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MÚSICAb
JOAN MANUEL
SERRAT, a la
recerca de la nuesa

ARTISTA Joan Manuel Serrat
LOCAL Teatre Grec
DATA 7 de juliol

Cita amb un Serrat col.loquial
i emotiu, ben apuntalat en
el piano de Ricard Miralles

TEATREb
‘ANIMALES
NOCTURNOS’,
els immigrants

DIRECCIÓ Magda Puyo
TEATRE Sala Beckett
ESTRENA 6 de juliol

Àcida reflexió sobre
els immigrants i les
seves moltes cares ocultes

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 84 a 90

33 MÚSICA

Després d’un llarg retir espiritual, el
cantautor dominicà (a la fotografia)
reapareix als escenaris per presentar
el seu últim disc. Juan Luis Guerra
oferirà a Badalona un concert en què
recuperarà èxits d’altres temps, com
‘Ojalá que llueva café’, ‘Burbujas de
amor’ i ‘La bilirrubina’, que inserirà
entre les seves noves cançons, que
expressen el compromís cristià de
l’artista.
Pavelló Olímpic de Badalona.
22.00 hores. 39,50 a 55 euros.

JUAN LUIS GUERRA TORNA
AMB EL DISC ‘PARA TI’

33 MÚSICA
PATTI SMITH
L’artista actua a la vuitena edició del
Senglar Rock, a Lleida, amb Gossos,
The Rippers i altres grups.
Parc de les Basses (Lleida).
12.00 hores. 35, 45 i 80 euros.

33 MÚSICA
CANT CORAL
El músic luxemburguès Pierre Cao
dirigeix el concert de clausura de les
Jornades de Cant Coral.
L’Auditori (Lepant, 150).
21.00 hores. 10 i 15 euros.

33 MÚSICA
PHILIP GLASS
El polèmic compositor (foto) interpreta
en directe la banda sonora de la
pel.lícula‘ Naqoytqatsi’.
BTM (Av. Guàrdia Urbana). 21.30
hores. 20 i 48 euros

33 MÚSICA
OBÚS
La banda de heavy rock espanyol
presenta el disc ‘Segundos fuera’.
Malas Noticias actua de teloner.
Salamandra (Av. Carrilet, 301.
L’Hospitalet). 22.00 hores. 12 y.

Les cites d’avui 33

33 Joan Manuel Serrat, dijous, al Teatre Grec.

JULIO CARBÓ

exit

33 Teresa Urroz i Pep Jové.

La Sala Beckett de Barcelona acull
aquesta obra de Juan Mayorga
(Madrid, 1965), cofundador del
col.lectiu teatral El Astillero,
autor de la versió de Fuente Oveju-
na que ha estrenat el TNC i altres
obres. Animales nocturnos és un
bon text que parla de situacions
actuals, de fets que afecten els im-
migrants i de qui s’aprofita de tot
això.

És un text compromès, ben
dialogat, dirigit per Magda Puyo
i interpretat amb domini i
eficàcia pels actors Pep Jové, Te-
resa Urroz, Pep Pla i Mercè Ma-
riné. La primera parella brilla en
dos personatges de característi-
ques oposades.

Mayorga hi reflexiona sobre la
diferenciació entre ciutadans i no
ciutadans que suposa la Llei d’Es-
trangeria espanyola i l’aplica en
un cas concret entre veïns d’un
mateix immoble. L’un acabarà
exercint d’amo i sotmetrà l’altre
a la condició d’esclau. La història,
que afecta les dones dels protago-
nistes, és una metàfora de la si-
tuació dels sense papers i conté
una forta càrrega de violència so-
terrada. La capritxosa explotació
que practica el personatge en re-
gla –el xantatge implícit i explícit
vehicula una cruel relació– fa
que aflorin en escena sentiments
amagats: soledat, perversitat, ig-

norància, incomunicació, sub-
missió.

