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i una cosa tenen en comú moltes de les propos-
tes musicals de qualitat que estan sacsejant
l’escena catalana –es moguin en l’àmbit del

pop, la cançó d’autor o, en el cas que ens ocupa, del
hip-hop– és que han entès a la perfecció una nova lò-
gica de consum cultural que va guanyant adeptes. Si
cada cop és més normal que, quan anem comprar ver-
dura o formatge, recelem de les grans superfícies im-
personals i prioritzem la producció ecològica, feta
des del territori, a petita escala i amb gust i passió,
amb la música passa una cosa semblant: cada cop
més el públic recela dels grups transgènics i imperso-
nals i simpatitza amb projectes que prioritzen la qua-
litat per sobre de la rendibilitat express i, potser per
això, amb el temps arriben a ser sostenibles.

Aquest és el paradigma que expressa a la perfecció
la cançó d’At Versaris No és vendre, dedicada a cer-
tes empreses discogràfiques i artistes fast food entes-
tats a perpetuar models caducs. Un tema que, tot i que
no ha estat mai gravat en cap disc, La [2] d’Apolo,
plena a rebentar, va corejar de principi a fi seguint el
flow dels rimadors Pau Llonch i Rodrigo Laviña. És
una de les moltes cançons que els dos rapers han re-
cuperat per al xou Per principis elegants, l’experi-
ment de fusió de jazz, rock i hip-hop que han treballat
colze amb colze amb Asstrio. Els dos grups van col-
laborar per primer cop en un escenari de forma gaire-
bé accidental l’estiu de 2008 al Festival Mas i Mas i
van repetir l’experiència al cicle Expressió Directa
de 2009. La feliç trobada va cristal·litzar en dues col-
laboracions d’Asstrio al segon disc d’At Versaris, A
cada passa, i ara en un espectacle conjunt d’alt vol-
tatge que uneix jazz, rock, electrònica i hip-hop.

Amb la sòlida base que els proporcionen l’incisiu
guitarrista Santi Careta, l’hipnòtic teclista Arecio
Smith i l’atòmic bateria Santi Serratosa, les rimes
d’At Versaris prenen cos i guanyen lucidesa i pulcri-
tud. Cançons com Orfes d’occident, Quan tornis i Iti-
nerari solidari sonen més fresques, en alguns mo-
ments amb aquelles pinzellades de ragga que Rodri-
go Laviña ja havia practicat al capdavant de Pirat’s
Sound Sistema, i d’altres aproximant-se a les sonori-
tats més tralleres que Pau Llonch ja havia treballat
amb projectes com Batzak. Capítol a part per a les
més intimistes Vudú particular i El meu paradís, on
els dos versadors es mostren capaços d’aportar mati-
sos i registres que fins ara no els coneixíem, o Hem de
millorar, amarada de soul amb la veu de Sara Pi. Els
dos grups també reten tribut a referents comuns com
Rage Against the Machine, amb una versió de Bullet
in your Head amb apunts de surf i bossa nova.

Més enllà de les imprecisions puntuals d’una es-
trena on encara cal acabar d’engreixar alguns meca-
nismes, At Versaris i Asstrio es van mostrar pletòrics
en un espectacle que torna a demostrar que les coses
importants que passen en la música d’aquest país no
es gesten en cap laboratori discogràfic.
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No és vendre
� Lloc i dia: La [2] (Barcelona). 4 de març de 2010.
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At Versaris, dijous a l’Apolo. / ORIOL DURAN

● Ahir es van fer públics
els noms dels guanyadors
del la 15a edició dels pre-
mis Gat Perich després
que dimecres passat es re-
unís el jurat que els lliura.

El dibuixant argentí
Quino, conegut arreu pel
personatge de Mafalda i
que ja fa molt de temps
que no dibuixa, i el grup El
Tricicle van ser els dos
guanyadors en els respec-

tius apartats d’humor grà-
fic i humor mediàtic (el ju-
rat va tenir en compte en el
cas de Tricicle tant el valor
dels seus treballs a escena
com en l’aportació a l’hu-
mor televisiu).

Com a homenatge pòs-
tum, també rebrà un Gat
Perich Fernando Krahn,
dibuixant xilè que va arre-
lar a Sitges, on va morir el
18 de febrer passat. La tra-
jectòria de Krahn es va

centrar principalment en
l’humor gràfic. Fins a la
seva mort, es van poder se-
guir els seus acudits a les
planes de La Vanguardia.
També va ser autor de di-
ferents curtmetratges
d’animació i va realitzar,
al costat de la seva esposa,
María Luz Uribe, una ex-
tensa producció en el
camp del llibre infantil.

El premi Gat Perich és
un guardó creat fa 15 anys

per premiar els autors que
fan de l’humor un vehicle
per expressar la seva visió
crítica del món, seguint les
pautes que va marcar el di-
buixant Jaume Perich a qui
es va dedicar el premi com
a homenatge després de la
seva mort.

