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MÚSICA

Tres plens a Razzmatazz
per tancar dos anys de gira

Els barcelonins Love of Lesbian
tanquen la gira del seu últim tre-
ball, 1999, dos anys després d’ha-
ver-la engegat amb tres dates con-
secutives a la sala 1 de Razzmatazz
amb totes les entrades venudes.

caven Algunas plantas Balmes es va
llançar des de l’escenari sobre el pú-
blic com fa sempre en aquesta can-
çó, però el crowd surfing es va des-
controlar i es va clavar una pataca-
da “descomunal”.

“Els concerts tiren endavant”, ex-
plica Balmes, “però les condicions
amb què faré els bolos seran les que
seran. No serà un concert en què ba-
llaré com Jarvis Cocker, t’ho assegu-
ro. El metge m’ha dit que no els fa-
ci, però toquem davant de 6.000 per-
sones, algunes de les quals agafaran
l’avió per venir, i la veu no la tinc car-
dada.” Ara, Santi Balmes no ensope-
ga dues vegades amb la mateixa pe-
dra. “Ha estat molt bé l’experiència
d’aquests dos anys fent la parida
aquesta, però jo no sóc com el tore-
ros, no ho tornaré a fer mai més. Si
hagués caigut sobre la columna, ara
no estaríem fent broma.”

L’accident no treu triomfalis-
me al fet que Love of Lesbian si-
guin capaços d’omplir tres vega-
des seguides una sala amb capa-
citat per a 2.000 persones a la se-
va ciutat, després de dos anys de
gira, i d’haver fet aquest mateix
repertori aquí una pila de vega-
des. “Per nosaltres té doble mè-
rit, perquè hem tocat al Palau de
la Música, a les festes de Sants, a
l’Apolo... i omplir tres Razz des-
prés de tot això és molt fort.”

Un públic que repeteix i creix
Balmes té clar que el públic repe-
teix: “Vol reviure l’experiència, és
un xou que ha funcionat i que la
gent no només vol veure un cop,
sinó dos, tres o cinc. Hi ha gent
que em diu que ens ha vist nou
vegades aquest any, o 32, barba-
ritats així. Tres Razzmatazz
plens no s’expliquen si no hi ha
molta gent que repeteix.”

Però el públic de Love of Lesbi-
an ha anat creixent, en aquests
dos anys. “Si la gira s’ha allargat és
perquè la gent t’anava descobrint
pel boca-orella.” I això ha benefi-
ciat el disc, Balmes calcula que
s’han venut al voltant de 17.000
exemplars. “És un disc que enca-
ra està en llista de vendes, en surt
i hi torna a entrar. Si has fet dos te-
atres a Madrid amb 1.500 perso-
nes, aquella setmana tornes a en-
trar en llista. Tanquem gira amb
el disc a la llista de vendes, i crec
que se seguirà venent”.

I després del triplet a Razzma-
tazz, què? “Els primers mesos els
passarem intentant desconnec-
tar, perquè ha estat molt intens,
hem estat més amb el grup que
amb les famílies”, explica Bal-
mes. “Prepararem el disc amb
calma, però ja tenim clara quina
en serà la línia. La part més pa-
llassa caurà, ja tenim una part del
repertori que és així i podem fer-
ne ús quan vulguem. Però això no
vol dir que fem un disc trist.” I el
que Balmes té clar és que, per poc
que puguin, faran una gira abans
de gravar-lo “per veure com reac-
ciona el públic” a les noves can-
çons. El disc està previst per a
principis de l’any que ve.e

MARTA SALICRÚ
BARCELONA. La formació de pop
barcelonina Love of Lesbian avui fa
a la sala gran de Razzmatazz el pri-
mer dels tres concerts amb què po-
saran punt i final, després de dos
anys i 150 directes, a la llarga gira de
presentació de 1999 (2009), el seu
últim treball. Però ha anat de poc
que els tres concerts, per als quals
s’han exhaurit les entrades, no s’ha-
gin hagut de cancel·lar, perquè San-
ti Balmes, veu del grup, va patir un
accident durant un concert a Valla-
dolid el cap de setmana. Mentre to-

De poc que Santi Balmes no pot cantar en les tres dates seguides a Razzmatazz 1 després
de patir un accident durant un concert el cap de setmana a Valladolid. LYONA

Love of Lesbian acomiaden ‘1999’ per la porta gran
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EL TRASPUNT

La difícil
sinceritat
del crític

davant l’artista

SANTI FONDEVILA NADAL

Me’n vaig. A la mitja
part desaparec, es
deia a si mateix. Pe-
rò a la mitja part, un
cop encarat el pas-

sadís cap a la sortida, es troba amb
el director de l’obra. En un mo-
ment ha de decidir si li diu el que
pensa. O sigui, si és sincer o si, com
recomana el decòrum, troba la ma-
nera de no trair-se a si mateix sen-
se exposar una opinió que, en
aquests moments, resultarà inútil
per a qui la rep.