Mayorga estructura l’obra en
diferents escenes, sempre diàlegs
entre dos, que passen en llocs di-
ferents. Juga també amb l’ele-
ment intriga, que Puyo dosifica
amb prudència. L’escenari és un
llarg rectangle, amb els especta-
dors situats cara a cara; la proxi-
mitat als intèrprets és un al.li-
cient més.

És una funció intimista, que
ofereix diversos nivells de refle-
xió, amb una disposició esceno-
gràfica i la il.luminació (Ramon
Simó) que juguen a favor. Puyo
és una bona directora d’actors i
aquest valor es destaca aquí. Jové
i Urroz estan magnífics i expres-
sius, ell amb la seva loquacitat i
ella amb els silencis. No hi ha fis-
sures. Hi ha un bon equip en es-
cena.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Les vicissituds personals de Ser-
rat l’últim any han condicionat la
forma, l’estil d’aquesta tornada
escènica intimista. Després dels
fastos de la seva operació orques-
tral i el cop de destral de la malal-
tia, un retorn a la paraula gairebé
despullada suposa una operació
intel.ligent. Encara que siguem,
inevitablement, davant un d’a-
quells concerts en què el soroll
ambiental, els condicionants
emocionals, pesen tant o més que
qualsevol factor artístic: la visió
del Teatre Grec dret, llançant una
llarga salva d’aplaudiments a l’ar-
tista just a l’aparèixer a l’escena-
ri, va reforçar aquesta visió.

Però, en fi, rere la complaença,
la devoció col.lectiva, els piropos i
les felicitacions per la recupera-
ció, hi va haver un concert. I un
concert agradable, que ens va re-
cuperar el Serrat més pròxim i
col.loquial; el noi de barri que úl-
timament costava de reconèixer.
Els moments d’intensitat desbor-
dant no van ser gaires, tot i que el
boicot del plugim a mig concert
no va ajudar a crear el clima ido-
ni a fer que Serrat i Ricard Mira-
lles se sentissin còmodes. Va cal-
dre esperar que els núvols des-
cansessin perquè el cantautor
creixés a Pare i La saeta.

El concepte seminú del con-
cert va fer més visibles les limita-

cions interpretatives de l’artista,
amb aquesta tremolor vocal
amb què allargava alguns ver-
sos. Curiosament, Serrat no és
l’intèrpret més captivador de les
seves pròpies cançons, i el con-
text intimista va fer aquestes de-
ficiències més transparents.

Però per això hi havia Mira-
lles, responsable d’ancorar les
cançons en fons marins esta-
bles; incansable i detallista en la
construcció no només de les
bastides que suportaven tot el
repertori, sinó també d’embe-
llir-les. Un pilar molt més con-
sistent que la mateixa guitarra
que Serrat utilitzava per embol-
callar algunes cançons amb
tímids acords.

Però, al marge de les conside-
racions tècniques, va guanyar
terreny un Serrat distès i comu-
nicatiu, que va potenciar el
diàleg amb el públic en un Tea-
tre Grec convertit en piano-bar
forestal. Que es va sobreposar a

la molesta pluja amb fusta d’ar-
tista i que va abocar interpreta-
cions sentides, d’una puresa poc
vista en altres gires, de peces
com Seria fantàstic, Es caprichoso el
azar (de les millors peces de la se-
va collita recent, encara que, per
una vegada, es trobés a falta
Noa), Com ho fa el vent i Res no és
mesquí. Un Serrat nostàlgic de la
seva frescor juvenil, que va retro-
cedir fins als 60 a De mica en mica
i Com ho fa el vent.

Tot plegat converteix la gira,
Serrat 100 X 100, en un punt i se-
guit en la trajectòria de l’autor
de Mediterráneo; una refrescant
experiència d’entretemps que ser-
veix a l’autor per agafar aire de
cara al nou desafiament disco-
gràfic. Un moment per al respir.<
JORDI BIANCIOTTO
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