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● Ja són sis. L’Associació
de Músics de Tarragona
(AMT) ha presentat el seu
sisè CD Multimèdia, Un
Munt d’Idees 2009, un tre-
ball que té l’objectiu de
«promocionar i donar
l’oportunitat d’entrar a
l’estudi a les bandes nove-
lles i també serveix com a
aparador per a projectes
consolidats», segons els
responsables d’aquesta
agrupació, que presideix
Miguel Alberto Cruz.

El disc es va presentar
en un concert a l’Auditori
Caixa Tarragona, en el
qual van actuar cinc dels
onze grups que enguany
han estat seleccionats.
Suite Momo i Febrero van
interpretar alguns dels
seus temes en format acús-
tic; Noddly Man va defen-
sar la seva proposta en so-
litari i Day Tripper i Nöu-
men van aportar sons més
elèctrics i contundents.

A més d’aquestes ban-
des, al CD es poden trobar
cançons de Frank O’Lee
Sons (que s’estrena amb
una composició pròpia, Te
contaré), Ausentes, La
Otra Cara, Josep Maria
Bonet, Vallsamba Reggae
Projecte i Sal 150. Tots els
artistes han pogut enregis-
trar un tema de forma gra-
tuïta als estudis Nolose!,
de la Tarragona.

Com que el CD té una fi-
nalitat promocional clara,
hi inclou una pista interac-
tiva amb informació dels
grups i se n’ha fet una tira-
da d’un miler d’exem-
plars. És el sisè disc
d’aquestes característi-
ques que produeix l’AMT,
i, entre tots, han estat més
de 70 els grups i artistes
que hi han pres part.

El disc és, segons els

seus responsables, «una
mostra de la diversitat lin-
güística (català, castellà i
anglès) i estilística dels ar-
tistes vinculats a l’AMT».
Una de les primeres fun-
cions que compleix és
«donar la primera oportu-
nitat d’entrar a un estudi
de gravació a grups més
novells». Per exemple, La
Otra Cara, un jove grup de
rock tarragoní format fa
poc més d’un any; Day
Tripper –nom beatlià ben
representatiu dels seus re-
ferents»–, d’Els Pallare-
sos, i els Frank O’Lee
Sons, una formació amb
un extens repertori de ver-
sions però que ara també
comença a formular un re-
pertori propi. En aquest
apartat, també s’hi ha d’in-
cloure Ausentes, una ban-
da de rock urbà de la Flo-
resta que, per a aquest en-
registrament, ha comptat
amb la col·laboració a la
producció de Gustavo,
dels RSK, una banda avui

consolidada i que va gra-
var per primer cop en un
dels CD de l’AMT.

A l’altre extrem, el CD
inclou aquelles forma-
cions que ja disposen
d’una trajectòria llarga i
reconeguda, com és el cas
dels vilanovins Suîte Mo-
mo, que han guanyat pre-
mis com el DO Catalunya
gràcies al seu pop indie. I
Sal 150, tot un veterà de
l’escena tarragonina amb
el seu folk-rock d’indubta-
ble atractiu comercial. Un
altre grup amb projecció
–tres treballs al mercat,
primer disc professional
en perspectiva i premi
Grupo Revelación Nacio-
nal al Contemporánea– és
Febrero.

I, finalment, s’hi troben
noms que són, en realitat,
nous projectes de vells co-
neguts, com ara Noümen
–membres de Tumbuctú i
Band Del Palo, entre al-
tres– que conreen el rock
amb tocs de funk i metal;

NoddlyMan, el nou alter
ego d’un músic membre
de diverses formacions
tarragonines, i també Vall-
samba Reggae Project,
que és una derivació de les
percussions de Vallsamba.

L’Associació de Músics
també vol destacar «una
de les aportacions més sor-
prenents»: Josep M. Bo-
net, que arriba des de les
Terres de l’Ebre amb un
country cantat en català.

L’AMT ha celebrat en-
guany el seu desè aniver-
sari amb la mirada posada
en un objectiu clar: acon-
seguir una seu amb sales
per a concerts i assajos. I
quan semblava que
l’Ajuntament havia deixat
clar que aquesta seu seria a
l’antiga fàbrica de licors
Chartreuse, sembla que en
les darreres setmanes hi ha
hagut canvi de plans i el
consistori baralla la possi-
bilitat que l’AMT es tras-
lladi al complex de la Ta-
bacalera.