Si la seva mirada vol ser oficiosa-
ment crítica, si el que sent i el que
pensa no deixen lloc a l’excusa, per
a la redempció d’aquesta malifeta
teatral potser haurà de plantejar-se
qui és ell per donar lliçons. El direc-
tor, somrient, exposa les seves in-
tencions, les influències, i admet
que és un text difícil. Potser sí que
hauria d’obrir l’ull tancat i, després
d’una respiració profunda, analitzar
el que ha vist tot buscant els ele-
ments positius. Però serveixen d’al-
guna cosa si la funció és dolenta?

Què diran, què pensaran la resta
d’espectadors? Això, al cap i a la fi,
no hauria de ser important, perquè
la seva missió no és reflectir el que
diu, sent o pensa el públic, sinó va-
lorar el que han fet aquest nois i no-
ies, aquests homes i dones amb tan-
ta il·lusió i compromís. Vet aquí. El
cor de la qüestió. Aquesta il·lusió i
dedicació poden afeblir una opinió
negativa. Hauria que tenir-la en
compte? Pot dubtar? Fins i tot de si
mateix, del seu criteri?

S’acaba: toca aplaudir
És sincer. I ho diu. Això es teiatru
dels anys cinquanta quan manava el
general. D’acord, la metàfora està
ben conduïda però el farcit del text
és d’una banalitat pastosa i la inter-
pretació d’una exageració intolera-
ble. I es queda per veure el segon ac-
te amb la fe que allò millorarà, que
per un setè sentit l’autor recondu-
irà el garbuix i, al final, tot plegat no
resultarà tan penós com fins ara.
Vana il·lusió.

S’acaba. Cal aplaudir. No en té ga-
nes. Però mira’ls: els actors, l’equip
artístic. Saluden, somriuen. Ells no
són conscients de la desfeta. I difícil-
ment admetran que hagi estat un
fracàs. I si arriben a dir que la seva
opinió no serveix de res, tindran gai-
rebé tota la raó. Les opinions de qui
se suposa expert, en la nostra soci-
etat, no tenen valor. Surt de pressa.
Un comentari enginyós quan es tor-
na a creuar amb el director. I per fi al
carrer. En això de l’art, la sinceritat
es incòmoda. A la vida, també. e

Opinió

Arquillué i Poveda, Premis Nacionals de teatre i música
LAURA SERRA

BARCELONA. El degoteig diari de
Premis Nacionals que anuncia el
CoNCA aquesta setmana va deixar
ahir quatre guardons més. El més
condecorat serà l’actor Pere Arqui-
llué, que suma el Nacional de teatre
al recent premi Ciutat de Barcelona
per la seva excel·lent interpretació
del vagabund de Primer amor de Sa-
muel Beckett, dins el Festival Grec.

Un altre multipremiat, el badalo-
ní Miguel Poveda, que ja té un Pre-
mio Nacional, aquest 2011 rebrà el
Premi Nacional de música per His-
torias de voz, l’espectacle que va in-
augurar al setembre la prestigiosa
Biennal de Flamenc de Sevilla a la
Maestranza i que és una revisió del
llegat flamenc, popular i culte.

La parella Judith Colell i Jordi
Cadena s’ha endut a quatre mans,
com va dirigir el film Elisa K., el pre-
mi en la categoria de cinema. La
pel·lícula, tot i que no s’ha endut cap
Gaudí ni Goya malgrat les múltiples
nominacions, té “una gran força i
bellesa, que ha merescut el reconei-
xement de la crítica nacional i inter-
nacional”, segons el jurat dels pre-
mis que es lliuraran el 2 d’abril al
Palau de la Generalitat.

L’artista multimèdia Mariona
Omedes ha guanyat el Nacional
d’audiovisual per les tres obres més
recents: Barcelona, visions de la pri-
mera metròpoli, a l’exposició sobre
Ildefons Cerdà, l’audiovisual Rea-
lidad, de l’obra de Tom Stoppard, i
l’audiovisual del Pavelló de Barce-
lona de l’Expo de Xangai.e
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Arquillué ha estat doblement premiat per Primer
amor, amb el Nacional i el Ciutat de Barcelona.


