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‘Veraneantes’
sortirà com a 
gran favorita 
a la gala 
dels Max

J. C. S.
BARCELONA

El teatre català tindrà una discre-
ta presència en la gala dels 15ns 
premis Max que se celebrarà el 30 
d’abril al Teatro Price de Madrid. 
Veraneantes (14 nominacions), La 
avería i Todos eran mis hijos es que-
daran amb la millor part del pas-
tís després de la proclamació de 
candidats a la poma que va disse-
nyar Brossa a partir del vot dels 
professionals escènics.
 Veraneantes, el text de Gorki, es 
perfila com la gran favorita. No 
s’ha estrenat a Catalunya, on sí 
que es va veure La función por hacer, 
la peça que va servir de trampolí 
al seu director Miguel del Arco, 
un renovador de l’escena espa-
nyola amb Alfredo Sanzol, nomi-
nat per Días estupendos. Obra que 
es va programar en el passat Grec, 
igual que Todos eran mis hijos.
 La quota catalana està repre-
sentada, per exemple, per Anna 
Lizaran en la categoria d’actriu 
protagonista per Agost, i compe-
tirà amb Vicky Peña (Un tranvía 
llamado deseo). D’aquest muntat-
ge també ha estat elegit Àlex Ca-
sanovas entre els actors de repar-
timent, categoria en què hi ha 
Carles Canut (Truca un inspector).
 En dansa, Belmonte figura en 
quatre apartats: espectacle de 
dansa –juntament amb Somorros-
tro, de Maria Rovira– coreografia, 
intèrpret (Cesc Gelabert) i compo-
sició musical (Carles Santos). Ge-
rónimo Stilton opta a direcció mu-
sical (Manu Guix) i espectacle in-
fantil, i Forever Young, a espectacle 
de teatre musical. H

PREMIS ESCÈNICS

El Niño de 
la Hipoteca 
es posa la 
barretina
3El cantautor estrena repertori en 
català aquesta nit a Luz de Gas

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Q
ue El Niño de la Hipote-
ca s’ha posat la barretina 
és literal. Així és com po-
sa en els cartells promoci-

onals del recital que oferirà aquesta 
nit a Luz de Gas, en el que serà el seu 
primer concert en català. El cantau-
tor Guiu Cortés estrena per a EL PERI-
ÓDICO (en acústic a la web) una de les 
seves noves peces. «La vaig començar 
a fer dissabte, sí, el dia que em vaig ta-
jar molt, i la vaig acabar dilluns», ex-
plica. I en primícia, n’improvisa el tí-
tol: «És tan senzill sentir un adéu. No, 
no, espera... A prendre vent».
 Entre els èxits d’aquest artis-
ta showman en destaquen dos: Que 
te vaya bien –«el que més visites té a 
Youtube», constata– i Copypaste, 42 
trossos de lletres superpopulars, en-
llaçades amb humor i que va can-
tar al programa de Jordi Évole (Sal-
vados), davant un atònit Ramoncín. 
«En una altra ocasió també em va 
invitar Buenafuente. La gent diu 
que són els meus padrins, però ho 
és Pere Camps, el director de Barna-

sants que des del meu primer disc 
fins avui em programa en el seu fes-
tival». De fet, la idea d’aquest gir idi-
omàtic va ser de Camps.
 Abans del seu debut, el 2008, el 
músic del Guinardó es va passar 
«mig any tocant gratis en un bar de 
Gràcia, El Col·lecionista», on va co-
mençar a col·leccionar fidels segui-
dors que ja l’arengaven dient-li: «¡Vo-
lem que triomfis!». I van ser els inte-
grants d’una de les moltes bandes 
en què va militar, Lechuga en los Ta-
natorios, els que el van batejar així 
–«per un embolic en què em vaig fi-
car»–, i el van introduir en el gènere 
de la cançó d’humor, abordant pe-
ces com Los que follamos poco tenemos 
que nadar. 

EL METRO COM A ESCOLA / Entre els re-
cords del seu passat, tampoc pot ob-
viar les seves actuacions al metro. 
«Una escola de la interpretació. Ac-
tuava sense micro. I vaig agafar mol-
ta tècnica i resistència: si hagués de 
fer 10 concerts seguits, aguantaria. 
Però l’aprenentatge està a les esco-
les, tant la del carrer com la dels pu-

FESTIVAL BARNASANTS

pitres. És el que em va passar a mi 
al Conservatori i estudiant Huma-
nitats».
  El Niño de la Hipoteca avança que 
el recital d’avui serà tot en català. «És 
més fàcil escriure en aquest idioma 
perquè, com en anglès, les paraules 
són més curtes. A més, el castellà de 
carrer és més vulgar, però el català 
és més culte, i pots col·locar ‘menys-
preu’ i no queda ridícul». ¿Per què 
no ho havia fet abans? «No se’m va 
acudir –contesta–. Em vaig entre-

nar amb traduccions de Bob Dylan, 
David Bowie, Leonard Cohen... I ha 
estat jugar amb això i trobar el ca-
mí». En el repertori també inclourà 
aquestes adaptacions, així com pe-
ces tradicionals i d’artistes com Ser-
rat i Pi de la Serra. «I algunes de la 
meva autoria, és clar», adverteix. H 

33 Guiu Cortés, ‘El Niño de la Hipoteca’, ahir, davant un caixer.

ELISENDA PONS

Vegeu l’acústic de ‘A prendre vent’ a:
http://www.e-periodico.cat

Dels carrers d’Alger 
al Mercat de les Flors
3Ballarins urbans formen el Ballet Contemporani algerià

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

«És la primera vegada que sento pro-
fundament que l’art de la dansa ser-
veix a la societat». Així va parlar ahir 
un artista que fa 25 anys que balla i 
16 que fa de coreògraf. És Abou La-
graa, un francès de pares algerians, 
que lidera el Ballet Contemporani 
d’Alger, nascut a l’empara d’un pro-
grama de cooperació cultural fran-
co-algerià. El Mercat de les Flors aco-

llirà d’avui a diumenge un programa 
doble, titulat Nya («confiar en la vida» 
en àrab), d’aquesta nova companyia 
magribina formada per ballarins sor-
gits dels carrers d’Alger. Interpreta-
ran el Bolero de Ravel, al qual seguirà 
una peça més coral sobre la música 
de la cantant Houria Aïchi, un mite 
a Algèria.
 Lagraa, director de la companyia 
La Baraka de Lió, ha comptat amb 
el suport de la seva dona, ballarina 

i companya artística Nawal Lagraa, 
una marroquina de pare berber i ma-
re francesa. Aquest mestissatge co-
mú explica el compromís de tots dos 
davant el repte de crear una compa-
nyia de dansa contemporània a Al-
ger, amb l’aval de la ministra de Cul-
tura. El seu elenc va arribar a partir 
d’una selecció entre 450 ballarins del 
carrer de hip-hop, jazz i altres acrobà-
cies. «Aprenien dansa per televisió i 
internet», va dir el coreògraf.

PRESENTACIÓ D’UNA NOVA COMPANYIA DE DANSA DEL MAGRIB

 Formació i creació van anar de la 
mà amb nou ballarins –tots homes 
per «decisió artística»– entre 20 i 39 
anys que van començar a preparar-
se el febrer del 2010. El setembre 

d’aquell any ja van actuar tres dies a 
Alger amb gent sense entrades al car-
rer. Segueixen avui de gira i guanyen 
«deu vegades més» que els seus pa-
res», va recordar Nawal Lagraa. H

33 Un moment del ‘Bolero’ del Ballet Contemporani d’Alger.
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