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TEATREb
‘EL HOMBRE DE
LA MANCHA’, un
musical entretingut

DIRECCIÓ Gustavo Tambascio
TEATRE Apolo
ESTRENA 28 d’abril

Un muntatge que popularitza
amb oportunitat les figures
de Cervantes i Don Quixot

MÚSICAb
INTERPOL, replicants
de l’onada freda
dels anys 80

ARTISTA Interpol
LOCAL Razzmatazz
DATA 24 d’abril

Les seves cançons fonen
accessibilitat i un notable
capital emocional

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 76 a 83

33 MÚSICA

El músic britànic (foto), després de
quatre dècades d’infatigable carrera,
aportarà al Festival de Guitarra de
Barcelona un pedigrí d’instrumentista
de blues rock temperamental i elegant,
allunyat dels efectismes pirotècnics i
acompanyat pel seu trio.
L’exguitarrista de Paramount’s
demostrarà amb el seu virtuosisme per
què se’l coneix com el Jimi Hendrix
blanc.
Bikini (Deu i Mata, 105).
21.30 hores. 27 euros.

EL GUITARRISTA ROBIN
TROWER DEBUTA A BCN

33 MÚSICA
LESLIE FEIST
La cantant canadenca de pop, folk i
soul presenta el seu últim treball
discogràfic, ‘Let it die’.
Razzmatazz 3 (Pamplona, 88).
20.45 hores. 22.00 hores.

33 MÚSICA
TONI XUCLÀ
El guitarrista presenta el seu últim
disc, ‘Ànima’, un treball instrumental
de sonoritats mediterrànies.
L’Espai (travessera de Gràcia, 63).
22.00 hores. 15 euros.

33 TEATRE
‘MAR I CEL’
Dagoll Dagom segueix representant
amb èxit aquesta història d’amor que
la intransigència converteix en tràgica.
Teatre Victòria (av. Paral.lel, 67).
18.30 i 22.00 hores. 18-30 euros.

33 MÚSICA
DANIEL TAYLOR
El contratenor canadenc (foto),
acompanyat per Sylvain Bergeron
(llaüt) interpreta cançons isabelines.
CaixaForum (Marquès de Comillas,
6). 21.00 hores. 10 euros.

Les cites d’avui 33

Dues nits a Luz de Gas, amb en-
trades esgotades i clima de com-
moció, il.lustren el minifenomen
Elefantes. Un grup que és diver-
sos en un: reinventor de cançons
amb frescor del sud en la tradició
de Los Brincos; bussejador d’un
pop estilitzat, cada vegada més
produït i amb coartada anglosa-
xona, i plataforma expressiva del
seu cantant, Shuarma.

Però no hi ha dispersió: des-
prés de quatre discos, els barcelo-
nins compten amb un catàleg de
cançons que agafen i una identi-
tat definida. Aquí, Somos nubes
blancas, aporta matisos d’arranja-
ments i textures que queden bé
en les composicions amb tendèn-
cia al melodrama.

La inspiració puja i baixa, però
el grup sona a Elefantes, i Shuar-
ma defensa totes les cançons amb
ardor d’heroi romàntic, acompa-
nyat per dos coristes que poten-
cien els textos. Amb petits punts
culminants com Por verte pasar,
Que yo no lo sabía i Piedad, l’es-
trany és que Elefantes, un grup
que està entre dues aigües (ni ba-
nal ni alternatiu), no arrasi en les
radiofórmules.<
JORDI BIANCIOTTO

El seu so és fosc i brillant, i
avui està molt cotitzat, però
no és caviar, sinó succedani

MÚSICAb
ELEFANTES, la
dignitat de la
tercera via del pop

ARTISTA Elefantes
LOCAL Luz de Gas
DATA 28 d’abril

33 Paco Lahoz.
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33 Interpol.

Han passat sis anys des que José
Sacristán i Paloma San Basilio
van estrenar El hombre de la Man-
cha al Palau d’Esports (encara no
remodelat com a Barcelona Tea-
tre Musical). Ara torna una nova
producció d’aquest espectacular
musical, al teatre Apolo, amb bas-
tants canvis i un nou reparti-
ment. Paco Lahoz (Don Quixot),
Antonio Queimadelos (Sancho) i
Eva Diago (Dulcinea) l’encapça-
len, i l’acaben de compondre uns
30 actors més. Aquesta vegada la
música original de Mitch Leigh
arriba gravada.

