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Un xou per lligar màscares, pop i
modernisme. MARTÍ E. BERENGUER

MÚSICA

Sidonie munten
el seu carnaval al

Palau de la Música

Festival del Mil·lenni: Sidonie
PALAU DE LA MÚSICA
28 de febrer

BORJA DUÑÓ

Malgrat que ja són uns
veterans del pop in-
dependent al nostre
país, Sidonie encara
no havien trepitjat

l’escenari del Palau de la Música. Van
fer-ho d’una manera especial, dema-
nant a la gent que s’hi presentés amb
màscares i complint d’aquesta ma-
nera la fantasia de casar el modernis-
me català amb el carnaval de Venè-
cia. La idea lligava molt amb el ves-
sant performàtic d’un grup al qual
sempre li ha agradat disfressar-se i
muntar un bon xou.

La conjunció Sidonie - Palau de la
Música - carnaval venecià va resultar
vistosa i va funcionar gràcies a un pú-
blic content de sentir-se partícip i a
l’entrega de Marc Ros, Jesús Senra i
Axel Pi, que amb el reforç del guitar-
rista asturià David T. Ginzo van su-
ar de valent i van oferir moments
enèrgics i d’altres de considerable
càrrega emotiva. També van recupe-
rar la faceta psicodèlica, que havien
abandonat en els últims discos per
abraçar un pop d’estructures més
tradicionals. Les cançons d’El fluido
García (2011) tornen a endinsar-se
en desenvolupaments instrumentals
i estructures més abstractes que van
casar amb peces antigues de quan
cantaven en anglès i amb les impro-
visacions al sitar de Jesús Senra.

L’escenografia, el cuidat joc de
llums i les projeccions psicodèli-
ques van ajudar també a crear un
ambient especial. Sidonie es va fer
seu el Palau de la Música i això no ho
pot dir tothom que el trepitja. Espe-
cialment entranyable va ser el mo-
ment en què van envair la platea i
van interpretar, sense microfonia,
l’All I have to do is dream dels Ever-
ly Brothers, escenificant la història
d’amor que els uneix amb un públic
que sempre els ha sigut fidel.e

Crítica

ESTRENA TEATRAL

Marc Angelet envia un
missatge del TNC a l’espai

El dramaturg Marc Angelet explica
a Voyageur, al TNC, el projecte ci-
entífic i humanista de l’astrònom
Carl Sagan. La NASA volia estudiar
l’espai i, de passada, presentar la
humanitat als altres planetes.

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. L’agost i el setembre
del 1977, la NASA va llançar a l’espai
les sondes Voyager 1 i Voyager 2.
L’objectiu del programa pel qual les
van crear era estudiar l’espai exteri-
or aprofitant una alineació dels pla-
netes Júpiter, Saturn, Urà i Neptú
que només es dóna cada 175 anys. Al
darrere d’aquesta missió científica,
però, n’hi havia una altra de caràc-
ter humanístic: cadascuna de les
sondes porta –encara estan en ac-
tiu– un disc d’or amb una selecció
de sons, músiques i imatges repre-
sentatives de la civilització humana.
Si alguna forma de vida intel·ligent
els troba –i els desxifra– té en
aquests continguts una carta de
presentació dels humans.

El procés de selecció d’aquests
discos és el punt de partida de Voya-
ger, l’obra que Marc Angelet estre-
na avui a la Sala Tallers del TNC
dins el cicle T6. El dramaturg i di-
rector ha posat l’accent en la dimen-
sió humana i ètica que va tenir
aquesta tria: “L’espectacle torna a
reunir els personatges que van tenir
l’encàrrec, en només dos mesos, de
definir la nostra civilització, expli-

car qui som. En aquestes decisions
surten a la llum les diferents mane-
res que tenien d’entendre el món. El
programa Voyager es va desenvolu-
par un any després que s’acabés la
guerra del Vietnam, quan ja existia
el Mur de Berlín i a Sud-àfrica s’ha-
via instaurat l’apartheid”. “Què vo-
lien explicar i què volien amagar?”,
es pregunta Angelet.

Voyager és una obra de teatre do-
cumental –un 80% recull fet reals–,
però l’autor d’obres com Genius, So-
par de Nadal i El biògraf també hi ha
concentrat els elements de comèdia
i ciència-ficció que solen aparèixer
en els seus textos.

