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Amb perspectives

El Senglar Rock 2007 ja ha obert
portes a Lleida en una edició que
vol ser la que presenta el millor
cartell i aprofitar-ho per celebrar
els seus primers 10 anys d’exis-
tència. Després de Prades i Mont-
banc, aquest serà el tercer any al
parc de les Basses de Lleida. La
intenció és presentar grups inter-
nacionals reconeguts i molt roc-
kers però sense perdre mai de
vista els grups consolidats, amb
trempera per al jovent i els emer-
gents dels Països Catalans.

Obrint Pas, el grup més interna-
cional d’aquest territori, i Antonio
Orozco, van ser les estrelles de la
primera jornada, en la qual tots
dos van presentar els seus darrers
treballs: Benvingut al Paradís i Ca-
dizfornia, respectivament. El con-
cert inaugural, però, va anar a càr-
rec dels alumnes del Campus
Rock, que també cada any apre-
nen molt dels secrets de la com-
posició i interpretació de la mà
dels músics de Lax’n’Busto, Gos-
sos o Marc Parrot. També van ac-
tuar Sanpedro, amb nou treball
després d’un temps de silenci,
Rauxa i, per acabar, la festa Cho-
cadelia Internacional, la filial de la
Fundación Tony Manero.

L’arribada dels senglaristes,
sota una forta calor, va ser tran-
quil·la i esglaonada durant la tar-
da. Joves, alguns amb la nota de
selectivitat cremant a les mans,
descarregaven tendes i motxilles
en una gran esplanada del que
havia estat un càmping fa una dè-
cada. Una de les principals nove-
tats d’enguany és la separació del
recinte musical del d’acampada:
això facilita l’accés, evita embus-
sos a l’arribada, com passava en
anteriors edicions, i permet entrar
menjar i begudes sense control.
Potser per això, feia la sensació
que potser hi havia menys gent

que l’any passat. No obstant, des
de l’organització, que espera per
avui la gran arribada de visitants,
estan satisfets perquè s’han venut
6.000 entrades anticipades, el
que suposa un 18% més que el
2006 en el primer dia. L’objectiu
és arribar a unes 25.000 persones
en tres dies, això voldria dir unes
4.000 més que l’any passat.

Provenen d’arreu de Catalunya
i també de la Franja de Ponent, al-
guns proveïts d’estelades i d’altres
amb neveres portàtils. Desenes de
tendes s’aixecaven al camp de les
Basses en poca estona, mentre als
escenaris ja sonaven els assajos
dels primers grups que més tard
van estrenar el festival.

Una altra novetat és la piscina
del recinte que, a causa del seu mal
estat, per vandalisme i la caiguda
d’un arbre, ha quedat inservible, de
manera que l’Ajuntament ha pre-
vist que cada hora un autobús

transporti gratuïtament els sengla-
ristes fins a una de les piscines mu-
nicipals. Finalment, altres innovaci-
ons són la visita de programadors,
tècnics municipals i mànagers, i
una trobada d’aquests per debatre
sobre la situació del mercat musi-
cal, així com un espai amb ordina-
dors i accés gratuït a Internet.

Prop d’una setantena de grups
desfilaran pel Senglar Rock 2007
en tres dies. Hi haurà els internaci-
onals Sepultura, Paradise Lost,
The Toasters i Fermín Muguruza,
així com Sal y Mileto, el principal
grup de rock de l’Equador. Lògica-
ment, també s’hi sumen els cata-
lans Els Pets, Sidonie, Lax’n’Busto,
Elèctrica Dharma, Gertrudis, Ara-
mateix, Dept i els esmentats
Obrint Pas, que garanteixen l’èxit
del festival. En total, 31 artistes
presentaran primícies al Senglar, i
vuit més faran un avançament
dels propers treballs. ■
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Eclèctic, com sempre, el Sen-
glar Rock és un dels pocs fes-
tivals que encara confia en el

gruix de la música en català per de-
fensar el cartell. La cita hauria de
ser ineludible per als periodistes
interessats en el que es cou al nos-
tre país: la gran quantitat d’artistes
permet avaluar l’evolució del que
en el seu moment va ser el movi-
ment del rock català.

El cartell mateix ja indica l’estat
de salut pel que fa a l’atractiu po-

Les estrelles del Senglar

pular: amb la lletra grossa es venen
Els Pets –indiscutibles perquè s’ho
guanyen disc a disc–, els
Lax’n’Busto –són uns clàssics del
Senglar–, la Dharma –eficàcia de-
mostrada en aquest tipus de sa-
raus– i els Obrint Pas. Els valenci-
ans són els únics que han explotat
l’última dècada, cosa que fa pen-
sar: on és el relleu d’estrelles? Per
què no existeixen grups nous en
català que puguin provocar l’inte-
rès de les masses?