L’espectacle entreté i ofereix
19 temes musicals, alguns, com
El hombre de la Mancha, Dulcinea,
La canción del barbero i Un sueño
imposible tan enganxosos que la
nit de l’estrena es van aplaudir
amb ganes. El primer muntatge
d’aquesta comèdia musical, que
manté la idea original i el text de
Dale Wasserman, es va estrenar a
Nova York el 1965. L’obra fon es-
cenes de la vida de Cervantes
amb passatges de la seva cèlebre
novel.la, que aquest any comme-
mora el seu quart centenari. El
muntatge de Gustavo Tambas-
cio, que també va firmar el que
va venir el gener del 1999, utilit-
za projeccions sobre el fons de
l’escenari, redueix una mica l’es-
pectacularitat a l’acoblar-se a l’es-

cenari del Paral.lel i hi guanya
des del punt de vista estricta-
ment teatral. És més coral, més
directe al públic i, en alguns
passatges, més emotiu.

Un sistema de telons que pu-
gen i baixen i escenografies late-
rals que entren i surten perme-
ten situar l’acció en diferents
llocs, com la posada, la presó, la
casa de Cervantes o l’església.
La història, que no entra en
complicacions ni aprofundeix
en els caràcters dels personat-
ges, se segueix bé. Però és clar
que el públic espera els núme-
ros musicals. L’espectacle té una
virtut: s’entén bé quan canten i
els intèrprets, en general, en
surten ben parats. Per contra, la
representació s’allarga una mi-
ca i cap al final pot produir un
cert cansament.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Interpol és d’aquells grups que
convencen més com més ben
il.luminats estan. No és pecat;
n’hi ha que no enlluernen ni
amb 3.000 focus. Interpol també
és d’aquells amb influències que
pesaran com una llosa el dia del
judici final. Però això tampoc és
greu quan saps treure partit dels
teus estudis. The Strokes i LCD
Soundsystem, per exemple, són
capaços d’arraconar el llibre de
text i transformar les seves re-
ferències en una estimulant font
d’energia contemporània.

En la segona visita a Barcelona
aquesta capacitat regeneradora
va ser imperceptible en Interpol.
Tot el que va sonar entre Say hello
to angels i Evil, inapel.lables mo-
ments àlgids del concert, genera-
va una aclaparadora sensació
de déjà vu . El que va sonar en
aquells 40 minuts surt al disc en
directe In the hothouse de The
Sound o en el retorn de The Cha-
meleons el 2000 a Bikini; que no
va estar gens malament.

El directe d’Interpol és fred i
distant, però això ho porta la seva
fidelitat a aquella estètica. El pro-
blema és que no et pots passar
tanta estona sense dir res de nou,
sense donar una mínima pista
que provi que ets tu qui és allà a
dalt i no un holograma de la teva
banda favorita. S’ha de demostrar

que l’escenari et pertany i que no
estàs suplantant a ningú. En la gi-
ra anterior tampoc ho van acon-
seguir, però l’aclaparadora sono-
rització de Bikini va jugar a favor
seu. I, també, un disc de debut
més rodó que Antics.

Allò va ser un meritori mirat-
ge. Però aquest cop, tot i el caliu
generat per un públic entusiasta
que va esgotar les entrades, Inter-
pol va descobrir la seva enverga-
dura real. Té mitja dotzena de
cançons amb què mirar de tu a
tu els seus mestres, però com
que Daniel Kessler no fuma amb
la classe d’Ian McCulloch ni la se-
va veu angoixa com la d’Ian Cur-
tis, els seus títols menys destacats
cauen al mateix sac on s’amunte-
guen els minuts de més de l’af-
ter-punk anglès. I això els redueix
a simples replicants.<
NANDO CRUZ


