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Joan Colomo: precoç, 
prolífic, hiperactiu i 
caòticament bilingüe

NANDO CRUZ
BARCELONA

«Hauria de posar toda la carne en el 
asador, però tinc un rotllo de ‘me la 
suda el pito’». Així, mitjançant un ca-
òtic bilingüisme que li permet can-
viar d’idioma 10 vegades per minut, 
resumeix el cantant Joan Colomo la 
seva trepidant i desordenada mane-
ra de funcionar. Té 30 anys i en fa gai-
rebé 20 que toca en grups. Grava can-
çons a preu fet i ni tan sols li agraden 
totes, però prefereix no perdre-hi 
gaire temps. En qualsevol cas, avui 
en toca diverses del seu nou disc, Pro-
ducto interior bruto Vol. 1, a la sala Mu-
sic Hall (21.30 hores).
 Quan el professor entregava les 
notes, el petit Colomo ja se sabia la 

cançó de memòria: aprovat justís-
sim. «És la història de la meva vida: 
sempre a mig gas», lamenta avui el 
músic més ocupat i menys preocu-
pat de Catalunya. Un company de 
col·legi li va deixar un casset de Sang-
traït i amb 11 anys va formar el seu 
primer grup, Sigue Buscando, on 
bramaven contra polítics i masclis-
tes a ritme hardcore. Els seus pares 
el portaven a tocar a cases okupades.
 Des d’aleshores, aquell nen pre-
coç de Sant Celoni ha militat en ban-
des com Ariadna, Rain Still Falling, 
The Unfinished Sympathy, Zeidun i 
La Célula Durmiente. Aquestes dues 
últimes encara les compagina amb 
la seva més recent i exitosa singla-
dura sota el seu propi nom. I és que 

EL CANTANT ACTUA AVUI A MUSIC HALL

el seu primer disc, Contra todo pronós-
tico (2009), va destapar un autor pro-
lífic, silvestre i ¡trilingüe!; tan sobrat 
d’idees musicals com deixat per a 
les rimes. «Algunes lletres de l’últim 
disc són de vergonya aliena. De fer-
les a corre-cuita la nit abans, com 

quan anava al col·legi», confessa gai-
rebé, només gairebé, penedit.
 La deixadesa congènita de Colo-
mo es barreja amb una hiperactivi-
tat malaltissa. «La meva política és 
dir que sí a tot», reconeix. I tot, en el 
seu cas, pot significar produir grups, 

gravar versions per a recopilatoris, 
anar a tocar a una emissora local de 
Celrà, llegir un manifest contra la 
violència de gènere i protagonitzar 
una pel·lícula. «Després he sabut que 
la gent sol dir que no a les coses. Jo en 
sóc incapaç», assumeix.

MONOLOGUISTA PUNK / Les lletres no 
són el seu punt fort, però Colomo té 
una oïda excepcional. Pot aprendre 
a tocar una cançó que hagi escoltat 
un minut abans. I així, segons bufa 
el vent, improvisa un hit de Camela 
en un programa de televisió o dedi-
ca mitja actuació a versionar Roxet-
te. Sí, el seu directe és tan caòtic com 
el seu dia a dia. El guió és sempre el 
mateix: «anar parlant i anar tocant 
temes». Però cada nit és diferent. «Hi 
ha dies que no has assajat, toques fa-
tal i els acudits no tenen gràcia», ac-
cepta. Però altres nits, el públic surt 
tan entusiasmat que li pren els dis-
cos de les mans.
 El d’aquesta nit no és un concert 
especial, perquè últimament toca 
tres i quatre dies per setmana. Però 
segur que no s’assemblarà a cap dels 
anteriors. Això sí, amb aquesta pluja 
fa tanta mandra anar a assajar... H

33 Joan Colomo, aquesta setmana, al barri barceloní de Sant Antoni.

FRANCESC CASALS

El públic 
triarà quant 
paga per 
veure ‘The 
Guarry Men’

