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De la vampira 
a un relat de 
superació
3L’èxit del Teatre del Raval dóna pas 
a un muntatge premiat a la Mostra

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Q
uasi 11.000 espectadors 
en més de quatre mesos 
a la cartellera i una ocu-
pació superior al 80%. Ai-

xí es va acomiadar el 29 d’abril La 
vampira del Raval, un dels fenòmens 
de la temporada escènica barceloni-
na. El cabaret gore sobre la temible 
Enriqueta Martí li ha donat una visi-
bilitat al Teatre del Raval que no ha-
via tingut abans. Després del hit vam-
píric, torna la normalitat a l’espai que 
dirigeix Empar López. Avui estrena 
Maggie & Maggy, una de les obres gua-
nyadores de la passada Mostra de Te-
atre de Barcelona 2.0.
 Menys coneguts que els Pep Cruz, 
Mercè Martínez, Mingo Ràfols i Ro-
ger Pera són els intèrprets que van 
coincidir en un curs de dramatúrgia 
nord-americana i van caure seduïts 
per Joined the head, un text del 1992 
representat aquell mateix any a l’Off 
Broadway de Nova York i posterior-
ment al circuit universitari dels Es-
tats Units però que no s’ha fet mai 
a Europa. Fins avui, quan s’estrena 

amb un altre nom per la dificultat 
de traduir una expressió que remet 
a la unió, a un gran vincle emocio-
nal, entre dues ànimes bessones.
 Aquesta condició de première 
europea i l’empatia amb l’equip de 
Maggie & Maggy han fet que la seva 
autora, Catherine Butterfield, s’ha-
gi desplaçat a Barcelona per a l’es-
trena. Va ser a partir d’una vivència 
molt personal quan aquesta actriu 
novaiorquesa, avui guionista de ci-
ne i televisió a  Los Angeles, es va llan-
çar de ple a la dramatúrgia. «Durant 
una gira, em vaig retrobar amb un 
antic nòvio i la seva dona, que esta-
va malalta de càncer i amb qui vaig 
connectar de seguida», va explicar 
ahir l’autora.

SENSE SENTIMENTALISME / A més de con-
nectar-hi, li va donar peu a escriure 
una tragicomèdia sobre «un procés 
de creixement personal i de recerca 
de la identitat», va dir la directora de 
l’obra, Cristina Gàmiz, l’actriu més 
coneguda de la companyia La Ida i 
que debuta en la direcció.
  Sense sentimentalisme ni auto-

esTRena d’una TRagicoMèdia viTaL

compassió, la peça narra la trobada 
entre Maggie Mulroney, una novel-
lista solitària que prepara el seu nou 
llibre, i Maggy Burroughs, la dona 
del seu exnòvio. Malalta de càncer, 
provoca una catarsi en Maggie per 
la seva força davant l’adversitat i im-
puls vital. El mateix que tenia Kathy, 
l’amiga de Catherine Butterfield. 
«Va aprovar que es fes una obra que 
li va allargar la vida. Va morir el dia 
de l’última funció a Nova York». H

33 Raúl Llopart i Amaya Mínguez, en una escena de ‘Maggie & Maggy’.

                             

‘Maggie & Maggy’ 
narra la relació entre 
una novel·lista solitària i 
la dona del seu exnòvio, 
malalta de càncer

La banda de 
jazz de BCN 
Astrio presenta 
el seu disc 
més electrònic

ROGER ROCA
BARCELONA

Són un dels pocs noms de l’escena 
local que tant encaixen en un fes-
tival de jazz, el Sonar o bé en una 
festa major. Astrio, abans Asstrio 
–perden l’essa: el joc de paraules 
amb ass, cul en anglès, no queia 
en gràcia a l’estranger– han actu-
at en tots aquests escenaris, i pel 
perfil del seu tercer disc, Don’t le-
ave the planet, a partir d’ara tam-
bé podrien encaixar en cartells 
de rock i pop. L’àlbum, que pre-
senten avui a la sala Music Hall de 
Barcelona (21.00 hores), obre defi-
nitivament el joc a altres estils. Hi 
ha cançons de vers i tornada, pe-
ces atmosfèriques que evoquen 
paisatges boirosos i talls ballables 
de so cent per cent electrònic. 

acTuació

 La constant en el que és nou 
d’Astrio és el groove, la manera de 
caminar sincopada que ja era la 
seva especialitat quan el teclista 
Arecio Smith, el guitarrista Santi 
Careta i el bateria Santi Serrato-
sa, tots tres amb formació jazzís-
tica, van posar en marxa el trio fa 
deu anys.

