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Fantasmagòric

CRÍT ICA DE ROCK

Xavier Coll toca avui al Palau

Mark Lanegan Band

Lloc i data: Apolo (2/IV/2012)

RAMON SÚRIO

Mark Lanegan es presentava
amb banda per defensar Blues
funeral, després de molt de
temps sense editar res al seu
nom, i Apolo va registrar una
entrada excel·lent de fidels dis-
posats a lliurar-se al seu
aquelarre. Acompanyat per un
quartet molt competent va co-
mençar amb The gravedigger’s
song, la mateixa que obre el
disc. La tardança a aclarir les
coses i el fet que en el repertori
hi inclogués, en el primer
tram, temes pretèrits lents i ar-
rossegats, com la cançóde bres-
sol sinistra que va semblar ser
Sleepwithme, va fer que el con-
cert avancés a batzegades. El
vaivé estilístic es va abraçar al
hard amb Riot in my house a la
qual va seguir Ode to sad disco,
que sembla una picada d’ull
electro estranya, de la mateixa
manera queTiny grain of truth,
evoluciona cap a paratges psi-
codèlics per deixar clar que La-
negan domina com ningú el
blues fantasmagòric.c

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

A
nar de guiriperBar-
celona té prou avan-
tatges. Ara el turis-
me s’assabenta de
l’existència de re-

citals que, malgrat que són ex-
traordinaris, passen desaperce-
buts per al públic local. És el
que ha passat al llarg d’una dè-
cada amb Mestres de la Guitar-
ra. El cicle, que ja ha organitzat
més de 1.200 concerts de guitar-
ra clàssica solista –i també al-
gun de guitarres antigues i fla-
menc–, ocupa a Barcelona es-
cenaris emblemàtics com el Pa-
lau de la Música o Santa Maria
del Pi, i atreu figures nacionals i
internacionals de la talla de
Manuel Barrueco o David Rus-
sell, que ve a ser el Lang Lang
de la guitarra. Com s’explica, lla-
vors, que el seu èxit el constitu-
eixi en gran part el boca-orella
de la gent que visita la ciutat?
“Ens hempassat dècades sen-

tint per part dels programadors
que la guitarra no interessa,
que no agrada i que no hi ha
pressupost per a ella, però és
fals”, explica el guitarrista bar-
celoní Manuel González, res-
ponsable junt amb el seu fill
d’aquesta aventura i de la pro-
ductora que la recolza, Poema,
que al seu torn és el seu segell
discogràfic amb 75.000 còpies
venudes únicament de guitarra.
“El bressol de la guitarra clàssi-
ca és Catalunya; aquí neixen el
mètode i la tècnica, i aquí és on
es componen les obres. I el pú-

blic existeix, senzillament se
n’ha d’assabentar, perquè lama-
joria no sap que li agrada el que
escoltarà”, afegeix.
Ja li va passar al músic japo-

nès Ichiro Suzuki quan el 1989
va posar en marxa el Festival
de Guitarra de Barcelona. Al
cap d’unes edicions, la guitarra
va començar a quedar relegada
del cartell. L’estigma que viu la

guitarra a la terra que va bres-
sar autors com Tàrrega, Al-
béniz, Granados o Rodrigo, no
es correspon amb la mitjana de
1.200 espectadors que té Mes-
tres de la Guitarra al Palau de la
Música.O ambelmigmilió d’es-
pectadors de tot el món que
han passat ja pel cicle.
“Acaben tots drets”, assegura

