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/2/ Òbit

El músic, un clàssic del gènere
electroacústic, va morir dilluns a
causa d’una pneumònia, als 76
anys, a Arezzo (Itàlia). Nascut a
París, va treballar amb Pierre
Schaeffer i va compondre peces
de culte com Hétérozygote (1964).

Mor el compositor
francès Luc Ferrari

/1/ Llibres

El grup editorial ha assimilat les
societats Editorial Pòrtic, Edi-
cions Proa i l’empresa de serveis
Interacció Editorial. Segons fonts
de l’empresa, l’operació completa
el procés de simplificació del seu
esquema corporatiu iniciat l’any
1998.

Enciclopèdia Catalana
absorbeix tres filials

Fila 0

/3/ Música

Unes 16.000 persones han assistit
al festival, que ha presentat 27 ac-
tuacions, entre les quals la de
l’Orquestra Filharmònica de Pra-
ga i Ars Longa, de l’Havana.
Aquesta edició ha comptat amb
una pantalla acústica, dissenyada
per obtenir una millor sonoritat.

El festival de Torroella
es clausura amb èxit

La cantant extremenya acumula cinc nominacions als guardons musicals

Els Grammy llatins impulsen
la carrera internacional de Bebe

MÚSICA I PREMIS

c

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

La trajectòria comercial de
Bebe va rebre ahir un nou

impuls amb la seva nominació a
cinc categories dels premis Grammy
llatins, que s’entregaran el 3 de no-
vembre a Los Angeles. La cantant,
guitarrista i compositora extreme-
nya encapçala la llista de candidatu-
res amb un total de cinc nomina-
cions, entre les quals hi ha les més
cotitzades, com les de millor grava-
ció, disc i cançó. Darrere d’ella, la
cantautora nord-americana JD Na-
tasha , e l porto - r iqueny Obie
Bermúdez i dues figures populars a
Espanya, Juanes i Marc Anthony,
tots ells amb tres candidatures.

La fórmula de Bebe, a base de
cançó urbana amb tocs rumbers i
mestissos prestats de Sabina, Kiko
Veneno i Manu Chao, ha captivat els
votants de l’Acadèmia Llatina de les
Arts i Ciències de la Gravació (Laras),
que l’han col.locat en un total de
cinc llistes. El seu únic treball, Pafue-
ra telarañas, és candidat en les cate-
gories de disc de l’any i de millor
disc vocal pop femení. A més a més,
la cançó Malo opta al premi a la mi-
llor gravació i a la millor cançó de
l’any. Finalment, la mateixa Bebe
competirà en la categoria de millor
nou artista.

q SANZ I TORROJA
Les categories de més pes mostren
aquest any una discreta presència es-
panyola. Especialment en l’apartat
de disc de l’any, on Bebe haurà de
pugnar amb el porto-riqueny Obie
Bermúdez, el grup mexicà Intoca-
ble, l’argentí Diego Torres i el més
veterà del grup, el brasiler Ivan Lins.
Entre les gravacions de l’any, a més
de la cantautora extremenya, hi ha
Alejandro Sanz (Tú no tienes alma), el
duo format per Ana Torroja i Aleks
Syntek (Duele el amor), el porto-ri-
queny Daddy Yankee i el mexicà
Reyli.

Bebe, Sanz i Torroja es tornen a
trobar en la categoria de millor

cançó, en què també figuren Jorge
Drexler (Al otro lado del río, guanya-
dora d’un Oscar) i Obie Bermúdez. I
l’apartat del millor nou artista reu-
neix Bebe, la malaguenya Diana Na-
varro i tres llatinoamericans: JD Na-
tasha (nord-americà amb arrels ar-
gentines i cubanes), Ilona (Colòm-
bia) i el trio mexicà Reik.

La presència espanyola es mani-
festa en altres categories, com la de
millor disc vocal pop de duo o de
grup (Amaral i Presuntos Implica-
dos), disc de rock vocal (Bunbury i
Revólver), disc de rock vocal de duo
o de grup (Jarabe de Palo) i disc de
cantautor (Pedro Guerra). I una cu-
riositat relacionada amb Joan Ma-
nuel Serrat, que potser no s’hauria
imaginat mai veure el seu nom
col.locat a la categoria de millor disc
tropical contemporani, com és la
gravació d’homenatge Cuba le canta

a Serrat, que competeix amb Carlos
Vives, Los Van Van, Bachá, Monchy
& Alexandra i Michael Stuart.