L’Associació de Músics de Tarragona edita un nou CD Multimèdia que promociona grups
novells i també serveix com a aparador de propostes ja consolidades

CARINA FILELLA / Tarragona

Sisè CD dels músics tarragonins

Actuació del grup Noümen, a l’Auditori de Caixa Tarragona. / AMT

l dia 19 de desembre del 2009 es presentava
a El Magatzem Dubbing’s flyer, l’última
obra de Sergi Xirinacs. Al darrere d’aquest

títol intraduïble (el que és preocupant no és pregun-
tar què significa aquesta expressió en anglès, sinó
per què els artistes persegueixen aquesta llengua
per expressar, o sumar-s’hi, qualsevol novetat), al
darrere d’aquest títol intraduïble –deia– es desen-
volupa una obra que presenta un tema sempre ac-
tual en qualsevol dinàmica cultural: l’engany acos-
tuma a acompanyar l’art o en forma part, l’ensarro-
nada és l’única cosa que anima i busquen els artis-
tes. Es tracta, en definitiva, de contemplar l’art com
una forma més de l’enganyifa, un motlle més de l’
enredada. Dubbing’s flyer presenta una exposició
d’art contemporani experimental en la qual tot és
res, i el no-res ho és tot, les ineptes maneres de la in-
capacitat, la futilitat de la impotència, el mínim va-
lor de la fotesa, la vàcua i vanitosa banalitat. A
Dubbing’s flyer una suma de personatges, vestits a
la moda del costumisme adequat a la situació prete-
sament artística, edulcorats amb l’eloqüència ne-
cessària a què l’engany és acostumat, visiten i de-
coren l’exposició d’un art tan buit com inexistent,
capaç d’arreplegar qualsevol matèria exhibible, en-
cara que sigui deixalla d’escorxador, residus de
carnisseria, material de rebuig, budellada i mon-
dongo.

Es tracta, abans que res, d’acceptar la gran màxi-
ma, la falsa llei: és art qualsevol cosa que s’exposi
en una galeria d’art, és poesia el que hi hagi imprès
a qualsevol llibre de poemes, és cinema qualsevol
pel·lícula que es projecti a qualsevol sala de cine-
ma, en fi, és pintura a l’oli, i de la bona, el que hi ha
en qualsevol llenç. I un cop l’espectador de la sala
d’exposicions ha acceptat la falsa llei, les obres ad-
quireixen el prestigiós títol d’obra d’art. Aquest sa-
borós principi, convenientment amanit amb la ver-
bositat i la ferralla del crític d’art, enlaira les obres
exposades a la divinitzada categoria d’obres d’art.

L’engany, es dirà, és innocent: la mentida no causa
mal a ningú; el frau, atès que neix de l’error del pretès
artista i mor en la incultura de l’espectador, no és cap
delicte. Però és l’art verdader el que sofreix la impos-
tura, el veritablement calumniat. A més hi ha una do-
ble presa de pèl: els estafadors, autoanomenats artis-
tes, fan còmplice l’espectador, el fan encobridor de
la mascarada ja que aquest, l’espectador, mostra
aquiescència, assentiment, davant l’enganyifa. Hi ha
un últim element clau, i molt del gust del teatre mor-
daç de Sergi Xirinacs. L’essencial problema del de-
licte artístic és que l’estafa no està especialment diri-
gida als espectadors, pobres diables que assisteixen,
pardalets i esnobs, a la insofrible exposició de torn.
L’ensarronada consisteix a obtenir una subvenció de
l’organisme públic que hi hagi a mà o que sigui ac-
cessible, per exemple, la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de torn, disposada a finançar, i ho farà
encantada, l’enfilall de barates ximpleries de saldo.
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L’art i l’estafa
� Director: Sergi Xirinacs

Lloc: Teatre El Magatzem de Tarragona
Dia: 19 de desembre
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Escena de la nova proposta teatral de Xirinacs. / D.B.

● L’Orquestra Camera
Musicae (OCM) del Camp
de Tarragona ja té a punt la
quarta producció de la
temporada, un concert
amb composicions de
Rossini i Mozart, que es
presenta avui a Torredem-
barra. La formació es man-
té, doncs, molt activa des-
prés de l’estrena, els dies
12 i 13 de desembre al
Teatre Fortuny de Reus, de

l’òpera Alba eterna, i dels
concerts que ha preparat
per aquest Nadal.

El programa del concert
d’avui, i que l’OCM repe-
tirà el 17 de gener a Vim-
bodí, és la Sonata I, G-Dur
i la Sonata VI, D-Dur, de
Gioacchino Rossini, i la
Missa de la Coronació,
KV 317, de Mozart. El di-
rigirà Tomàs Grau i hi par-
ticiparan el concertino
Giovanni Giri i la coral

Santa Rosalia, de Torre-
dembarra. El concert co-
mençarà a les deu de la nit
a l’església de Torredem-
barra. El concert a l’esglé-
sia de Vimbodí del 17 de
gener s’iniciarà a les set de
la tarda.

D’altra banda, l’OCM
va estrenar el 19 de desem-
bre a Albinyana la tercera
producció de la tempora-
da, un concert amb peces
de Joaquín Rodrigo, Ed-

sard Elgar i Ralph Vaug-
han Williams i l’estrena de
Cançons per a Cornèlia de
Jordi Marcé i Xavier Gri-
mau. L’orquestra tocarà el
mateix concert el 2 de ge-
ner a Llorenç del Penedès
(21.30) i l’endemà a Igua-
lada (18.00). En aquesta
producció, l’OMC té com
a director convidat Carles-
Josep Comalada i la parti-
cipació del cor de Noies
Exaudio d’Igualada.

L’Orquestra Camera Musicae estrena la
quarta producció de la temporada
N.B. / Torredembarra


