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La popular sala Luz de Gas va celebrar ahir els seus deu anys d’activitat musical amb un concert especial de Luz Casal

Una dècada posant llum a la nit

baluards de la música en viu.
“La música en viu sempre ha
estat la meva aposta”, comen-
ta un Sardà que, al capdavant
del Luz de Gas, està vivint
l’etapa més llarga de la seva
carrera, des que va començar
al Tropical i, posteriorment, va
posar al mapa de l’oci barcelo-
ní locals com l’Otto Zutz o el
Costa Breve.

Sardà no creu que la longe-

vitat del Luz de Gas es degui a
cap secret. “Posem música hu-
mana, des de rock clàssic a mú-
sica actual, obrim cada dia de
l’any i per entrar no es neces-
sita anar de vint-i-un botó,
sabem qui ve a divertir-se, a
passar-ho bé, i amb això ja n’hi
ha prou”, explica el director
d’aquesta sala, on han actuat
llegendes de la música com Bill
Wyman, Bonie Raitt, Brandford

Marsalis, Joe Zawinul, John
Cale, Simple Minds, Terence
Blanchart, Joan Manuel Serrat
i el bo i millor de la música po-
pular espanyola i catalana.

Oferta cada dia
Col·laborador habitual de fes-
tivals que tenen lloc a la ciutat
com el de Jazz o el BarnaSants,
el Luz de Gas ha ofert 5.000
concerts i “gairebé no me n’he
adonat”, diu Fede Sardà. L’èxit
del local s’ha traduït en un
augment en la família: una
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La sala Luz de
Gas va
complir ahir
10 anys. Un

aniversari que el
conegut espai de la
nit barcelonina va
celebrar amb un
concert de la
cantant que el va
inaugurar,
Luz Casal.

sala B annexa, un
bar per menjar ano-
menat Oli En Un
Llum i un vaixell
ancorat al Port Vell
i que funciona del
març a l’octubre.

“No creixerem
més –assegura
Sardà–, no volem
ser una potència”.
De tota manera, co-
mandat pel que el
seu director defi-
neix com “un equip
de nassos”, l’empre-
sa ja dóna feina a
prop de 200 perso-
nes.

El concert que va
oferir Luz Casal des-
taca en el marc
d’una programació
en què cada dia de
la setmana hi ha un
grup protagonista a
l’escenari. Els di-
lluns són per a la
banda Blues de Gas;
els dimarts, per a La
Vella Dixieland; els
dimecres per al
grup femení Muje-
res; els dijous per
als Apache; els di-
vendres per a la Mo-
nica Green; els dis-
sabtes per als

Talking Rabbits; i els diumen-
ges per als Open Arms. A més a
més, el dia 28 la sala rebrà la vi-
sita de Jon Anderson, l’excan-
tant de Yes.

En definitiva, una proposta
valenta que ha generat visites
tan inesperades com la del can-
tant dels Rolling Stones Mike
Jagger o que ha convertit ar-
tistes i personatges televisius
en clients habituals del Luz de
Gas. “Encara que aquí tractem
tothom igual. És a dir, bé”, con-
clou Fede Sardà.

Celebrar vint anys com a companyia de dansa
no és un fet casual, demostra una tenacitat en
la feina i unes ganes de crear molt fortes, i això
és el que Maria Rovira, amb la seva companyia
Trànsit, ha aconseguit. I ens convida a tots a la
seva festa d’aniversari a la Sala Beckett per re-
córrer, plegats, les coreografies que han mar-
cat la seva trajectòria. Val a dir que, en els
aplaudiments hi havia molt d’això: de festa,
d’aniversari, de regal.

La demostració d’afecte del públic no lli-

gava amb la realitat d’ara mateix, ja que uns
espectacles que en el seu moment van resul-
tar un esclat de bellesa, avui ens els presen-
ta tallats i amb uns intèrprets que no tenen
prou nivell per arribar a transmetre gran cosa
a l’espectador, més a prop de la gimnàstica
que de la dansa, tret de Xaro Campo. Això fa
que la riquesa coreogràfica, que, malgrat el
pas dels anys, encara s’intueix en alguns mo-
ments, quedi deslluïda.

Perquè és clar que Maria Rovira té una ca-
pacitat de generar lirisme, que domina la
composició de grups, amb la creació de cà-
nons de múltiples veus i la juxtaposició en
paral·lel de més d’un pla escènic que li per-
met crear obres de profunditat espacial, i que
manté un lligam molt fort entre la música i
l’escriptura coreogràfica, com si en dibuixes
les ones o materialitzés cada so en una forma
física. Com també és evident que la seva pre-
sència escènica és més forta que la de qual-
sevol dels intèrprets que ha triat per a la seva
renovada companyia, com ens ho demostra
–entre els fragments de les peces antigues–
en el solo de nova creació amb cajón i veu que,
tot i ser coreogràficament molt senzill, ella
balla amb total entrega, enganxant el públic
entre els seus braços, estirats per arribar allà
on calgui.

DANSA
‘Trànsit 20’

Els anys
passen

Bàrbara Raubert Nonell

‘Trànsit 20’. Trànsit dansa. Direcció

i coreografia: Maria Rovira. Ballarins:

William Castro, Sol Vázquez, Aniol Bus-
quets, Xaro Campo, Isabel Tapias, Mercè
Grané, Maria Garriga, Marta Fernández
i Andrew Boddington. Barcelona, Sala

Beckett, 21 de setembre.

Poc es podia pensar Luz Casal
el dia de la inauguració del Luz
de Gas que una dècada després
tornaria a pujar al mateix es-
cenari per celebrar el desè ani-
versari d’aquesta sala, que s’ha
convertit en un local de refe-
rència obligada en la nit bar-
celonina.

Aquest és el joc que va pro-
posar ahir el mestre de ceri-
mònies, Fede Sardà: un capicua
que tanca un cercle on s’inclou
la increïble xifra de 5.000 con-
certs. Com és habitual en tots
els actes de celebració que or-
ganitza el Luz de Gas, com va
ser el cas del recital que Josep
Carreras va oferir ara fa dos
anys, per al concert de Luz
Casal no es van posar entrades
a la venda i només s’hi va
poder assistir amb invitació.
Un gest amb el qual Fede Sardà,
director del local, pretenia ob-
sequiar els amics i clients que
amb la seva continuada pre-
sència han convertit el local
del carrer Muntaner en un dels

Luz Casal va tornar a la mateixa sala que va inaugurar ara fa 10 anys: Luz de Gas
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