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TEATRE

Rigola brilla amb
una continguda
i austera versió

de ‘Coriolà’

‘Coriolà’
TEATRE DE SALT
23 de febrer

ANTONI RIBAS TUR

Els romans tenen en el
general Caius Marci,
Coriolà, el seu defensor
més entregat. Alhora,
però, l’han de témer. A

la tornada de la guerra, qüestiona la
capacitat del poble per governar-
se. Coriolà qualifica els plebeus de
“ramat de gossos de carrer”. Ni els
seus homes ni la seva mare, Volúm-
nia, són capaços de fer-lo rectificar.
Esclata la revolta. Coriolà és des-
terrat. A l’exili s’alia amb els vols-
cos, el poble l’enemic, per atacar
Roma. A l’últim moment, la mare li
arrenca el perdó per al seu poble.
Davant la traïció, els volscos l’as-
sassinen. Tots s’han sabut adaptar
a les circumstàncies, Coriolà no
s’ha mantingut fidel a si mateix.

Àlex Rigola ha condensat les més
de tres hores de l’original de Sha-
kespeare i ha reduït a vuit la vinte-
na de personatges per posar da-
munt l’escenari un mirall de l’actu-
alitat. El reflex és clar, però, més en-
llà de la semblança, Rigola fa que el
públic qüestioni el que entén per
democràcia.

L’escenografia i el vestuari –es-
cenari buit, cadires, vestits actu-
als– remeten als del Juli Cèsar que
va dirigir el 2002; però l’esperit, a
l’atmosfera depurada d’un dels
seus muntatges més recents, Gata
sobre teulada de zinc calenta. Els
actors diuen el vers de manera con-
tinguda, evitant qualsevol artifici.
L’escenografia deixa tot el protago-
nisme a un gran rètol amb la parau-
la democràcia. Joan Carreras so-
bresurt fent de Coriolà un perso-
natge quixotesc. La resta del repar-
timent –Mercè Arànega, Alícia
Pérez, Marc Martínez, Santi Ricart,
Oriol Guinart, Aina Calpe, Jordi
Puig, Kai– no el desmereixen. Rigo-
la completa la trilogia romana de
Shakespeare amb un altre moment
brillant en la seva trajectòria.e

Crítica

MÚSICA

Els Estopa volen golejar al Sant Jordi

Els germans José i David Muñoz
actuen aquesta nit al Palau Sant
Jordi de Barcelona, amb 17.000
entrades venudes. Hi presentaran
un nou espectacle basat en l’últim
disc, Estopa 2.0.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. La tardor del 1999 la
discogràfica BMG feia arribar a al-
guns periodistes musicals una gra-
vació amb unes cançons d’un grup
anomenat Estopa. Els demanava
l’opinió sobre les possibilitats de
dos nois de Cornellà amants de la
rumba i Extremoduro. Algú a BMG
necessitava confirmar el potencial
de cançons com La raja de tu falda,
El del medio de Los Chichos o Co-
mo Camarón.

Gairebé tretze anys després, els
germans José i David Muñoz, que
semblen els cosins trapelles d’An-
drés Iniesta, omplen el Palau Sant
Jordi si fa no fa amb els mateixos ar-
guments: una combinació de músi-
ques i filosofies de carrer que molts
han imitat després. És cert que han
canviat moltes coses, però mante-
nen un perfil inconfusible que els ha
dut a vendre quatre milions de dis-
cos. Han cantat amb Serrat i Ana
Belén. Shakira visita l’estudi de gra-
vació que tenen els Muñoz a Sant
Feliu de Llobregat. I ells continuen
vestint i movent-se com si res.

Fidelitat
Els Estopa són fidels a quatre coses
i les defensen fins on calgui. En les
entrevistes de promoció del primer
disc, ja parlaven de Joaquín Sabina
i de Los Chichos. No coneixien Ga-
to Pérez, però preguntaven i dema-

naven noms de discos i referències.
I obrien els ulls plens d’excitació
quan recordaven que en la gravació
d’aquell primer disc hi havia col·la-
borat un músic de Cicatriz.