La creació dels discos de les
Voyager es va portar a terme a la
Universitat de Cornell (Nova
York) i va estar capitanejada per
l’astrònom Carl Sagan. “La passió
que Sagan i els seus col·labora-
dors van posar en aquest projec-
te és fascinant. Aquell missatge
interestel·lar és també un mis-
satge per a nosaltres mateixos
per dir-nos que ens hem de cui-
dar”, diu David Vert, l’encarregat
de posar-se dins la pell del crea-
dor de la cèlebre sèrie Cosmos.

La selecció musical del disc, ti-
tulada Sons de la Terra, inclou
música de Bach, Mozart i Stra-
vinski i peces de música ètnica.
Entre les imatges hi ha dibuixos
anatòmics i instantànies genèri-
ques de l’arquitectura i els cos-
tums d’arreu del món. No hi ha,
però, ni nus ni imatges de guerra.
L’obra també recull el vessant
polític del procés: l’administra-
ció nord-americana es va ocupar
de censurar continguts quan ho
va creure convenient.e

L’acció de Voyager té lloc als despatxos de la Universitat de Cornell. D. RUANO

‘Voyager’ reconstrueix el projecte de la
NASA per presentar-se als extraterrestres

Jo mai mai deixaria d’escoltar cançons tristes

Joan Dausà i Els Tipus d’Interès
HELIOGÀBAL
28 de febrer

EVA PIQUER

Ves que no s’estigui escri-
vint una pàgina de la his-
tòria musical del país,
aquests dies al bar Heli-
ogàbal. Hi presenten el

primer disc Joan Dausà i Els Tipus
d’Interès, de qui els entesos es pre-
gunten si seran “the next big Cata-
lan thing” (no em pregunteu per què
s’ho pregunten en anglès).

Dausà és un cantautor disfressat
del que ell anomena “pop d’autor”.
No deixa de ser curiós que s’estiguin
posant de moda les balades tristes,
però es veu que sí, que ara això és el
súmmum de la modernitat. I llavors
passa que a l’Heliogàbal s’esgoten
les entrades tres dies consecutius,
i que una amiga (la mateixa que aca-
barà rebatejant el cantant com a Jo-

an Dolçà) se sorprèn perquè espera-
va trobar-hi encara més gafapastes
per metre quadrat.

Es tracta de presentar Jo mai
mai, i és el que fan: tocar les onze
cançons l’una rere l’altra, en l’ordre
de l’àlbum, amb un afegitó d’entra-
da i un parell de regals finals: la in-
èdita En Teo va a l’escola (“si no la
sentiu mai més és que no ha superat
el sedàs”), i una versió de l’Eye in the
sky, d’Alan Parsons, on Dausà s’ho

fa venir bé per colar-hi una refe-
rència (una altra) al seu estimat
Serrat. Si m’haguessin explicat
que els gafapastes se sabrien de
cor una peça sobre la tieta serra-
tiana de jove, hauria dit que em
prenien el pèl. I mira.

“No és un disc de festa major
–admet en Dausà a mig concert–.
Quan ensenyava les cançons als
amics, em deien: Joan, estàs bé?”.
Fins i tot l’última, que vol enco-
manar esperança, està embolica-
da amb una música que t’encon-
geix l’ànima. “Hi dic que encara
hi som a temps. Però ho dic de
manera trista, no patiu. Us heu de
quedar amb la lletra”. Ell ja in-
tenta inspirar-se en coses ale-
gres, però se’n surt a mitges.
“Aquesta té un ritmillo que mola
–anuncia abans de Parque Rose-
dal–. No us enganyaré, la història
és xunga igual”. Pel que fa al hit Jo
mai mai, una enquesta a mà alça-
da permet concloure que la Judit
sí que estima el narrador. I jo mai
mai em perdonaria no haver des-
cobert aquestes cançons.e

Joan Dausà i Els Tipus d’Interès han exhaurit les
entrades dimarts, dimecres i dijous. JORDI PIZARRO
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Inèdita
Dausà regala
al públic una
peça a mig
fer, ‘En Teo va
a l’escola’

Documental
Les sondes
espacials
porten un disc
amb sons i
imatges de la
humanitat


