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Juanes
25 de juny
El músic colombià se-
gueix enfilat a la cresta
de l’èxit amb la seva
quarta i última obra: La
vida... Es un ratico. Un
disc amb el que Juanes
sembla haver arribat a la
maduresa artística i a un
nivell compositiu que el
converteix en un dels
músics més populars de
parla hispana.
(PALAU SANT JORDI)

Marc
Anthony
29 de juny
El cantant i actor novaior-
quès d’origen porto-ri-
queny arriba al Palau Sant
Jordi com l’artista de salsa
més venedor de tots els
temps. El seu últim disc, El
cantante, banda sonora
de la pel·lícula homònima,
és el plat principal que el
músic presenta en el seu
repertori.
(PALAU SANT JORDI)

Tomatito
4 de juliol
El festival De Cajón arriba
a la recta final amb el
concert que el guitarrista
oferirà al Palau de la Mú-
sica. Escuder del llegen-
dari Camarón de la Isla,
Tomatito pujarà a l’esce-
nari acompanyat d’un
sextet d’artistes, entre els
quals destaca el bailaor
José Maya.
(PALAU DE LA MÚSICA)

Rosario
6 de juliol
La filla petita de La Farao-
na serà l’encarregada de
clausurar la tercera edició
del festival flamenc de
Barcelona, De Cajón. No
és que ella sigui un exem-
ple de música flamenca,
però amb la seva rumba-
pop Rosario presentarà al
Liceu el seu últim treball:
Parte de mí.
(LICEU)

Alan
Parsons
1 de juliol
Alan Parsons, que va ini-
ciar la seva carrera a fi-
nals dels anys 60 com a
enginyer de so, arriba
amb el seu etern Project
per oferir l’únic concert a
l’Estat espanyol. A la but-
xaca porta un disc recopi-
latori en què ha reunit les
millor peces de la seva
discografia.
(LUZ DE GAS)

Willy DeVille
2 de juliol
El nord-americà, abans
conegut com Mink DeVi-
lle, ha iniciat la gira eu-
ropea d’estiu per pre-
sentar el seu últim
àlbum, Pistola, un treball
amb el qual trenca qua-
tre anys de silenci disco-
gràfic. El de Nova York
continua fidel a un estil
mestís que barreja tradi-
ció i modernitat.
(BIKINI)

J.M.
Hernández

Ripoll

Siscreadorses
despullenalBorràs
Eva Garcia i Siesto
BARCELONA

Després de ser estrenada en
la passada edició del festival
Temporada Alta de Salt/Gi-
rona, arriba finalment a
Barcelona una de les pro-
duccions més suggerents i
agosarades del panorama
actual del teatre, la dansa,
el cinema i l’escena multi-

disciplinària. Sota el direc-
te nom d’Estriptis, l’espec-
tacle posa sobre l’escenari
sis propostes tant diferents
com complementàries de
sis creadors prestigiosos: el
ballarí Rafael Amargo, la co-
reàgrafa Sol Picó, el cofun-
dador de La Fura dels Baus
Carlus Padrissa, els direc-
tors Mario Gas i Jaime Chá-
varri i l’autor i director

membre de la companyia
Animalario, Andrés Lima.
Tots ells amb disciplines i
trajectòries divergents,
s’uneixen per aixecar un
muntatge que es presenta
com una reflexió escènica
sobre la utilitat del cos com
a vehicle de llenguatge.

Cada peça treballa la
idea de l’estriptis des de
perspectives i estètiques

diverses i amb la visió per-
sonal sobre la sensualitat i
l’ésser humà.

Excitació sensorial
Estriptis són noranta mi-
nuts d’excitació sensorial
per mitjà de la nuesa pro-
gressiva del protagonista,
és un conjunt de mirades
entorn el llenguatge del cos
i les diferents maneres de
desprendre’s de pors i pre-
judicis, de despullar el cos i
l’esperit amb humor, ten-
dresa, poesia i seducció.

Avui arriben al Teatre
Borràs,sispropostes,sis lec-
tures,sisvisionsqueconver-
teixen Estriptis en una oda
al cos humà i en una mane-
ra d’activar la ment. ■

El“discrabiós”
deKitsch

ElveteràgrupdeBanyoles treu ‘Deu’,undiscmolt
rockerpled’ironia iquepodriasignificarel seucomiat

Andreu Gomila
BARCELONA

Joan Pairó i Lluís Costabe-
lla les han vistes de tots co-
lors en el món de la música.
Fa 23 anys, quan van crear
Kitsch, el rock en la llengua
pròpia era gairebé una
anècdota i tot era camí per
córrer. Serien els predeces-
sors del rock català i avui
dia són ja uns dinosaures
–“supervivents”, com di-
uen–, amb un desè disc aca-
bat de sortir del forn que,
seguint amb la seva nomen-
clatura habitual, porta per
títol Deu (Laura Perkins).
Tenen ganes de continuar,
però s’ensumen que serà el
seu comiat definitiu davant
la indiferència de què són
objecte. El CD i la seva tra-
jectòria es mereixen alguna
cosa més, sens dubte.

“El nostre procés ha sigut
una mica dolorós. Vam cele-
brar el vintè aniversari el
2005 a Banyoles amb el disc
Kitsch electrokàustic i no
vam gaudir de cap ressò”,
diu el Lluís. “Estem can-
sats”, afegeix. La qüestió és
que després dels discos 7 i 8
van caure, afirmen, en un
“cul-de-sac”. I aleshores sor-
geix la pregunta: “Per què
assajar si no ens surten con-
certs? Si la cosa no rutlla,
pleguem”, afegeix categòric
el guitarrista. Així que han
decidit provar de dir adéu
amb un àlbum de títol poli-
sèmic, cosa que és marca de
la casa.

“Ens agrada molt jugar
amb les paraules, amb els
sentits”, afirma Pairó. Les
lletres d’aquest disc són for-
çapunyents,mostradeldes-
concert que han viscut. Par-
len de mentides, de prepo-
tència, d’oblit. “Les cançons
les provoca aquest període
en què les coses no anaven
de cara: volíem verbalitzar
la nostra impotència”, afe-
geix el baixista. “És un disc

rabiós”, matisa. La singula-
ritat de Deu és que Kitsch
ha recuperat un so més con-
tundent, “més de garatge”.
Consideren haver tornat al
començament, quan no es-
peraven res de la música i
només tocaven per divertir-
se. La diferència és que ara
tenen 23 anys més i podrien
gaudir del privilegi de passe-
jar-se pel país com uns dino-
saures de la música. Però,

per què no han acabat de
funcionar la seva aposta?
“Catalunya és un país de
barretina, esclop i foc de
camp. I la música en català
és així”, respon el Lluís. El
seu company de fatigues
afegeix que “el rock torna a
estar mal vist”, sobretot si
és català. ■

�Vegeu el vídeo de l’en-
trevista a www.avui.cat

Joan Pairó (esquerra) i Lluís Costabella van fundar Kitsch fa 23 anys ■ RUTH MARIGOT

Concerts
d’avui