González. “És gràcies al turis-
me que tenim un cicle d’alta
qualitat amb cost zero per a les
arques públiques”. Es finança
al 100% amb la taquilla: el que
sobra d’una actuació va a parar
als artistes importants, si bé
s’evita l’star-system. “El caixet
de Paco de Lucía resulta insos-
tenible”.
A part de la guitarra clàssica,

hi són presents també les anti-
gues com la tiorba deRolf Lisle-
vand, la viola o la guitarra barro-
ca de Xavier Coll, que actua al
Palau (21 hores).
“Busquem intèrprets que a

més de ser els millors tècnica-
ment tinguin la capacitat d’e-
mocionar, perquè quan el pú-
blic que s’apropa no és me-
lòman, has de compensar el seu
desconeixement amb emoció”,
afegeix Manuel González, que
actuarà al seu torn dissabte
vinent, també al Palau i el 28 de
maig.
Altres noms que cal tenir en

compte són els del croat Zoran
Dukic, professor a l’Esmuc –to-
carà per primera vegada al
setembre–, Àlex Garrobé (26
de juliol) i el flamenc Pedro Ja-
vier González, pendent de con-
firmar.c

ARXIU

ESTEBAN LINÉS

Barcelona

El Festival Circ Cric desembarca
alMontseny per tercer any conse-
cutiu ambuna “programació con-
tundent” i amb la “voluntat de
crear i mantenir una temporada
estable d’arts escèniques de Set-
mana Santa a Tots Sants”, que
omplirà els caps de setmana del 6
d’abril al 17 de juny de circ, músi-
ca, dansa i teatre. Això és el que
va explicar Montserrat Trias, co-
directora de la companyia circen-
se, durant la presentació d’aques-
ta nova edició, que disposarà de
la presència de l’actor català
Sergi López i els grups Sidonie i
Mishima, entre altres. El gerent
del circ, Alfred Fort, va assegurar
que el festival manca de pressu-
post: “El millor pressupost és la
bona voluntat de tothom que ve,
que passa per la taquilla. De les
institucions, no en sabem res”.
La cita arrenca demà amb Som

del Montseny. Agrofest, un festi-
val que neix amb la pretensió de
crear una escena musical amb la
denominació d’origen Montseny
per donar projecció a grups i
artistes de la zona. La cita tindrà
lloc fins diumenge a partir de les
18 hores cada dia a la carpa del
Circ Cric, a Sant Esteve de
Palautordera. Hi participaran
Els Surfing Sirles, Les Aus, Es-

perit! o Joan Colomo i els dos
grups de què l’artista forma part,
Zeidun i La Célula Durmiente.
En certamanera, aquest Agrofest
serà l’encarregat que Mishima,
Sidonie, Quico Pi de la Serra i
altres artistes com Paul Fuster,
Mazoni i Very Pomelo –que ac-
tuaran el 5 de maig– omplin de
música el certamen de Sant Este-
ve de Palautordera, el municipi
on s’erigeixen les instal·lacions
del Circ Cric.
Grups circenses de Catalunya,

les Balears, la Comunitat Valen-
ciana, Extremadura, Andalusia,
Bèlgica i França ompliran les
carpes del festival, la companyia
Baro d’Evel Cirk Cie oferirà les
tres darreres representacions de
l’espectacle Le sort du dedans, i
els ballarins Claire Ducreaux i
Toni Mira presentaran el seu
espectacle conjunt. El 8 de juny
l’actor Sergi López vindrà amb la
seva aplaudidaNon solum, que fa
molt de temps que està de gira,
però “encara m’ho passo molt
bé”, segons va confessar. Dels
matinals dels diumenges, se n’en-
carregarà el pallasso i codirector
del Circ Cric, Tortell Poltrona, i
el colofó li posarà la ja habitual
Troba Kung-Fú, juntament amb
el CircCric, amb l’espectacle La
Gran Nit de Ball i Circ, i el Caba-
ret Coluche amb un peculiar
Matx de Pallassos.c

Figures de la talla de
Manuel Barrueco o
David Russell actuen
en aquest cicle
que aixeca passions

Mishima, Sidonie i
Sergi López il·luminen
el FestivalCircCric

Malgrat que el cicleMestres de la Guitarra atreu els millors
intèrprets del repertori clàssic, només el 20% del públic és local

El turismesíqueensap