Mirant la lletra petita, trobo
algun artista dels que en un país
normal –amb un mínim de consu-
midors de discos en la llengua prò-
pia– haurien de ser caps de cartell,
com Jofre Bardagí. Malgrat la seva
veu preciosa, la qualitat de la seva
banda i un disc tan sincer com col-
pidor –Jo faig cançons–, no passa al
capdavant. Per què? Pot ser destí o
llei de vida. Però em sembla més
preocupant que entre tots els
noms de la jove generació –Gertru-

dis, Nour, Mazoni o Sanpedro– no
n’hi hagi cap a qui se li pugui augu-
rar un bany de masses com els que
han viscut els Sopa, Pets, Llach o
Serrat. Són bons, sí, i és molt im-
portant que tinguem artistes de
qualitat, però… ¿és una cultura
normal aquella que no renova les
estrelles? ¿Algú és conscient que ja
han passat vint anys del boom del
rock català? Per què la nostra mú-
sica pop no és, tal com ordena la
paraula, popular?

És preocupant que
entre tots els noms de
la jove generació no
n’hi hagi cap a qui se li
pugui augurar un
bany de masses
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El sòlid actor britànic Ste-
ven Berkoff amb el monòleg
Shakespeare’s Villains; la
prestigiosa companyia fran-
cesa Footsbarn Theatre i el
seu Somni d’una nit d’estiu;
un Hamlet inèdit del dra-
maturg Bernard-Marie Kol-
tés en què explica l’última
nit de Hamlet, amb direcció
de Paco Azorín; la solvent
companyia de dansa italia-
na Aterballetto amb un nou
Romeu i Julieta; i els sem-
pre sorprenents Shanghai
Pekin Opera Troupe amb La
tragèdia del príncep Zi Dan
són el gruix dels muntatges
internacionals que aquest
estiu, entre el 13 i el 29 de
juliol, es podran veure al
Festival Shakespeare de
Santa Susanna.

La directora d’aquesta
cinquena edició, Montse
Vellvehí, aposta clarament
per la internacionalització
d’un festival amb franca vo-
luntat de creixement.

Quant a les produccions
nacionals, destaca el Conte
d’hivern dirigit per Ferran
Madico i amb Pere Arqui-
llué de protagonista; Lluís
Soler diu: Shakespeare!, un
monòleg a partir de textos
del dramaturg; l’experi-
mental Potser somiar...,
d’Anna Estrada; i l’especta-
cle musical If music be the
food of love, d’Ariodant i
Lídia Pujol.

Dimecres Off
El Festival ha allargat, a
més, en una setmana la
seva programació, cosa que
li permet obrir-se a espais
alternatius. Un d’aquests
serà els Dimecres Off, un
lloc on investigar i crear al
voltant de la temàtica sha-
kespeariana. També hi
haurà un taller juvenil que
acabarà en representació
pública i un espai dedicat a
les armes en escena. ■

MÚSICA
Desert el II Concurs
de Composició Vocal
d’Amics del Liceu
El jurat ha deixat desert el pri-
mer premi de la segona edició
del Concurs de Composició
Vocal d’Amics del Liceu. El
segon i tercer premis han
estat per a les obres Cuatro
canciones i Dolç àngel de la
mort, dels compositors De-
mián Luna i Carles Prat, res-
pectivament. El jurat ha deci-
dit atorgar una menció especi-
al a l’obra Vida i somni, de
Víctor Boix. Dijous 5 de juliol
s’estrenaran a l’Ateneu Barce-
lonès les quatre obres gua-
nyadores de l’edició passada.

MUSICAL
‘El Senyor dels
Anells’ contamina el
West End de Londres
El musical El Senyor dels
Anells, que acaba d’estrenar-
se al West End, és objecte de
polèmica per la forta contami-
nació de diòxid de carboni que
genera. Instal·lat en un teatre
dels anys 30, el musical pro-
duït per Kevin Wallace neces-
sita un generador d’energia
gegant per poder moure l’es-
cenari rotatori i els múltiples
efectes especials del muntat-
ge. Així, s’ha instal·lat al carrer
aquest generador que emet,
segons els veïns, 394,5 kg de
diòxid de carboni durant les
tres hores que dura la funció.
Wallace ha promès una com-
pensació per les emissions.

TEATRE
‘Cabaret a la fresca’
anima les nits de
Sabadell
Cabaret a la fresca, que se ce-
lebrarà del 6 al 21 de juliol als
jardins de Caixa Sabadell, pro-
posa nits d’espectacle i gastro-
nomia. Sisa, Pavlovsky, Al Ba-
dulake, Mag Lari, Pez en Raya
i Germans Amieva són algunes
de les propostes.
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