El premi Gat Perich, im-
pulsat per l’associació Pe-
rich sense Concessions, es
lliurarà el 17 d’abril vi-
nent.

Quino, Tricicle i Krahn obtenen el
premi Gat Perich d’humor
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Gaetano Donizetti aspira-
va a guanyar-se un nom al
patriòtic París, després de
sortir malparat de la seva
aventura a Nàpols. La par-
titura de La fille du régi-
ment va ser un èxit, fins al
punt que Salut à la France
s’ha convertit en una mena
d’himne popular francès.
A Barcelona es va estrenar
el 1844, quatre anys des-
prés de l’estrena parisen-
ca, al Teatre Nou. Al Liceu
es va presentar al 1850.
L’últim cop que es va pro-
gramar aquesta popular
òpera a Barcelona va ser el
1993.

Ciofi diu que li tremolen
les cames quan ha d’afron-
tar aquesta òpera, que té
una exigència vocal i tam-
bé un gran desgast físic.
Flórez assumeix que la se-
va ària és un dels reclams
de la peça, però comenta
que el públic, quan veu la
peça, hi descobreix molt
més que la raresa de la se-
va ària. Pel director musi-
cal, Yves Abel, aquesta
peça de Donizetti serà re-
ferència per a les futures
operetes. El compositor
manté un difícil equilibri
entre les peces còmiques i
les tràgiques (com les àries
de Marie i Tonio).

Patriotisme utòpic
L’opera narra l’enamora-
ment de Marie amb Tonio i
les dificultats perquè
triomfi l’amor per culpa
d’una estratagema de la
marquesa de Berkenfiled.
Els soldats, que tenen Ma-
rie com a la filla del regi-
ment, permetran el casa-
ment. Laurent Pelly ha
avançat l’acció 70 anys,

aconseguint així una imat-
geria comuna. No s’ha
volgut aventurar a am-
bientar-ho en la II Guerra
Mundial perquè «no lliga
amb l’arcaisme de l’obra»:

el patriotisme utòpic sí que
es produeix en La fille... i
en la I Guerra Mundial. El
director d’escena ha evitat
utilitzar els colors de la
bandera francesa, però, en

canvi, l’obra es tanca amb
el cant quasi grotesc del
gall, l’animal emblema
francès, un gest que evi-
dencia la voluntat d’allu-
nyar-se del misticisme.

Amor bèl·lic amb final feliç
El Liceu estrena «La fille du régiment» ambientada en la I Guerra Mundial
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● Ángel Pavlovsky debuta al Liceu.
L’anterior aventura amb el gènere líric
va ser en la inauguració del Festival
Grec de fa dos anys, Història d’un sol-
dat, d’Stravinsky («feia de soldat i te-
nia l’edat d’un general retirat», deia
ahir irònic). Pavlovsky tranquil·litza la
concurrència: «A La fille... no cantaré,
si ho fes la peça passaria a ser una tra-
gèdia.» El seu paper és el de la duques-
sa de Crackentorp. Ahir, l’artista (co-
negut des del 1975 pel seu treball en els
espectacles de revista que ha sabut
transformar en un monòleg personalís-
sim) matisava la seva presència al Li-
ceu fent una paper que habitualment

● L’escenari del Gran Teatre del Li-
ceu serà una immensa cartografia
militar de la I Guerra Mundial fins al
25 de març per representar l’òpera

Patrizia Ciofi i Juan Diego Flórez, ahir durant la roda de premsa. / EFE / ANDREU DALMAU

còmica La fille du régiment, l’obra
amb què Donizetti va aconseguir fer-
se un lloc a París. El director d’esce-
na, Laurent Pelly, ha fet una revisió
del text, convertint-lo a un francès

s’ofereix a actors recognoscibles de la
ciutat. Pavlovsky aventura: «He inten-
tat que no recordi massa la duquessa
d’Alba» en aquest paper de dona que
intenta casar Marie amb el seu nebot.
L’actor adverteix que, durant una èpo-
ca, va treballar amb l’òpera de cambra
del Teatre Colón de Buenos Aires: «Si
no hi havia papers dramàtics en aquells
títols, s’inventaven.» L’artista farà do-
blet, ja que també actua a la vela de
Rambleros en l’espectacle Rebels amb
causa, fent el paper del rei de la festa,
qui condemna la nostàlgia a cadena
perpètua. Es desconeix com baixarà
per la Rambla tota maquillada.

contemporani i procurant aproximar
la situació per superar l’olor a histò-
ria vella. Patrizia Ciofi és Marie i
Juan Diego Flórez és Tonio, l’en-
amorat tirolès.

Allunyar-se de la duquessa d’Alba


