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La Festa de la
Música uneix
avui concerts i
reivindicació

c

LA UNIÓ DE MÚSICS DE
CATALUNYA DIU QUE
ÉS UN «DIA DE DOL»

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

MÚSICA I CELEBRACIÓ

La Festa de la Música,
creada a França el 1982

i que actualment se celebra en un
centenar de països, vol avui cen-
trar les mirades en un sector pro-
ductiu castigat per la crisi. A Bar-
celona ofereix un programa de
270 concerts que reuniran més
de 3.000 músics en 43 espais ur-
bans. Entre ells destaca l’home-
natge a Jaume Aragall, a les vuit
del vespre al passeig del Born.

El clima és, no obstant, més de
reivindicació que no pas de festa.
Els portaveus de la Unió de
Músics de Catalunya (UMC), que
acull uns 4.000 professionals, van
parlar ahir de «dia de dol», ja
que, segons la seva opinió, la
música no s’ha consolidat en la
nostra societat com un objecte
cultural, i els artistes i instrumen-
tistes veuen com la seva feina se
situa cada dia en un terreny més
precari. La pràctica del playback a
la televisió, la fragilitat de l’edu-
cació musical, els problemes de
l’agenda escènica barcelonina,
així com les restriccions als car-
rers, centren les seves reclama-
cions.

La «dignificació del concepte
de músic com a treballador de
l’art» constitueix el primer punt
del manifest de la UMC, presen-

tat ahir i que demana una «modi-
ficació de les normatives i re-
ducció de les taxes» aplicades a
les sales que programen concerts.
El text reclama més música en di-
recte a la ràdio i la televisió, el fo-
ment de l’ensenyament musical i
la gratuïtat dels anuncis de sales i
actuacions a les cartelleres dels
diaris.

El detonant de la seva protesta
va ser, segons van dir, la rua de
Carlinhos Brown de l’any passat,
realitzada «amb totes les facili-
tats mentre el tractament de la
música en viu a la ciutat no era,
ni de bon tros, el que hauria de
ser». La UMC ha convocat una
manifestació que transcorrerà
avui a partir de les sis de la tarda
des de la plaça de Catalunya fins
a la de Sant Jaume (on entregarà
el manifest a la Generalitat i
l’Ajuntament), i en la qual els
participants desfilaran vestits de
negre i interpretant la marxa
fúnebre de Chopin.

L’oferta de música gratuïta in-
clou aquesta tarda i nit, entre al-
tres propostes, un cartell de hip-
hop, amb una adaptació del Qui-
xot, a l’avinguda de la Catedral,
així com el concert de silencis Tubes
al llac (parc de la Ciutadella) i els
grups d’estudiants de música a la
plaça Reial. La Rambla acollirà la
Fira de la Música, així com la cer-
cavila de Kabum-Tabalers de
Gràcia.<

La directora granadina situa la història en la ‘movida’ madrilenya i el 23-F

Chus Gutiérrez reviu el canvi
dels anys 80 a ‘El Calentito’

CINE I ESTRENA
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MERCEDES JANSA
MADRID

Amb la seva experiència
com a cambrera d’un bar

alternatiu, membre d’un grup musi-
cal de dones i jove que anhela la lli-
bertat, Chus Gutiérrez (Granada,
1962) ha compost un puzle en què
reivindica «sense nostàlgia» la dèca-
da dels 80. El Calentito, sisè llargme-
tratge d’aquesta realitzadora, s’estre-
na aquest divendres a 165 sales co-
mercials amb un repartiment majo-
ritàriament femení copat per les ac-
trius més cotitzades de les sèries de
televisió, com Verónica Sánchez, Ma-
carena Gómez, Ruth Díaz, Nuria
González, Estíbaliz Gabilondo i Llu-
via Rojo.

«Avui vivim moments de gran
pressió de la societat que ens obli-
ga a tots a ser vencedors», va co-
mentar ahir la directora durant la
presentació del film, que va obtenir
el premi a la millor fotografia en
l’última edició del festival de Màla-
ga. «Jo volia parlar d’una època en
què això no era tan important com
buscar noves maneres de viure».

Quan la realitzadora va començar
fa dos anys a escriure el guió d’El Ca-
lentito, amb Juan Carlos Rubio, va
pensar que seria de les primeres a
tractar l’etapa de finals dels 70 i co-
mençament dels 80, quan la societat
espanyola lluitava per la llibertat en-
tre amenaces de cop d’estat i la
música de la movida. Ara, la pel.lícu-
la forma part de l’onada de produc-
tes culturals que tenen en aquells
anys de la transició el seu punt de
referència.

Gutiérrez no ha pretès fer cap ho-
menatge sinó mostrar els senti-
ments d’uns personatges «joves, va-

lents i ingenus» que intenten tren-
car amb l’única forma de vida que
oferia Espanya després de 40 anys de
dictadura. A través del trio punk Las
Sioux, la directora de Poniente reu-
neix, la nit del 23-F al bar que dóna
nom al film, un grup de noies amb

ganes de crear una altra música,
una jove disposada a perdre la virgi-
nitat de seguida i un travesti que
lluita per la seva identitat.

