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CULTURES

Els grups Manel, Antònia Font,
La Iaia i el cantautor Joan Colomo
han estat els guanyadors dels Pre-
mis Enderrock 2012 de la crítica,
segons va fer saber ahir el Grup En-
derrock. Per la seva part, Carles Dé-
nia ha obtingut el premi al millor
disc de folk, i Èric Fuentes & El Mal,
el reconeixement al millor disc
català en altres llengües.

La revista Enderrock del mes de
gener publica una llista amb els 50
millors discos de l’any 2011 en els
àmbits de pop-rock, cançó d’autor
i música d’arrel popular, i fins al 20
de gener es pot participar en la pri-
mera fase de la votació popu-
lar dels premis. Enderrock inicia
l’any amb la proclamació dels gua-
nyadors dels guardons que reco-
neixen els millors treballs disco-
gràfics publicats durant l’any se-
gons el criteri de la crítica musical.

El millor disc de l’any i també el
millor disc de pop és 10 milles per
veure una bona armadura, de
Manel. Antònia Font rebrà el pre-
mi a l’artista de l’any com a reco-
neixement a una trajectòria, l’úl-
tim capítol de la qual ha estat el tre-
ball discogràfic Lamparetes.

Els primers llocs de la classifi-
cació els completen La Iaia –grup
revelació; el disc Producto interior
bruto, vol 1, de Joan Colomo (mi-
llor disc de cançó d’autor); El pa-
radís de les paraules, de Carles
Dénia (millor disc de folk); i el disc

homònim d’Eric Fuentes & El Mal
(millor disc català en altres llen-
gües).

Els Premis Enderrock tenen un
vessant de reconeixement per part
de la crítica musical i un altre que
concedeix el protagonisme als lec-
tors. La revista ha volgut deixar
constància, amb la publicació dels

50 millors discos del 2011, de «la
qualitat i la vitalitat de l’escena mu-
sical dels Països Catalans». El ràn-
quing incorpora en les seves pri-
meres places els noms de Mazoni,
Maria Coma, Feliu Ventura, Senior
i el Cor Brutal i Very Pomelo.

La votació per triar els millors de
l’any en cadascun dels diferents
apartats és oberta a la pàgina web
www.enderrock.cat fins al dia 20 de
gener. Aleshores, els candidats
més votats de cada àmbit passaran
a la segona fase, que durarà fins al
proper dia 10 de febrer. La revista
donarà a conèixer els vencedors en
el número del mes de març. Els En-
derrock són una de les convoca-
tòries més prestigioses de la mú-
sica catalana i un termòmetre de
la salut del gènere al país.
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Manel i Antònia Font, entre
els guardonats de la crítica
en els Premis Enderrock

10 milles per veure una bona armadura, de Manel, ha estat escollit
millor disc del 2011 per la revista, que ara obre la votació popular


EL CRIM DE LORD ARTHUR SAVILE
Direcció: Joan Maria Segura. Intèr-

prets: Anna Alborch, Lali Camps, Rubèn
Montañá, Albert Mora, Francesc Mora, To-
ni Sans i Maria Santallusia. Fins el 8 de
gener. Teatre Nacional de Catalunya.
Plaça de les Arts, 1. Barcelona. De dime-
cres a divendres, 20 h; dissabte, 17 h i
21.30 h; diumenge, 18 h. De 10 a 26
euros. www.tnc.cat

esprés d’èxits com Rudi-
gore o la nissaga maleïda
i l’adaptació musical de la

novel·la juvenil de Joaquim Carbó
La casa sota la sorra, el santvicentí
Joan Maria Segura forma part de la
temporada de la sala gran del Tea-
tre Nacional de Catalunya amb
una nova adaptació literària, en
aquesta ocasió d’Oscar Wilde, El
crim de Lord Arthur Savile. La
peça posa en escena la història
d’Arthur, un jove de la noblesa
anglesa victoriana a qui un ende-
ví prediu que assassinarà algú de
la seva família. El jove, dominat per
la predicció, tramarà diverses es-
tratègies per cometre l’assassinat
previst i així avançar-se al seu des-
tí. La ridiculesa de les classes be-
nestants angleses, tant destrament
reflectides per Wilde en les seves
obres, apareix de nou.

És innegable que Segura i l’ho-
mogeni equip d’Egos Teatre han
imprès un segell característic, par-
ticular i eficaç als seus muntatges.
El crim de Lord Arthur Savile és
una producció estèticament eficaç,
tot i alguna visible relliscada davant

de tanta minuciositat en els detalls
per l’ambientació de l’època, tot i
que cal dir que no descompensen,
simplement sobten. Sí que cal es-
mentar que l’obra té dues parts vi-
sibles i diferenciades, que donen
la sensació de veure dos muntat-
ges en una mateixa sessió.

