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fons del local. Costava de
concentrar-se. Tot i així, el
recital va convèncer. Per al
final va deixar El setè cel i
Qualsevol nit pot sortir el
sol. Què més calia afegir-hi?

El morbo musical era per
comprovar com sonaria l’es-
trena del duet format per
dues icones de l’indie, Chris-
tina Rosenvinge i Nacho
Vegas. La nit anterior havien
actuat a Madrid i la maleta
d’ella es va quedar pel camí.
El problema, amb tot, no va
ser que Rosenvinge actués
sense lents de contacte, sinó
l’afonia que va acusar tota la
nit. Serà millor donar-los
una altra oportunitat o es-
coltar el minielapé Verano
fatal que avui surt a la
venda. Tot i la fredor amb
què es van tractar, sembla
que la parella té feeling.

Va ser una nit clara i
tranquil·la. Però estranya.

*
Rockdelux Music Weekend,
ELVIS PERKINS, JAUME SISA I
NACHO VEGAS & CHRISTINA
ROSENVINGE. SALA APOLO.
BARCELONA, 19 D’OCTUBRE.

L
a tria d’artistes era curi-
osa. Es podia dir que
l’únic denominador

comú era la revista barcelo-
nina Rockdelux. El primer a
pujar a l’escenari va ser el
jove Elvis Perkins, considerat
una nova figura del folk ame-
ricà. Ja l’havien convidat al
darrer Primavera Sound,
però els instruments no van
arribar a temps i el concert
es va convertir en un despro-
pòsit. Acompanyat ara sí de
la seva banda, va interpretar
Ash Wednesday, un àlbum
marcat per la mort dels seus
pares. Va sobresortir la deli-
cada While You Were Slee-
ping, la peça que obre el disc
i que convida a pensar que
aquest noi és una de les des-
cobertes de l’any.

Qui va arribar sense gaire
equipatge va ser Jaume
Sisa. A l’escenari va aparèi-
xer sol amb la guitarra per
repassar sencer el majúscul
Qualsevol nit pot sortir el sol
(1975). Va convertir les can-
çons en passatges d’un
conte de to autobiogràfic.
L’únic inconvenient va ser la
xerrameca que hi havia al

Crítica* pop

Una nit clara
i tranquil·la

Marc
Serena

ridiculitzada i amplificada
amb els jocs que s’empes-
quen els personatges, capa-
ços de convertir dues cadi-
res en un aeroplà i fer-nos
resseguir les acrobàcies aè-
ries realitzades mentre pas-
sen els ànecs, s’acaba el
combustible, s’atura l’hèlix i
es procedeix a l’aterratge
forçós. La gestualitat imagi-
nativa, precisa i fèrtil de Thi-
baud és capaç de prendre
l’aparença d’un globus
humà que s’infla i es desin-

Thibaud que creix rere la
taula del seu despatx on
s’abraona al treball repetitiu.
A partir dels detalls més ín-
fims de la quotidianitat,
l’actor construeix una espi-
ral delirant de situacions ro-
cambolesques que s’entor-
cillen fins a l’explosió. Per la
seva oficina desfila una au-
tèntica “parada de mons-
tres” que interpreten can-
çons coents, que transfor-
men els moviments en
dansa i el ball en un aque-
larre de gestos estrambòtics
i accions que s’encadenen,
camaleòniques, en gags
cada vegada més sorpre-
nents. La vida ordinària que
acomplim els occidentals és

N
it màgica a Girona
amb aquesta colla
d’esbojarrats compul-

sius que representen les dè-
ries, els tics, les manies i les
obsessions de l’home con-
temporani, atrapat en la
mecànica d’una feina aliena-
dora, sotmesa a la lupa de
l’humor més extravagant.
Són nou còmics i un gos.
L’un toca una trompeta,
l’altre l’acordió, l’altre una
guitarra, tots ballen i el gos
va a la seva bola, però sem-
pre respectant les convenci-
ons de l’escenari. L’espai de
la ficció és una mena d’em-
presa regentada amb més
pena que glòria per un cap
(de trons): versàtil Patrice
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Cap de pardals

