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Els ‘ovidians’ Verdcel durant la seva actuació a Vila-seca

La varietat musical i l’èxit de públic són els principals actius de la Fira de Música al Carrer

La fira de Vila-seca surt
reforçada de la sisena edició

Jordi Palmer
Vila-seca

L
a diversitat
musical i la
bona acollida
del públic

consoliden la Fira
de Música al Carrer
de Vila-seca, cele-
brada aquest cap
de setmana, dins
l’atapeït calendari
musical català.

El que va començar fa sis
anys com una arriscada apos-
ta per ajuntar artistes i pro-
gramadors en un mateix espai
i, alhora, oferir al públic ge-
neral una bona selecció de
concerts gratuïts, és avui dia
una proposta musical conso-
lidada gràcies a l’èxit de pú-
blic i a l’important “salt qua-
litatiu” d’una programació
artística que enguany incloïa
una variada selecció d’estils
musicals, des de la música
clàssica fins al rock, passant
pel folk, el reggae, el pop, el
jazz i tot tipus de fusió.

Fidel a la seva cita de prin-
cipis de maig, la Fira de Músi-
ca al Carrer de Vila-seca va ce-
lebrar-se els dies 6, 7 i 8 de
maig, amb una cinquantena
de propostes musicals al seu
cartell que van ser ben rebu-
des pel públic assistent. Rai-
mon Casinos, director artístic
del certamen, es congratulava
hores després del final de la
Fira de l’augment “de partici-
pació del públic”, i es va per-

metre aventurar la xifra de
“20.000 espectadors” en el
conjunt del cap de setmana.

Escenaris desbordats
Després d’una jornada in-

augural que va comptar amb
les actuacions, entre d’altres,
del grup de flamenc Las Migas,
la banda de reggae Plouen
Catximbes i la música elec-
trònica de DJ Barceló, dissabte
va ser el dia que va congregar
més públic, en especial en els
escenaris situats a la plaça de
Voltes i l’Hort del Centre, que
van quedar desbordats a pri-
meres hores de la matinada
amb les actuacions dels rum-
bers La Simfònica de Gavà i la
formació de hip-hop Hipnòtik.

Unes hores abans, el pop d’A-
quitamxé va fer entrar en ca-
lor el públic congregat a la
plaça de Voltes, mentre que
l’ex-Troglodita Ricard Puigdo-
mènech va fer front a un es-
cenari, el del Parc de les For-
migues, que no s’ompliria fins
a primeres hores de la mati-
nada, amb l’actuació de la
banda de flamenc fusió Ea!

El matí de diumenge va es-
tar dedicat als més petits, que
van poder gaudir de l’especta-
cle infantil de La Tresca i la
Verdesca, mentre que a la tar-
da, i en un ambient més en-
calmat que el dia anterior, el
flamenc d’Atientas, el jazz de
Saxaes i la cançó d’autor d’un
inspirat Feliu Ventura van

precedir l’actuació de Verdcel,
jove grup alcoià que va oferir,
en la primera part del seu re-
cital, un tast del seu nou es-
pectacle basat en l’obra d’Ovi-
di Montllor.

Faüstino reflexiona sobre
l’art en una obra ‘cutre’

Carles Matamoros
BARCELONA

E
l director teatral
Sergi Faüstino (Bar-
celona, 1972) estre-
na dijous El Cremas-
ter de los cojones, una

obra que pretén ser una “cò-
pia cutre” de The Cremaster Cycle,
un prestigiós i ambiciós pro-
jecte de l’autor Matthew Bar-
ney. L’objectiu d’aquesta
proposta, que es podrà veure a
la Sala Maria Aurèlia Cap-
many del Mercat de les Flors
entre el 12 i el 15 de maig, és,
segons l’autor, posar en evi-
dència “l’artificialitat de l’art
contemporani” i la tendència
dels directors espanyols a “co-
piar les últimes tendències
internacionals i quedar com
els més moderns”. Així, Faüs-
tino imita, “sense amagar-ho”

i amb “referents propis”, un
fragment representatiu de
l’obra de Barney a la recerca
de “la reflexió de l’especta-
dor”.

