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La Nana 
Bunilda 
cuina al 
Mercat

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

La Nana Bunilda menja 
malsons, conte de l’es·
criptora Mercè Com·
pany, cobra vida al 

Mercat de les Flors (sala Pina 
Bausch) fins dimecres en un es·
pectacle infantil de Charly Trama 
Teatre concebut per Nora Asen·
sio, filla del desaparegut il·
lustrador del relat, Agustí Asen·
sio. La història explica les peripè·
cies d’una cuinera especialista a 
convertir els malsons dels nens 
en xocolata i pastissos en una olla 
màgica. Fins que un dia l’olla es·
clata i es perd l’embruix. ¿Com es 
pot recuperar? 
 Les tres funcions de l’especta·
cle podran ser seguides per video·
conferència pels nens ingressats 
als hospitals de Germans Trias i 
Pujol (16), Sant Joan de Déu (17) i 
Vall d’Hebron (18), on una de les 
actrius exercirà de mestra de Bu·

FESTIVAL GREC

nilda. «Els nens es convertiran en 
ajudants de la Nana, podran apor·
tar solucions», va dir Asensio.
 L’adaptació manté l’esperit 
original del conte «però enriquit 
amb les circumstàncies del nos·
tre present. És una manera de 
conscienciar dels problemes 
d’avui i de mostrar com es poden 
resoldre els conflictes, com s’en·
fronta la Nana a la seva particu·
lar Kriptonita», afegeix la direc·
tora. El muntatge aspira a gene·
rar  en els  nens «sorpresa, 
expectació i una mica de sus·
pens, acompanyat de moltes ria·
lles i l’alegria final de l’èxit». La 
posada en escena parteix de les il·
lustracions del relat i reprodu·
eix l’atmosfera de conte i la mà·
gia d’unes golfes suspeses en el 
temps. 
 En el repartiment de l’obra hi 
ha Eva Cartañá (Nana), Paco More·
no (el cuiner Adriano) i Borja Mit·
jans (El Llop), a qui se suma Mercè 
Rubí (desplaçada als hospitals). El 
Grup Charly Trama va néixer el 
desembre del 2011 de la complici·
tat entre la directora escènica No·
ra Asensio i el productor i il·
lusionista Jordi Barbudo. H

33 Una imatge del muntatge.

Bob Dylan, l’alternativa 
als granadets del rock

E
ls clàssics del rock, dels Sto·
nes als Beach Boys; de Neil 
Young a Lou Reed, tenen 
un problema: l’obra que 

van compondre i van gravar quan te·
nien vint·i·tants anys ha condicio·
nat tota la seva vida i continua fent·
ho, sembla que per sempre. Sí, par·
lem de discos i cançons capitals i 
influents, i aquests creadors han 
construït la seva reputació, i la seva 
dimensió popular, a través d’ells. Pe·
rò ¿és raonable que músics de 65 o 70 
anys continuïn lligats a un univers 
líric molt llunyà en les seves vides, a 
un imaginari amb el qual segura·
ment s’identifiquen poc? ¿Quin lec·
tor d’aquestes línies pot sortir al car·
rer i declamar, sense rastre de vergo·
nya, un poema o el text d’un diari 
que va escriure als 21 anys?
 Cadascú fa el que pot amb això, i 
entre les opcions per gestionar·ho, 
deixant a part la del cinisme, tenim 
la drecera del distanciament emoci·
onal: encarnar un personatge i in·
terpretar aquell material com si fos 
una espècie de ritual teatral. Una al·
tra manera de fer·ho és la de Bob 
Dylan. Sap que no pot basar els seus 
actuals concerts en els seus últims 
discos, que no estan gens malament 
però que no deixen de ser recreaci·
ons de motllos ancestrals del blues o 
el country, i a penes aporten partitu·
res de pes. Però, assumint que el pú·
blic, graciosament tirànic, el vol sen·
tir cantant estrofes de Highway 61 re-
visited (1965) o Blonde on blonde (1966) 
la resta dels seus dies, ell les transfor·
ma i les converteix en obres assumi·
bles per un artista de 71 anys. Grape·
jant·les, pervertint·les i tunejant-les.