SENTIT DE L’ESPECTACLE / La forma-
ció és la mateixa que es va fer po-
pular als anys 60 gràcies a grups 
com els dels organistes Jimmy 
Smith i Jack McDuff. Els orígens 
del grup Astrio es troben en el 
jazz, però s’han distingit sempre 
per jugar amb altres músiques, 
a la manera d’un dels seus refe-
rents més pròxims, els nord-ame-
ricans Medeski Martin & Wood. 
Tenen, a més a més, un sentit de 
l’espectacle i una noció de l’àm-
bit icònic que són més pròpies de 
l’imaginari pop que no pas del 
món del jazz. Els seus concerts 
tenen vocació de festes i en direc-
te han lluït sempre camises ne-
gres i corbates vermelles. Ara, pe-
rò, les canvien per cascos retro i 
granotes bicolor. Més a prop de 
Daft Punk, i enganxats com sem-
pre al groove. H

33 La banda de jazz Astrio.

El secret de Mali
3vieux Farka Touré desplega el seu blues del desert a Bikini

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Ali Farka Touré ens va deixar el 
2006, però tenim el seu fill, Vieux 
Farka Touré, per divulgar uns va-
lors de família i una música mali-
ana que està a l’arrel de gèneres ja 
universals com el rock i el blues. 
Aquest cantant i guitarrista de 31 
anys passeja un nou disc, The secret, 
que inclou un duo amb el seu pa-
re. El mostrarà avui a Bikini (21.00 
hores), en un recital del Festival de 
Guitarra.
 El títol del disc al·ludeix «al se-
cret del blues, als ingredients se-
crets que fan de la música maliana 
una cosa tan poderosa», explica el 
músic. La cançó central, The secret, va 
ser gravada pel seu pare l’any 2005, 
i s’havia mantingut inèdita. «Va ser 
la seva última gravació. Un dels mo-

ments més increïbles de la meva vi-
da. La vam guardar fins que vaig sa-
ber que era el moment de fer-la pú-
blica. Hi vaig afegir guitarra, ngoni, 
flauta i percussió per donar-li el cli-
ma adequat. Volia que les guitarres 
es fonguessin en una de sola, de ma-
nera que no es pugui distingir si qui 
toca és el pare o el fill», revela.
 És el seu tercer disc en solitari, i 
mostra una hipnòtica amanida de 
ritmes d’arrel (emparentats amb el 
blues o el reggae) amb la seva gui-
tarra elèctrica al centre del paisatge 
sonor i uns textos que al·ludeixen 
amb freqüència a qüestions socials. 
«M’agrada parlar dels problemes 
de la societat i de les famílies; dels 
mentiders, els lladres i els egoistes, 
i de com evitar-los en la vida. Gai-
rebé totes les meves cançons par-
len de com hem de tractar cadascú; 

del respecte i la sinceritat que ne-
cessitem per aconseguir una socie-
tat més avançada», precisa Touré. 

D’ANADA I TORNADA / Les seves fonts 
sonores estan a les arrels dels gè-
neres moderns, però al seu torn es-
tan influïdes pels músics occiden-
tals contemporanis en un trànsit 
d’anada i tornada. ¿On comencen 
i s’acaben les influències? «El blues 
de l’Àfrica sempre hi és, però tam-
bé el rock i el reggae de fora. M’agra-
den tots aquests tipus de música i 
intento fondre’ls per crear el meu 
propi estil», diu Vieux Farka Touré, 
que va decidir dedicar-se a la músi-
ca seguint «el cor, el destí o com en 
vulguem dir».
 Ho va fer contrariant el desig ini-
cial del seu pare, que el va advertir de 
les penúries del show business. «Però 
quan el pare es va adonar que era el 
que volia fer, ho va acceptar», sub- 
ratlla. Ara, Toumani Diabaté, el 
virtuós de la kora, és aquí per tu-
telar-lo. «És el meu segon pare i 
el mentor musical de tota la me-
va carrera; abans fins i tot que co-
mencés. H

ReciTaL aMB pedigRí FaMiLiaR

33 Vieux Farka Touré.


