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Raynald Colom aplega
músics americans i
d’aquí ■ FRANCESC MELCION

A partir de l’estada a Nova
York, com veu l’escena bar-
celonina, que sovint com-
paren amb la de les grans
capitals?
L’escena està molt bé, el
problema és la síndrome
de voler-nos comparar
amb París o amb les ciu-
tats alemanyes i america-
nes. Hi ha coses superin-
teressants, però sovint pe-
quem de provincians. Ho
dic perquè en comptes
d’anar endavant ens que-
dem mirant-nos el melic

en excés. Voldria més am-
bició i no tantes definici-
ons, deixar-nos d’etique-
tes absurdes com el jazz
català.

Barcelona, no obstant, és
una cruïlla de músics nord-
americans, sud-americans
i de la Península.
Sí, és un dels aspectes que
més m’agraden. Barcelo-
na és una ciutat de pas, on
podem trobar iniciatives
soterrades que m’impres-
sionen, tant dels músics
d’aquí com dels ameri-
cans, marroquins i afri-
cans. Només parlant de
tangos, el panorama és
acollonant. Els clubs no es
preocupen gaire de divul-
gar-ho. Cadascú va una
mica a la seva.

Com veu el moment i el
futur?
L’escena ha canviat i ha
millorat en relació a la que
vaig conèixer quan m’hi
vaig incorporar fa quinze
anys. El problema és la
visió petita, reduccionis-
ta. Hem de tenir una men-
talitat més oberta i deixar-
nos d’hòsties. Tenim un
planter de músics joves
immillorable i veterans de
qualitat, però ens cal ser
més audaços, saber-nos
projectar aquí i a fora. ■

L’escenade
Barcelonaestà
moltbé,però
pecade
provinciana
quanesvol
compararamb
ParísoAlemanya

❝
ElComentari Pep Blay

No em vull fer pesat criticant
allò que recentment ja he
criticat, i que popularment

es coneix com a cançó de l’estiu.
Em sap un greu terrorífic que el
que va començar sent una etiqueta
positiva per assenyalar la melodia
que més enganxava per ballar en
temps de calor, s’acabés convertint
en l’excusa per al vell imperi disco-
gràfic per crear productes de màr-
queting de la més ínfima qualitat.

Per això, quan he escoltat l’últim
disc de Lucrecia, Álbum de Cuba,
no he pogut evitar una certa nostàl-
gia de quan aquelles cançons eren
autèntiques perles del Carib, els rit-
mes ballables del son, el mambo, la
bachata. Tot allò que nosaltres, ig-
norants, vam col·locar en el mateix
bagul amb el nom de salsa...

Cuba, Lucrecia i la cançó de l’estiu

Lucrecia ha revifat títols que no
oblidarem mai: El manisero, Quizás,
quizás, quizás, Capullito de alhelí,
Piel canela, Mambo Café, la mítica
Guantanamera... Amb la seva inter-
pretació ha tingut la virtut de recu-
perar un so antic, fidel a aquell
temps, però que resulta estranya-
ment actual, potser perquè la bona

música té aquell regust que mai es
perd, o perquè ha estat prou
intel·ligent per saber extreure el
que millor pot perviure d’orgànic
dins la voràgine electrònica del
segle XXI.

Per rematar l’obra, la cantant ja
adoptada a Catalunya s’ha fet
acompanyar del popular latin
lover de Hollywood Andy Garcia, i
ha segrestat la veu de la seva mes-
tra, Celia Cruz, perquè surti a La
Cuba mía, en un dolç homenatge.
Recordem que la històrica diva de
la salsa cridava asúcar als seus
concerts; i que Lucrecia crida
agua, per remullar-nos d’aquest
sol que tant crema. Ai, la vella
Cuba! Allà sí que, quan es parla de
la cançó de l’estiu, té a veure amb
música de veritat...

Mésque‘Invisibles’

LacompanyiaLaBandapresenta l’espectacled’humor
comaaperitiua lanova temporadadel Tantarantana

Maria Teresa Coca
BARCELONA

Buscant la complicitat de
l’espectador, avui arriba al
teatre Tantarantana la
companyia La Banda amb
el seu espectacle d’humor
Invisibles. Una obra on
conflueixen dansa, video-
creació, música, cançons
en directe... i una cosa que
és més important: imagina-
ció versus realitat.

Lluís Petit i Xavi Estra-
da, creadors i responsables
de fer arribar al públic totes
aquestes sensacions, inten-
ten fer realitat els seus
mons amb la direcció de
Sergi Estebanell, fundador
de la companyia La Banda i

també dels festival de tar-
dor Escena Poblenou.

L’actor Lluís Petit –que
recentment ha protagonit-
zat la sèrie del 33 Golobica
TV– interpreta un jove que
vol mostrar com aconse-
gueix fer-se invisible i com
l’invisible pot deixar de ser-
ho i, en la seva obstinació,
compta amb l’ajuda de Xavi
Estrada –un dels intèr-
prets de la Companyia Chi-
cos Mambo–, que va assu-
mint diversos i variats pa-
pers en una molt ben
trobada interacció amb els
vídeos que es projecten en
una gran pantalla plana.

Una obra que “des del te-
atre contemporani investi-
ga sobre l’humor i el movi-

ment, a través d’elements
com la dansa i el clown”,
manifesta Estebanell.

La casa de tots
Els components de La
Banda –Estebanell in-
clòs– creen un llenguatge
propi que dóna joc a la
imatge virtual i a l’escena-
ri. Estebanell explica que
l’espectacle pren tot el te-
atre com si fos “casa seva”
i intenta que el públic es
trobi “a casa”. Per això el
mateix Estebanell els rep
i amb “amabilitat i
humor” els condueix cap a
la platea del teatre (remo-
delada per a aquesta tem-
porada per guanyar espai
i comoditat).

L’espectacle s’estrena en
ple mes d’agost –fins a l’11
de setembre– per obrir boca
a la nova programació del
Tantarantana que ha deci-
dit sumar-se a les campa-
nyes d’estiu que a Barcelo-
na ja duen a terme Teatre
Gaudí, Versus Teatre i
Romea, perquè “una ciutat
com Barcelona no és me-
reix una aturada cultural”,
explica el director artístic
del teatre, Julio Álvarez.

El projecte Invisibles es
va estrenar el 2008 a la Fira
deTeatredeTàrrega, iaBar-
celona es va poder veure al
Festival Escena Poblenou.
Al setembre viatjarà al Fes-
tival Kulturkosmos de
Müritzsee (Alemanya). ■

Xavi Estrada i Lluís Petit són els actors d’aquest xou de dansa i ‘clown’ ■ AVUI

La cantant Lucrecia
ha tingut la virtut de
recuperar fidelment
un so antic però
que ens resulta
estranyament actual