FrancescMassip

fla com una pilota, o de
transformar la mà enxam-
pada dins d’un gerro en una
pota de cavall que acaba ga-
lopant i convertint-se en bo-
xador o en llançador de
boles. El frec i els sorolls que
es fan amb objectes quotidi-
ans generen ritmes musicals
que desemboquen en dan-
ses hilarants i en mecànics
moviments de confusió. Una
festa visual i imaginativa,
plena de tendresa, per re-
bentar literalment de riure.

*
Les étourdis, DE JERÔME
DESCHAMPS I MACHA
MAKEÏEFF. TEATRE MUNICIPAL
DE GIRONA, 19 D’OCTUBRE.

La vida ordinària
que acomplim els
occidentals hi és
ridiculitzada

El cantant barceloní Marc Parrot presentarà el seu nou disc
amb una gira per tot Catalunya ■ CRISTINA CALDERER

Perfecteperòirreal

El cantant Marc Parrot treu el seu segon disc en català,
‘Interferència’, que presentarà a Bikini al novembre

Raquel Font
BARCELONA

Diu una de les cançons del
nou disc de Marc Parrot, In-
terferència, que “les coses
que només passen un cop
és millor ignorar-les”. Des
del seu punt de vista, doncs,
aquesta ja seria una bona
raó per treure un segon disc
en català, després de Men-
tider. El cantant de Tiana,
però, explica la seva aposta
lingüística per una raó de
“comoditat” i per la volun-
tat de començar a existir
“en el panorama català”.
Tot i que Parrot no ha estat
entre els escollits per repre-
sentar la nostra cultura a
Frankfurt –“ni a un frank-
furt no m’han convidat”–,
aquest nou disc és una mos-
tra més del bon estat de
salut que viu l’escena musi-
cal catalana, des del punt de
vista creatiu perquè “de pú-
blic la cosa ja és més com-
plicada”, ens explica.

La presentació en direc-
te d’aquest nou àlbum serà
el 29 de novembre a la sala
Bikini de Barcelona, una ac-
tuació que inaugurarà un
gira per Catalunya durant
la qual farà més de trenta
concerts.

Món ideal
A Interferència (Música
Global) Parrot dissenya un
món perfecte però irreal
amb l’excusa que “tots
tenim el nostre ideal de
com haurien de ser les

coses però gairebé ningú no
ho pot viure”. I ho fa a tra-
vés de temes com Ulleres
per veure-hi malament,
Cinc caps o Ara que estic
mort, en què converteix el
cel en un refugi paradisíac.
Diu que “la gràcia està en
buscar una història per ex-
plicar els sentiments que
tenim tots dins nostre que
no sigui la més òbvia”.

Musicalment aquest tre-
ball es mou dins del llen-
guatge característic que
l’artista ha creat al llarg de
la seva carrera, rock amb
interferències cabareteres,
però també incorpora sono-
ritats noves. “Jo sé que hi
ha un tipus de cançons que
sé fer i que em funcionen
però no em vull repetir”.
Aquesta afirmació la fa amb
la tranquil·litat d’haver ar-
ribat a un punt “que si des-
afino una mica tampoc no
passa res” i sobretot amb la
seguretat que li dóna no
“haver de dependre exclu-
sivament dels meus discos”.

I és que a banda de com-
positor i intèrpret, Marc
Parrot fa molta feina com a
productor als estudis que té
a Sant Quirze Safaja, Gra-
vaciones Silvestres. “La
feina de productor m’enri-
queix molt perquè em per-
met estar en contacte amb
gent i propostes molt dife-
rents, en molts casos més
potents que les meves”, diu
Parrot, que ara mateix està
ultimant el disc per a la Ma-
rató de TV3 d’aquest any. ■




