of Crafty Gui-
tarists, liderats per l’ar-
gentí Hernán Núñez, pre-
senten avui a Mataró
(Clap, 22 h) i demà a Bar-
celona (Apolo, 21 h) la
singularitat d’una propos-

ta centrada en quinze gui-
tarristes provinents de
llocs diferents del món
–entre els quals hi ha el ca-
talà Sergi Cerni– tocant a
la vegada. «Cadascú té el
seu background, i això és
el que defineix el nostre
so. Un anglès pot aportar
elements de la música cel-
ta, i un austríac, de la mú-
sica clàssica», explica Nú-
ñez, que ja va dirigir The
League of Crafty Guita-

rists ahir a Sant Cugat.
La formació, nascuda el

1986 arran d’uns semina-
ris de guitarrista organit-
zats per Fripp, es caracte-
ritza per dos trets distin-
tius: «D’un en diem la cir-
culació. Cadascú de nosal-
tres toca una nota i ens
l’anem ‘passant’. L’altre
és com afinem les guitar-
res, que té més a veure
amb com s’afinen els vio-
lins i els violoncels que no

pas les guitarres», descriu
Núñez. I el més important
en un guitarrista? «L’aten-
ció –respon, sense dubtar,
el líder de la formació–.
Estar despert és més va-
luós que la tècnica acrobà-
tica, per això treballem en
tècniques de relaxació,
com ara el tai-txi. Des de
fa temps hi ha una tendèn-
cia a tocar com més ràpid
millor, però nosaltres ho
evitem».

Quinze músics exploren les possibilitats
de la guitarra a Mataró i Barcelona

G. V. / Barcelona

l fenomen dels grups de versions –que en un
percentatge elevat dels casos més aviat són
«perversions»– està absolutament en voga

en la convulsa indústria musical. L’exemple més
flagrant: dimecres passat en un Auditori ple com un
ou (les entrades de platea, atenció, a 45 euros) en la
primera visita a Barcelona de The Australian Pink
Floyd, anunciats sense embuts com «la millor ban-
da tribut del món».

El grup d’Adelaida intenta des de fa vint anys re-
produir mil·limètricament els xous de l’etapa més
clàssica del grup de Roger Waters i David Gilmour,
amb un desplegament visual prou considerable i, ja
posats a tirar la casa per la finestra, tres coristes per
a temes –The great gig in the sky, Shine on a crazy
diamond, Another brick in the wall– en què la parti-
cipació d’un bon equip de veus femenines es fa im-
prescindible. La perícia els ha portat a actuar en re-
cintes de gran aforament, incloent-hi el Royal Al-
bert Hall londinenc, i al llarg de la seva història fins
i tot Gilmour i Wright, dels Floyd de veritat, han
acabat reconeixent les intencions de The Australian
Pink Floyd deixant-se veure en algun dels especta-
cles dels seus imitadors. El concepte de tribute
band, en definitiva, portat al súmmum.

The Australian Pink Floyd no sonen com Pink
Floyd. No es mereixen, és clar, ser comparats amb
cap banda de versions d’aquestes que animen ani-
versaris i casoris, però, per molts esforços que hi
dediquin, no reproduiran mai a la perfecció el que
fa una banda inimitable. Agafen el toro per les ba-
nyes jugant-se-la amb repertori més complex dels
Floyd –One of these days, Set the control for the
heart of the sun– però, tot i les intencions, no trans-
cendeixen la fredor que acompanya totes les ban-
des de versions del món. Se’ls agraeixen certes
concessions a l’humor (dibuixos de cangurs inse-
rint-se en la iconografia clàssica de Pink Floyd que
projecten en una gran pantalla, la sintonia de la sè-
rie televisiva Veïns en els segons previs de Wish you
were here) però, tanmateix, els en falta encara molt,
considerant que el que fan no deixa de ser una gran
comèdia. Ara bé, les coses com són: el públic (és di-
fícil saber quin tant per cent va anar a l’abril passat
al Palau Sant Jordi a veure el Floyd original Roger
Waters) al final va aplaudir dret.

El que dèiem: les bandes de versions triomfen.
Dimecres van ser els Australian Pink Floyd, però la
setmana passada els britànics G2 van homenatjar
Genesis a Luz de Gas i, durant tot el mes de febrer,
pel Zac Club hi desfilaran grups de reconeixement
a Supertramp, Aretha Franklin, Neil Young, Janis
Joplin i The Doors. Imitar és rendible.
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La cara australiana
de la lluna

� Lloc i dia: L’Auditori (Barcelona). 6 de febrer

GUILLEM VIDAL

La portada del Dark side of the moon, amb el mapa
d’Austràlia. Una de les imatges distintives del grup.