La primera part és lenta, el vigor
i el ritme inicials van decaient.
Potser perquè és previsible, la his-
tòria apunta més maneres cap a la
presentació dels personatges i els
fets que no pas a un desenvolu-
pament vibrant de la trama a de-
senvolupar. Així mateix, l’aspecte
musical de la primera part del
muntatge és poc contributiu, brusc
i en alguns moments, fins i tot, els
intèrprets han de lluitar, amb bons
resultats, contra aquest fet per tal
de no veure’s sobrepassats. Una
lluita, però, en què s’evidencia el
bon elenc d’actors i la mostra de
l’homogeni grup que formen es-
mentada anteriorment. Cal des-
tacar-ne la part final, on esdevé un
augment en el volum d’intensitat
i que rescabala l’espectador i on es
demana més.

La segona part és, certament,
com una complexa pirueta de pa-
tinatge: arriscada, ben executada
i amb un bon final. Música, intèr-
prets i desenvolupament de la tra-
ma van de bracet i permeten que
el muntatge brilli amb la llum
pròpia que té. Una segona part que
permet veure els personatges amb
més volum, generosos i que con-
viden a la rialla de les situacions
que es van desentrellant. Una par-
titura més amable, no tan brusca,
més implicada en el desenvolu-
pament narratiu, permet una efi-
caç pujada de ritme i queda més
latent aquest segell que la com-
panyia Egos ha adquirit com a
propi, personal i gairebé intrans-
ferible.
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TEATRE CRÍTICA

«El crim de Lord Arthur Savile», dirigit pel santvicentí
Joan Maria Segura, sobresurt en una segona part que
dilueix els defectes de la primera, al Teatre Nacional

El grup Manel, en una imatge del concert del juny al teatre Kursaal
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La Iaia, Joan Colomo, Carles
Dénia i Èric Fuentes & El Mal
han obtingut els altres premis
atorgats per la crítica musical

Els lectors d’Enderrock tenen
ara la possibilitat d’escollir a
través de la web els finalistes
de cada categoria en joc

El Rotary Club Manresa-Bages
organitzarà aquest diumenge un
concert de l’Orquestra Simfònica
de Sant Cugat del Vallès amb fi-
nalitats benèfiques. La cita és a les
7 de la tarda al teatre Kursaal de
Manresa, i les entrades ja es poden
adquirir al preu de 24 euros en els
conductes habituals: taquilles, la
pàgina web www.kursaal.cat i el
telèfon 93 872 36 36.

Josep Ferré serà el director d’un
recital que arriba un cop més
puntual a la cita. La desena edició
del Concert de Reis servirà, com
en els anys precedents, per dotar
econòmicament el Premi Simeó
Selga, que guardona iniciatives

d’interès social. Per aquest motiu,
Rotary obre un termini d’inscrip-
ció de candidatures que romandrà
actiu fins al dia 22 de novembre.

Els projectes que vulguin pre-
sentar les entitats s’han d’executar
al llarg d’aquest any 2012. El pre-
mi és obert a entitats i col·lectius

de caire civil, cultural, assistencial,
esportiu o de qualsevol altre tipus,
sempre amb la solidaritat i el
servei envers els altres com a
lema. Els projectes s’han de pre-
sentar a Rotary. Per a més infor-
mació, es pot trucar al telèfon 637
80 65 82.
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L’entitat bagenca munta
un any més la trobada amb
finalitats benèfiques per
dotar el Premi Simeó Selga



L’Orquestra Simfònica de Sant Cugat
actuarà al Concert de Reis de Rotary
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El bar musical La Gramola de
Manresa acollirà avui (22 h, en-
trada gratuïta) un concert de Flor
Braier, una cantant argentina que
en els darrers mesos ha actuat a
Barcelona, Londres i la seva Bue-
nos Aires natal. L’artista, que pro-
perament gravarà el seu primer
disc amb les cançons treballades
a l’Argentina, interpretarà temes
com You’re so apricot, el senzill que
li ha servit de carta de presentació
en els escenaris. La seva música es
mou en el terreny de l’indie folk.
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La cantant argentina
Flor Braier actua avui
a la nit a La Gramola

MÚSICA

El teatre Kursaal de Manresa
oferirà una segona funció de la sar-
suela Cançó d’amor i de guerra, el
3 de març (18 h), vist l’èxit en la
venda d’entrades de la sessió del
dia 4. Els tiquets es posen a la
venda al preu de 25 euros (20 eu-
ros els majors de 65 anys), i es po-
den adquirir a partir d’avui a les ta-
quilles del teatre. 
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El Kursaal programa
una segona funció
de la sarsuela

ESCENA

L’orquestra vallesana ja va protagonitzar el concert de l’any passat
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