Material sensible

Dylan no va escriure mai cap glorio·
sa tonteria com «prefereixo morir 
abans que fer·me vell» (My generation, 
The Who), i els seus textos han enve·
llit bé, sense crear incompatibilitats 
flagrants. Un punt a favor seu. Però 
les seves músiques originals, tot i po·
der aguantar qualsevol anàlisi, es 
podrien convertir en caricatures al 
ser interpretades milers de cops bus·
cant la reproducció automàtica («pe·
gant·les durament amb un martell 
fins a deixar·les planes», com deia 

metre·ho, prefereix ser ell qui les re·
inventi. Així, potser decep alguns ca·
çadors de trofeus, però el millor ho·
menatge a cançons com Tangled up in 
blue i All along the watchtower és negar·
se a embalsamar·les.
 Aquesta actitud va permetre que, 
dissabte a Cap Roig, poguéssim de·
gustar reinvencions com la de Ballad 
of a thin man, convertida en un ritual 
de vodú digne de Daniel Lanois, i 
aquell Blowin’ in the wind passat per 
Memphis que va coronar el recital. 
Si cada oient es fa seva una cançó, i li 
penja atributs, valors i records, per·
sonalitzant·la, ¿no ho pot fer el seu 
creador? Davant el dilema de l’enve·
lliment en el rock; davant el triomf 
del «granadet», que dies enrere des·
crivia Ramón de España en aquest 
diari, tenim el model Dylan. Oh, sí, a 
tots ens agradaria veure’l amb 25 
anys tocant Blonde on blonde. Superb. 
Només hi ha un pro·
blema: que és im·
possible. H

Anàlisi
Jordi Bianciotto
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El millor homenatge a 
les cançons clàssiques 
del rock és negar-se a 
embalsamar-les

Tom Waits) i el culte a aquella flama 
primigènia. I ni la flama  existeix, 
perquè es va apagar fa quatre dèca·
des, o es va substituir per una altra, 
ni les cançons, material sensible, 
aguanten certes sobreexposicions.
 Algunes són poderoses i ho aguan·
ten tot, però perden propietats amb 
el contacte amb la fama, o es conver·
teixen en grotescos artefactes, tergi·
versades després de passar per radio·
fórmules, sintonies televisives o 
anuncis. Es transformen, en fi, en 
una altra cosa. I Dylan, abans de per·

Vegeu el vídeo de l’actua-
cón de Bob Dylan al mòbil 
o a e-periodico.cat

33 Bob Dylan, durant el concert que va oferir dissabte a la nit al Festival de Cap Roig.
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‘Revival’ a Benicàssim
CRÒNICA Noel Gallagher i the Stone Roses retornen el seu esperit al FIB

LAURA L. DAVID 
BENICÀSSIM

I dissabte Manchester es va tornar a 
instal·lar a Benicàssim. Ho va fer pri·
mer Noel Gallagher –aquesta vega·
da sense el seu germà i amb la banda 
High Flying Birds–, que va aconse·
guir el primer ple absolut de l’esce·
nari Maravillas des que ha començat 
el FIB. Impossible desplaçar·se cap 
als altres escenaris al voltant de les 
23.15 hores, quan va arrencar el seu 
concert, sense sentir·se una mica 
conductor suïcida. Vell conegut al 
festival, l’ex·Oasis va recórrer a l’ofi·
ci per presentar el seu primer treball 

en solitari. La va encertar. Per mo·
ments, el recital es convertia en ka·
raoke fins i tot amb els temes nous  
–Aka what a life i Death of you and me–, 
però tot va quedar en anècdota fins 
que van arribar Whatever i Don’t look 
in anger. Mentre la resta perdia les 
cordes vocals en les tornades, Noel 
es va poder dedicar a la guitarra. No 
hi va haver Wonderwall ni bisos en 60 
minuts exactes de concert, però no 
va importar. Amb el seu germà o sen·
se, Noel continua sent un ídol del 
britpop.
 Després, gran ovació entre l’as·
falt i un gest de complicitat d’Ian 

Brown al públic: «Hola, ¿què tal, com 
esteu? Does any spanish here?». Algun 
hi devia ser, que probablement es va 
reconciliar amb l’esperit del festival 
al saber que tornaven, després de la 
seva primera edició, els venerats The 
Stone Roses. Per no defraudar, van 
començar amb la messiànica I wanna 
be adored; es van regalar en llargs mo·
ments instrumentals –en plena for·
ma va estar a la guitarra John Squi·
re–; es van esplaiar en Fools gold o Ma-
de of stone. I van tancar, com manava 
la litúrgia, amb I am the resurrection. 
Pur Manchester dels 80 per recupe·
rar les il·lusions perdudes en aquests 
30 anys de mainstream. 
 És just dir que en l’èxit de la terce·
ra nit del FIB també va tenir part de 
culpa el pop comercial de Jessie J. 
Gran posada en escena i espectacu·
lar doll de veu d’aquesta composito·
ra reconvertida en diva. Temes com 
Price tag van fer ballar els més joves. 
No tot havia de ser Manchester. H 

MIGUEL LORENZO

33 Noel Gallagher, a Benicàssim.


