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TEATREb
‘GA-GÀ’, un magnífic
i emocionant
espectacle

AUTORA Marta Carrasco
TEATRE Sala Petita del TNC
DATA 14 de juny

Un bellíssim i original
muntatge, difícil de classificar,
que va directe al cor

MÚSICAb
MARIZA, ambiciosa
dama del fado amb
arrels africanes

ARTISTA Mariza
LOCAL Palau de la Música
DATA 15 de juny

Apreciable i heterodoxa
revisió fadista amb poder
vocal i habilitat escènica

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i a l’Avui Sortim, pàgines 100 a 106

33 MÚSICA

Divendres a la nit es congreguen als
tres escenaris del Sónar de Nit algunes
de les actuacions amb més atracció
popular. Destaquen els britànics The
Chemical Brothers (foto), que vénen a
presentar el seu últim disc, ‘Push the
button’. Tancarà la nit el més conegut
dels ‘dj’ internacionals que participen
en el festival, Jeff Mills, a més a més
dels populars i desenfadats 2 Many
Dj’s.
Fira Gran Via M-2. De 21.30 a 7.00.
Entrades esgotades.

THE CHEMICAL BROTHERS
ACTUEN AL SÓNAR

33 MÚSICA
ILEGALES
La banda torna a oferir una gira de
concerts coincidint amb la reedició del
seu primer disc del 1982.
Salamandra (Hospitalet de
Llobregat) 22.00 h. 15 euros.

33 MÚSICA
SWEATER
El grup, que s’ha consolidat a l’escena
pop-rock independent actual, actua
aquesta nit a Barcelona.
Sala Bikini (Déu i Mata, 105). 21.00
hores. 6-8 euros.

33 MÚSICA
MIKEL ERENTXUN
El cantant (foto) ha començat la seva
gira, en què presenta en directe les
cançons del seu últim disc d’èxits.
Sala Privat de Mataró. 22.30 hores.
20 euros.

33 ÒPERA
HAYDN
Els alumnes de l’ESMUC presenten ‘La
Canterina’ i ‘Lo Speziale’, dues òperes
bufes de Joseph Haydn.
Teatre Lliure (Santa Madrona, 3). 21
hores. Entrada lliure.

Les cites d’avui 33

Mariza, nascuda a Moçambic i
crescuda al barri lisboeta de la
Mouraria, arrenca bé com a nova
dama del fado amb una visió del
gènere que, fins i tot sent per a
tots els públics, manté un rigor
instrumental i interpretatiu. El
seu és un fado càlid, meridional,
que assimila altres formes de fol-
klore portuguès, i percussions
amb rerefons afro.

El debut al Palau va consolidar
el seu poder escènic, les seves ap-
tituds vocals i la seva capacitat
per abraçar, partint del fado, un
model de cançó lusòfona amb ar-
rels i ambició transcultural. Amb
la seva veu en primer pla, podero-
sa i humana, i una formació ins-
trumental heterodoxa que va
acollir un trio de corda.

Va dominar el temari del seu
tercer disc, Transparente (produït
per Jaques Morelenbaum), amb
punts àlgids com Há palavras que
nos beijam i aquell Meu fado meu
de suggerent melodia subratllada
per la corda. I, al final, Mariza va
destapar el seu costat de fadista
pura amb un enèrgic bis sense
amplificació. Notable.<
JORDI BIANCIOTTO

33 Una imatge del muntatge.
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L’espectacle de Marta Carrasco
Ga-gà és resultat de la seva col.la-
boració amb el Teatre Nacional
com a companyia resident. És un
magnífic muntatge intimista, im-
pregnat d’humor i emoció, amb
tocs kitsch, elements sobre els
quals s’aixeca. Hi ha, a més del
formidable treball dels cinc intèr-
prets, dues importants col.labora-
cions: la d’Ignacio Camprodón
(il.luminació) i la de José Anto-
nio Gutiérrez (banda sonora).
Ga-gà no és un espectacle de dan-
sa, en cap de les seves adjectiva-
cions. I tampoc és teatre-dansa.
Potser es pot parlar de teatre de
moviment o de gest, o teatre dels
sentits.