Broggi va sorprendre amb
Primera història d’Esther,
d’Espriu, a la sala petita, la
temporada passada. Ara el
repte és des del 14 de fe-
brer al 6 d’abril a la sala
gran. Un espai immens
amb una peça de gran for-
mat: són 21 actors que in-
terpreten 86 personatges
«més o menys, perquè en
surt un de nou», ironitzava
ahir a la presentació del
muntatge. Brecht defensa-
va en les seves teories dra-
matúrgiques la necessitat
de distanciar l’acció de
l’espectador per aprofun-
dir en la reflexió, la lliçó
que defensa la trama. El
director artístic del TNC,
Sergi Belbel, confessa que
d’estudiant, no entenia res
quan va anar a veure
aquesta mateixa peça per
la Berliner (la companyia
de sempre de Brecht) i
amb la qual va acabar plo-
rant. De fet, Formosa re-
corda que el mateix autor
corregia els seus actors
quan li recordaven les tesis
de refredar l’escena: «Pas-
so de les meves teories»
deia Brecht, diu Formosa.

Brecht va escriure El
cercle de guix caucasià
mentre era a l’exili i per
encàrrec. És una de les pe-
ces més populars de la se-
va dramatúrgia, tot i que
no hagi sovintejat gaire les
cartelleres catalanes.
L’obra explica que un jut-
ge ha de determinar qui
s’ha de quedar amb un
nen, si la dona que el va
parir i el va abandonar o bé
la que el va salvar i el va
educar. Resol el cas amb
una prova de foc: posar el
nen dins d’un cercle de

guix i que les dues dones
l’estirin. La que estiri més,
se’l quedarà, diu. Anna Li-
zaran és el jutge, un perso-
natge que Broggi defineix
com «un visionari, que va
a la seva i confia en el seu
sentit comú». Marta Mar-
co és Grushe: «La relació
se sustenta a través de
l’amor», diu.

Un altre «OT»
L’obra la narra el cantant
Víctor Estevez. És un altre
cantant popularitzat per
Operación triunfo (OT)
que se suma a l’elenc tea-

tral del país com han fet
Helena Gadel (Mar i cel i
Grease), Beth (Pels pèls i
Tirant lo blanc), Edurne
(Grease) i Gisela (Boscos
endins). Víctor ha hagut
de desmarcar-se del seu
estil i dirigir la seva inter-
pretació cap a uns temes
recitatius. La labor de Ca-
bo San Roque s’insinua in-
gent i de notable presència
a escena. Laia Torrents ha
dirigit els arranjaments in-
vestigant en els sons per-
sonals del grup sense obli-
dar que el focus d’atenció
és en els actors.

«El cercle de guix caucasià» disposa de l’univers musical de Cabo San Roque

Broggi juga al Brecht emotiu al TNC

JORDI BORDES / Barcelona

� El traductor, dramaturg
i poeta Feliu Formosa re-
coneix que avui les histò-
ries de Bertolt Brecht pe-
quen d’una excessiva vo-
luntat d’educar el públic
des de l’escenari. És el re-
sultat d’un moment de tea-
tre social a l’Alemanya
oriental. Formosa, que ha
refet textos per donar al
text la musicalitat que per-
seguia el muntatge, afirma
que aquesta lectura alliço-
nadora «se salva amb
muntatges en què hi ha
molta imaginació». El tre-
ball de Broggi navega fer-
mament en aquesta direc-
ció. Tot i això, el traductor
valora «les dones que va
escriure Brecht».

Un altre col·laborador
il·lustre del muntatge és el
figurinista i escenògraf,
Jean-Guy Lecat. Aquest
professional, que fa 25
anys que treballa amb Pe-
ter Brook, coincideix amb
la via oberta pel director
en què es vol afavorir la
presència dels actors que
reciten un text en directe.
L’escenògraf, que ja va
condicionar el Mercat de
les Flors (en aquella època
era un magatzem munici-
pal) per fer-hi teatre
d’avantguarda, ara fa vint
anys, és un defensor dels
espais buits. Però en reali-
tat, l’omple (sempre amb
elements artesanals) «per-
què sembli buit».

� El director Oriol Broggi debuta a
la sala gran del TNC fidel al seu
plantejament teatral. El director
apel·la a les emocions punyents d’El

Marta Marco protegint el fill abandonat. / DAVID RUANO

cercle de guix caucasià gràcies a la
trama de Grushe, una heroïna «per
força» que ha de superar les dificul-
tats. La peça té una banda sonora
contínua, inspirada en la partitura de

Paul Dessau, passada pel tamís espe-
cial de Cabo San Roque, que alter-
nen instruments convencionals amb
altres d’inventats, com ara una mot-
xilla amb música aleatòria.

«Les lliçons
caducades de
Brecht se
salven amb la
imaginació»