El Cremaster de los cojones se-
gueix l’estructura de The Cre-
master Cycle, però ho enfoca tot
des d’una perspectiva “tipical
Spanish”. En l’acció, Sergi Fa-
üstino, que també fa de pro-
tagonista, es trobarà amb cinc
proves molt extravagants que
haurà de superar per avançar.
Una càmera seguirà els seus
passos durant tot el recorre-
gut, al llarg dels diversos pisos
del teatre, i el que reculli es
projectarà a temps real en una
gran pantalla instal·lada al hall
del Mercat. D’aquesta forma,
el públic podrà seguir l’acció
des del bar o acompanyant el
director en el seu trajecte. Un
cop hagin finalitzat les proves,

que duraran uns trenta mi-
nuts, cada espectador rebrà
una revista on “se li justifica-
rà” tot el que acaba de veure.
Després d’un temps per a la
lectura, es repetiran les acci-
ons per comprovar si el públic
“ha entès o ha canviat d’opi-
nió” sobre l’espectacle.

Així, El Cremaster de los cojones
és una obra irònica i reflexiva
amb què l’autor vol “generar
un debat” sobre la pretencio-
sitat d’alguns autors que “te-
nen més pressupost que fons
teòric” i, al mateix temps, de-
mostrar que es pot fer un es-
pectacle en base “a referents i
codis personals”. Una obra on,
en definitiva, se suggereix una
crítica contra la percepció i
situació actual de l’art, en la
qual, segons Faüstino, hi ha
una “greu manca de formació
cultural”.
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Larry Coryell Trio

Millor amb els anys
Pere Pons

Larry Coryell Trio. Bikini. 16 Festival de Guitarra.

Barcelona. Dimecres, 4 de maig.

Qui el coneix sap que la seva tècnica és impecable. Coryell
porta una pila d’anys en la primera línia dels guitarristes de
jazz, apartat fusió, casella eclèctica, i del seu domini de l’ins-
trument s’imposa la unanimitat absoluta. Altra cosa és que la
velocitat de vertigen, de corre-corre-Coryell, i el virtuosisme fatu
de qui se sap hàbil en la mecànica del seu ofici, hagi segrestat
massa vegades el talent, les idees i l’enginy per fer surar el cop
d’efecte, l’enlluernament i l’artifici.

Els que li atribueixen indefinició i irregularitat a causa del
seu eclecticisme haurien pogut comprovar la nit passada que
van errats en la seva apreciació. La vetllada, acollida amb tot
mereixement dins el Festival de Guitarra, no podia haver pre-
sentat un repertori més eclèctic. Condició que no va impedir
als assistents gaudir d’un dels més convincents i meravellosos
concerts que hagi ofert el guitarrista nord-americà per aques-
tes contrades des de fa un grapat d’anys.

De Milt Jackson a Lennon&McCartney, passant per Ravel,
Jobim i revisitacions d’altres peces tan reconeixibles com lle-
gendàries van deixar palesa l’extraordinària capacitat de Cor-
yell a l’hora d’insuflar nova vida, apropiar-se i reinventar els
clàssics tot compartint l’agradable tasca amb dues autèntiques
columnes jòniques de la base sonora com són el baixista Mark
Egan i el baterista Paul Wertico. Les seves pròpies composicions
van fins i tot passar a un segon terme a l’hora de ser avaluades,
davant el desplegament de possibilitats que obre reinterpre-
tant peces alienes. No hi ha dubte que el pas dels anys i potser
també els enamoraments en edat madura –“dedico aquest
tema a la meva nova nòvia”, va dir tot cofoi– li proven a aquest
guitar-jazz-hero que sempre ha exhibit més estilisme que no pas
consistència, tot i que ara sembla que les coses estan canviant.
Pel bé de la música esperem que així sigui.

.............................
Vicent Ferrer guanya el
Ramon Vinyes de teatre
Xavi Rosiñol
BERGA

L’escriptor formenterenc
Vicent Ferrer ha guanyat el
premi Ramon Vinyes de teatre
que atorga l’Institut
Municipal de Cultura de
Berga amb l’obra Tramuntana
morta. El text és, segons el
jurat, “una metàfora de la
guerra, amb un rerefons mític
i històric”. El premi, de 6.000
euros, es destina a obres en
català escrites amb un
compoment de denúncia
social.

.............................
Suspès el concert dels
germans Auserón
Redacció
BARCELONA

Un accident de Luis Auserón,
amb el resultat de dues
costelles trencades, ha obligat
a suspendre la gira Las malas
lenguas que protagonitzava
amb el seu germà Santiago. El
tour dels dos excomponents de
Radio Futura havia d’arribar a
Barcelona el pròxim dia 14,
després de la seva estrena a
València el passat 6 de maig.
L’organització buscarà dates
alternatives un cop Luis
Auserón s’hagi recuperat.