Els últims treballs sortits de
l’imaginari de Carrasco (Mira’m,
Etern?) estan marcats per una
poètica molt personal. Ga-gà es re-
crea en referents com ara David
Lynch, Magic Circus o el film
Freaks, passats per la seva particu-
lar visió. Arrenca amb Jacques
Brel (¿què faria aquesta dona sen-
se Brel?) i ens situa en la metàfora
d’un vell barracó de fira en què
diversos éssers físicament imper-
fectes exhibeixen, amb una cruel
innocència, els seus defectes.
D’aquesta lletjor parteix aquesta
creadora per il.luminar una ale-
gre tristesa i mostrar-nos el riure
com a element alliberador.

Ga-gà avança sense argument
i el públic transita per quadros
de diferents colors, embolcallats
per músiques d’autors com ara
Renè Aubry, Xavier Cugat, Da-
vid Cavanaugh i Mendelsohn.
Sempre viu en escena un entra-
nyable amor a l’excentricitat i
una contínua ruptura de situa-
cions. Carrasco sap aturar el rit-
me i tocar-nos el cor. Es tracta
de moments d’una brutal emo-
ció, cada vegada més presents a
mesura que l’obra avança. Una
funció mimada i amb rigor, que
jo trencaria menys per aprofun-
dir més en alguna de les seves
fases.

En l’extraordinari treball de
Xavi Sáez (presentador) simbo-
litzo el de Carme González,
Cristina Sirvent, Neus Suñé i
Cristóbal Suárez, creatius i for-
mant un sòlid equip. Es tracta
d’un espectacle per a ànimes
sensibles.<
GONZALO PÉREZ D’OLAGUER

MÚSICAb
AMADOU & MARIAM,
les noves estrelles
de la música ètnica

ARTISTA Amadou & Mariam
LOCAL Apolo
DATA 14 de juny

Contagiosos i moderns, però
sense perdre la referència
africana i la seva frescor

33 Amadou & Mariam.

Amadou & Mariam ho tenen tot
per convertir-se en noves estrelles
de la música africana. Tenen una
història de novel.la (matrimoni
cec), un llarg bagatge com a ins-
trumentistes al seu país (Mali),
una sòlida discografia que s’ha
anat acostant amb compte a Occi-
dent sense perdre l’arrel africana
i un nou disc, Dimanche à Bama-
ko, que és una autèntica joia. Una
injecció d’optimisme que renova
el seu so gràcies a la sàvia produc-
ció de Manu Chao.

La gran sorpresa de la nit va
ser, precisament, que el francès
no aparegués a l’escenari. No feia
falta, però hauria evitat que el
duo repetís la cançó que titula el
nou disc. En qualsevol cas, Ama-
dou & Mariam saben perfecta-
ment el que han de fer. Ell no dei-
xa la guitarra elèctrica i així sosté
les regnes africanes del reperto-
ri. I ella, amb una estranya desim-
boltura matriarcal, fa massatges
al cap i a l’espatlla del seu marit
quan la cançó és romàntica.

Amb un temari principalment
basat en aquest disc de renovació,
el directe poques vegades va re-
trocedir a aquell anacrònic con-
cepte de fusió que va enterrar
tants artistes africans a la caça
del públic europeu als anys 80.
Aquí no hi ha sintetitzadors ensu-
crats, sinó ritmes electrònics que

se sumen a l’espessa xarxa de
bateria i percussió. No hi ha so-
los de guitarra buscant l’aplau-
diment del públic rock, sinó un
concepte de concert que manté
un pols ballable continu.

Amadou & Mariam poden so-
nar tan electrònics com el Femi
Kuti remesclat i més moderns
que qualsevol dels artistes que
configuren l’star system. Però ho
fan amb una frescor i naturali-
tat que transcendeix la vella
idea de fusió. La seva música és
tan diversa i cohesionada com
una escombrada pel dial ra-
diofònic de Bamako o una pas-
sejada pels seus carrers més con-
correguts. I encara que no po-
guessin reproduir en viu totes
les escenes del seu calidoscòpic i
trepidant disc, el que va sonar a
l’Apolo els situa a l’autèntica
avantguarda d’aquesta escena
africana tan mancada de noves
estrelles.<
NANDO CRUZ