J. C. S.
BARCELONA

Els artistes de carrer es financen 
passant la gorra. La productora 
Zoopa, que lidera Santi Millán, 
i el grup Balañà han portat una 
mica més enllà la fórmula amb 
The Guarry Men Show. Estrenada al 
febrer al Poliorama, torna ara al 
Club Capitol 2 fins al 18 de desem-
bre en horari golfo: 22.30 de di-
mecres a dissabte i 20.30 els diu-
menges. Quatre actors i tres mú-
sics dibuixen 10 escenes o gags de 
marcat «gamberrisme teatral», 
segons Pau Roca, autor, actor i di-
rector de l’obra.
 La novetat d’aquesta reposició 
és la fórmula batejada com a ta-
quilla inversa. Serà el públic qui 
decidirà, al final del muntatge, 
quant vol pagar. La reserva de bu-
taques es fa a través de la pàgina 
www.ticketea.com/guarry. En el 
programa de mà, s’explicarà la 
fórmula amb entrades de 5, 10, 
15 o 20 euros que es donaran i co-
braran a la sortida.
 Les localitats s’han d’impri-
mir per temes legals i adminis-
tratius. Ahir va ser l’estrena amb 
un ple de les 253 butaques. Per a 
les dues primeres setmanes (10 
funcions), ja hi ha 2.400 reserves,  
el 96% de l’aforament, gràcies a la 
difusió de les xarxes socials. I des 
de la productora s’afirma que no 
hi haurà cap impediment si algú 
no paga ni cinc euros. H

TAQUILLA INVERSA

Amistats i embarassos 
3 Marta Marco i Clara Segura viuen entre l’amor i la traïció a ‘L’espera’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

U
na obra contemporània a 
la Venècia del segle XVIII. 
D’aquesta manera defi-
neix Lluís Pasqual, direc-

tor del Lliure, L’espera, el text de l’ita-
lià Remo Binosi que s’estrena aques-
ta nit a l’escenari de Gràcia. Un autor 
i un director –Juan Carlos Martel 
Bayod– per a una història d’amistat, 
amor i traïció de tres dones. Perso-
natges que interpreten en l’habita-
ció d’un palauet, gairebé una presó, 
Marta Marco, Clara Segura i Isabel 
Rocatti.
 L’argument de L’espera no pot ser 
més del seu temps. Una jove comtes-
sa (Marta Marco) es queda embaras-
sada per una relliscada abans d’un 
matrimoni de conveniència amb 
un duc francès. La família la tanca 
en companyia d’una dida (Isabel Ro-
catti) i una altra jove serventa (Cla-
ra Segura), també embarassada, que 
l’ha d’ajudar en el part.

DURANT L’EMBARÀS / La peça transcor-
re durant aquests set mesos d’emba-
ràs, en què les dues joves viuen un 
carrusel d’emocions, explica Juan 
Carlos Martel. «Són dones obligades 
a ser qui són i estar on estan, sense 
voler-ho», subratlla el director en 
al·lusió al seu diferent estrat social. 
Una condició que acaba diluïda en 
un espai asfixiant. «En aquesta ha-
bitació es canvien els rols», apunta 
Marco.
 «L’obra comença com una comè-
dia, entra en un drama i sembla que 
s’acaba com una tragèdia, amb un 

punt de thriller», afegeix l’actriu. Se-
gura reafirma la intriga de la histò-
ria. «Hi ha moltes coses que s’apun-
ten i queden penjades, les ha de co-
sir l’espectador».
 Rocatti, mentrestant, destaca 
que el cabal d’emocions que dibui-
xa Binoni no és gens maniqueu. «No 
hi ha moralina. La relació entre elles 
és explosiva perquè parla de la for-
ça de l’amor». Aquest còctel emoci-
onal, coproduït pel Lliure, el CAER 
de Reus i la productora Bitó de Salt, 
farà gira espanyola després de l’es-
tada a Gràcia i una temporada de 
quatre setmanes al Teatro Español 
de Madrid el mes de maig que ve. H

ESTRENA AL LLIURE DE GRÀCIA

33 Marta Marco i Clara Segura, durant una escena de ‘L’espera’, ambientada a la Venècia del segle XVIII.

ROS RIBAS

ri. Va treballar en un diari feminista, 
com a crític teatral i cinematogrà-
fic, i això potser el va ajudar a es-
criure una peça tan femenina. «He 
al·lucinat per com un home ha es-
crit sobre les sensacions d’una em-
barassada», diu Clara Segura. Que 
la seva dona estigués encinta quan 
escrivia el text va ser sens dubte un 
avantatge. Binosi també va ser gui-
onista de Rosa e Cornelia (2000), 
film inspirat en la seva obra.

33 El veronès Remo Binosi (1949-
2002) li va fer arribar com «un regal» 
a Lluís Pasqual el text de L’espera 
després d’una estrena del direc-
tor català a Milà. Pasqual no ha ar-
ribat a muntar una obra estrenada 
a Itàlia el 1994, però sí un dels seus 
col·laboradors, Juan Carlos Martel. 
L’espera és la peça més represen-
tativa de Binosi, un autor descone-
gut a Espanya que va ser periodis-
ta, assagista i professor universita-

El regal de Remo Binosi a Lluís Pasqual
AUTOR DESCONEGUT