Després va venir l’èxit, i els cops
de cap de tots aquells que no van ser
prou llestos per veure l’evidència,
que rock i rumba poden tenir una
àmplia sortida comercial sempre
que no transmeti impostura. Quan
va aparèixer el segon àlbum, Des-
trangis (2001), els Estopa van des-
cobrir la diferència entre dedicar
una vida a fer un disc i haver-lo d’es-

criure a l’autobús entre concert
i concert. El risc principal és per-
dre el contacte amb la realitat
que els va fer com són.

Quan el 21 de novembre del
2011 es va publicar Estopa 2.0, els
germans Muñoz van deixar molt
clar el que pretenien. Volien tor-
nar a l’esperit del principi. No es
tractava tant de recuperar el so o
el to de les cançons com de dedi-
car-hi el temps que calgués. El
2.0 del títol, diuen els Muñoz, fa
referència a aquest retorn als orí-
gens per tornar a començar.e

David i José Muñoz practicant la seva gran passió després de la música. THE PROJECT

Els germans Muñoz presenten avui en directe el disc ‘Estopa 2.0’

Jabier Muguruza actua
al BarnaSants i al Vendrell

X.C.

BARCELONA. El cantautor Jabier
Muguruza torna a convocar els seus
poetes bascos preferits en el disc Bi-
kote bat (Resistencia, 2011), que
avui presenta a la sala Luz de Gas de
Barcelona, dins del festival Barna-
Sants, i demà a l’Auditori Pau Casals
del Vendrell.

Muguruza, nascut a Irun el 1960,
és un amant de les paraules, com ho
són Bernardo Atxaga, Iñaki Irazu,
Gerardo Markuleta i Harkaitz Cano,
quatre dels poetes que han escrit les
lletres del nou àlbum. Els uneix una
complicitat forjada en l’amistat, i la
relació artística entre ells funciona
en dues direccions. Muguruza els
busca perquè “tenen una visió de la
vida similar” a la seva. I els poetes es-
criuen sabent que els seus versos els
cantarà ell, que és el que ha passat a
Bikote bat [Una parella].

El músic d’Irun pot presumir, per
exemple, de comptar amb les parau-
les d’Iñaki Irazu, el germà de Ber-

nardo Atxaga. “Al País Basc Iñaki
Irazu hi té seguidors, i moltes edito-
rials el persegueixen perquè publi-
qui, però ell s’entesta a no editar. En
canvi, jo tinc més de vint cançons
amb textos d’ell –explica Muguru-
za–. Quedem per dinar i ell apareix
amb una carpeta tota plena d’es-
crits. Tinc trenta o quaranta textos
de l’últim dinar”.

L’altaveu dels poetes bascos
D’alguna manera, Muguruza s’està
convertint en l’altaveu de la poesia
basca contemporània, sobretot de
la que “no està supeditada a una de-
terminada manera d’enfocar les co-
ses” marcada per l’entorn polític.
“M’interessen els autors que no es-
criuen des de l’èpica o la idealitza-
ció sinó que van al fons de la condi-
ció humana”, diu, i afegeix que la
cultura basca “està vivint un bon
moment, amb escriptors que tenen
un nivell molt alt”.

Pelquefaalamúsica,elnouàlbum
significa un pas cap a la depuració,

gràcies a l’aportació del pianista
Mikel Azpiroz. “Els poetes els he
elogiat moltes vegades, i ara toca
lloar també la fantàstica feina del
Mikel. Els seus arranjaments, tan
minimalistes, són excepcionals”,
explica el músic.

En directe només actuen Mu-
guruza i Azporoz, veu i piano. “És
més senzill i s’adiu més amb el to
del disc, però la crisi també hi in-
flueix. Ara com ara, sortir a tocar
amb una banda és molt compli-
cat”, reconeix Muguruza.e

El cantautor basc Jabier Muguruza presenta en
directe el disc Bikote bat. COMEDIANET

Renovació
Els de Cornellà
defensen
el nou disc
com un
renaixement

Atxaga
L’autor basc
és un dels
col·laboradors
del disc del
músic d’Irun

Joan Carreras és Coriolà. DAVID RUANO