«Aquell va ser un moment apas-
sionant socialment i políticament»,
comenta la realitzadora, «en què hi

havia la necessitat de compartir les
ganes de canvi». Bastantes qües-
tions plantejades en el film, com la
situació dels travestis i homosexuals
o les amenaces dels franquistes, se-
gueixen sent vigents, en opinió de la
directora i les protagonistes, que
van recordar, per exemple, la mani-
festació de dissabte passat a Madrid
contra els matrimonis entre homo-
sexuals.

L’explosió creativa de la movida fa
25 anys queda reflectida en el film
amb l’aparició fictícia d’Alaska y Los
Pegamoides, una de les icones de
l’època, i amb imatges reals de la fa-
mosa i ja històrica actuació de Pedro
Almodóvar i Fabio Macnamara. Gu-
tiérrez documenta l’època amb el so

i la imatge del cop d’estat de Tejero i
el missatge del Rei a favor de la
Constitució. I ella mateixa, i fins i
tot el productor d’El Calentito, fan pe-
tits cameos en el film.

Les actrius de la pel.lícula –Chus
Gutiérrez va reivindicar la seva deci-
sió que la majoria dels personatges
fossin dones– van destacar la «tran-
quil.litat» que la realitzadora els va
transmetre durant el rodatge, sobre-
tot, o pel fet de tractar-se d’una gene-
ració que amb prou feines va viure
els anys relatats. Entre les coses que
no han canviat des d’aleshores, la di-
rectora de Sexo oral va citar, en to de
queixa, que el pressupost per a una
pel.lícula dirigida per una dona «se-
gueix sent igual que quan vaig co-
mençar», mentre que els seus col.le-
gues homes, «l’han pogut duplicar o
triplicar».<

El director escènic prepara un muntatge de ‘Don Giovanni’ per al 2006

Mario Gas portarà a Peralada
la sarsuela ‘La eterna canción’
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TEATRE I MÚSICA

El Teatro Español represen-
tarà la sarsuela La eterna

canción, de Pablo Sorozábal, el 7
d’agost al Festival de Peralada, certa-
men que estrenarà el 2006 un mun-
tatge de l’òpera de Mozart Don Gio-
vanni, segons va anunciar ahir el seu
director, Mario Gas. Curiosament,
un altre català, Lluís Pasqual, també
a Madrid –al Teatro Real–, posarà en
escena el mateix títol, amb motiu de
l’any Mozart, de manera que Gas es
va afanyar a aclarir que «no es trac-
ta de cap contraprogramació. És
més –va afegir–, potser m’espero i
aquest Don Giovanni faig que arribi
a l’Español un any després».

Sense voler revelar grans coses so-
bre aquest projecte, Gas va assenya-
lar que «hi haurà una variació tem-
poral» respecte de la història origi-
nal i que utilitzarà «el mecanisme
de l’amor com a transgressió so-
cial, cívica i fins i tot religiosa». El di-
rector va assegurar que no ha vist la
polèmica versió que en va fer Calix-
to Bieito per al Liceu, i que tampoc
pensa veure la de Pasqual, «per evi-
tar influències».

Seguint amb les casualitats, el pa-
re de Mario Gas, el baix Manuel Gas,
va ser qui va estrenar La eterna can-
ción al Principal Palacio el 1945. «Es-
tava en la companyia de Sorozá-
bal», va explicar Gas, després de re-
cordar que l’autor de la peça, So-
rozábal, «durant la guerra civil era el

director de la Banda Municipal, de
manera que va haver de suportar
més d’un boicot latent». Gas firma
la direcció musical, mentre que la
responsabilitat de l’escena recau en
el jove Ignacio García. En el nom-
brós repartiment hi ha figures de la
lírica com Enrique Baquerizo, i del
món de l’espectacle, com Millán Sal-
cedo, ex Martes y Trece.

Segons García, «és una sarsuela
sobre el Madrid que comença a
despertar en la postguerra, amb el
món d’estraperlistes i de la censura
com a teló de fons, i amb un grup
de joves que intenten tirar endavant
i mantenen una sèrie de relacions
amoroses». En aquest context, So-
rozábal va incloure «una paròdia
musical de si mateix amb l’al.lusió
al Manojo de rosas i tot un colorit
d’estils, que van des d’havaneres
fins a pasdobles i foxtrot». Per realit-
zar aquesta versió, que l’any passat
ja es va representar a Madrid, s’ha
dut a terme una intel.ligent «neteja
d ’un cert costumisme massa
anecdòtic».<33Mario Gas.

33 D’esquerra a dreta, Macarena Gómez, Ruth Díaz, Chus Gutiérrez i
Verónica Sánchez, ahir a Madrid, després de la presentació del film.
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