Òbviament, la categoria de fla-
menc també està plena d’espanyols:
Diego Carrasco, José Mercé, Gerardo
Núñez (amb Paolo Fresu, Perico
Sambeat i Mariano Díaz), Niña Pas-
tori i Tomatito. Després, fins a un to-
tal de 43 categories (des de la de mi-
llor disc cristià fins a especialitats
com la música mexicana i brasilera),
que reparteixen més de 200 nomina-
cions. Algunes acullen noms clàs-
sics, com Bebo Valdés (jazz llatí) o
Joao Gilberto (disc popular brasiler),
i altres s’orienten sense dissimular-
ho cap a les noves tendències comer-
cials en voga. És el cas de l’anomena-
da música urbana, on primen el hip-
hop (Orishas i Vico C.) i l’emergent
reggaeton (Daddy Yankee, Don
Omar i Luny Tunes).<

33 A l’esquerra, a dalt, Bebe, a Barcelona, el 2004; a
sota, Bunbury, al Senglar Rock-05. Sobre aquestes
línies, Juanes, a Las Palmas, el 19 d’agost.
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LA CITA

LA GALA ES QUEDA
A LOS ANGELESç

La gala de la 6a edi-
ció dels premis mu-

sicals tindrà lloc, per segon
any consecutiu, a Los Ange-
les, després que la pressió
del lobby cubà anticastrista
de Miami incomodés de ma-
nera excessiva l’organització i
forcés, el 2004, el canvi de
Florida per Califòrnia. En edi-
cions anteriors hi va haver
protestes contra la inclusió
d’artistes cubans per consi-
derar-los representants del
règim de Fidel Castro. La ce-
rimònia es farà al Shrine Audi-
torium i serà transmesa a 100
països.

La companyia va estrenar ahir ‘Somos lo que somos’ a Ciudad Rodrigo

Teatre de Guerrilla tria Salamanca
per a la seva primera obra en castellà

c

ROGER PASCUAL
BARCELONA

TEATRE I ESTRENA

Els components de Teatre
de Guerrilla van ser un

dels membres més actius de l’Opera-
ció Retorn que la Comissió de la Dig-
nitat va organitzar per reivindicar la
devolució dels documents de l’Arxiu
de Salamanca incautats a la Genera-
litat per les tropes franquistes. Fidels

al seu estil provocador, Carles Xuri-
guera, Rafel Faixedas i Quim Masfer-
rer van elegir la localitat de Ciudad
Rodrigo (Salamanca) per fer ahir a la
nit el salt al castellà amb Somos lo
que somos.

«No sé si és el millor lloc per de-
butar –reconeixia ahir Masferrer–,
però som el que som i, sobretot,
som molt guerrillers». Com que els
muntatges del grup reserven molt

espai a la llibertat, hores abans de
l’actuació encara no sabien si farien
o no referència explícita al sempre
espinós tema dels papers de Salaman-
ca: «Sempre deixem un punt a la im-
provisació, segons com vegem el
públic, però el tema té molts núme-
ros per sortir-hi».

L’espectacle és una revisió de Som
i serem, el «zoològic humà» que van
estrenar a la Fira de Tàrrega del

1999 i del qual porten més de 250
funcions. La idea del muntatge en
castellà va sorgir de l’interès que van
mostrar llavors programadors de fo-
ra de Catalunya i es va materialitzar
quan Llorenç Corbella, responsable
de la Fira, els va demanar un xou
per a les bodes de plata de la mostra.
Després del seu pas per la pròxima
edició del certamen, portaran l’obra
al Festival de les Autonomies de Ma-
drid. Masferrer està convençut que,
igual que ja va passar a Lisboa o a
París amb EEUUropa , el públic
abraçarà el seu «teatre antropològic
d’humor corrosiu», perquè aborda
temes inherents a la condició huma-
na: «Com deia Josep Pla, partim
d’una forma de fer molt localista
per arribar a la universalitat».<
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