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Trista i feridamemòria

ElMercat deMúsica Viva de Vic descobreix nous talents i aconsegueix superar els 110.000 espectadors

Superar lacrisiscol·lectivament

CRÍT ICA DE TEATRE

Vic

MARTÍ E. BERENGUER / MMVV

Maria Rodés, en la presentació de l’excel·lent Sueño triangular

Aspecte de la plaça Major, pocs moments abans de les actuacions de El Puchero del Hortelano, La Pegatina y Txarango Réquiem, estrenat al teatre Atlàntida

L’
última nit del Mer-
cat de Música Viva
va acollir dissabte
propostes tan con-

trastades com el Réquiem que
han composat Enric Montefusco
(Standstill) i Raül Fernández (Re-
free), i el rock primitiu de Ma-
cho. Les actuacions de Maria
Rodés, Rebecca Gates i Astrio fi-
guraven també entre les convoca-
tòries de més interès de l’agenda
vigatana. Els primers càlculs dels
organitzadors del Mercat de Vic
indiquen que s’ha superat la xifra
de 110.000 assistents de l’edició
de l’any passat, comptant els que
han vist els concerts de paga-
ment i els que han anat a les ac-
tuacions gratuïtes a la plaça Ma-
jor i el Sucre.
El director artístic del MMVV,

Marc Lloret, destacava ahir a La
Vanguardia els bons resultats de
la part professional del certa-
men, apel·lant tant a les dades ob-
jectives –el número de speedmee-

tings s’ha doblat respecte al 2011,
arribant a 800– com a l’esperit
de treball que ha detectat entre la
gent: “ElMercat ja és més que un
aparador de grups. Entre els pro-
fessionals hi ha hagut moltes ga-
nes de reivindicar i de generar si-
nergies. S’ha entès que, o treba-
llemcol·lectivament, o no supera-
rem les dificultats que aramateix
amenacen el futur de la música”.
Entre les coses a millorar,

Lloret esmenta que caldrà re-
visar el nombre de concerts i
l’encaix dels horaris, procurant
trobar “lamàxima efectivitat. Pot-
ser seria més interessant progra-
mar menys actuacions, però que
les pugui veure tothom”, reflexio-
na el director artístic.
El fet és que en algunes oca-

sions hi ha hagut coincidències
desconcertants. Dissabte, la pre-
sentació de l’excel·lent disc de
Maria Rodés Sueño triangular es-
tava convocada a la mateixa hora
que el Réquiem de Montefusco i
Fernández, obligant al públic a
prendre una decisió francament
dolorosa.
Cada espectador que va as-

sistir a la representació de l’es-
mentat Réquiem al teatre Atlàn-

tida, va ser obsequiat amb una
espelma elèctrica que reforçava
el caràcter litúrgic d’aquesta
creació vocal que, amb el líder de
Standstill com a solista, compta
en la seva nòmina amb el Cor
de la Universitat Ramon Llull di-
rigit per Esteve Nabona, i el per-

cussionista Salvador Toscano.
La producció segueix l’estruc-

tura clàssica d’una obra d’aques-
tes característiques, però els tex-
tos que s’hi canten són fragments
d’autors del segle XX com
Céline, Pavese o Carver, culmi-
nant amb un In paradisum inter-

pretat per Montefusco sol a la
guitarra, i amb paraules de
Bukowski als llavis. Una reflexió
sobre el camí que ens condueix
cap a la mort on els dos autors
han abocat una sensibilitat con-
temporània que també es va re-
flectir en el vestuari dels mem-
bres del cor, abillats com si anes-
sin a dormir...
En una longitud d’ona molt di-

ferent, a la Jazz Cava es va viure

la presentació del primer disc ho-
mònim del grup Macho, liderat
per Ramon Faura (Le Petit
Ramon). Evocant déus com Bo
Diddley, The Who o The Pretty
Things, Macho desplega un so
visceral i inclement, que ens
transporta als dies en què el rock
era, a part de transgressor, feliç-
ment perillós i indecent.c

Variacions sobre el model
de Kraepelin (o El camp
semàntic dels conills a
la cassola)
Autor: Davide Carnevali
Traductor i director: Carles
Fernández Giua
Lloc i data: Sala Beckett
(13/IX/2012)

JOAN-ANTON BENACH

D’El camp semàntic dels conills a
la cassola no se n’ha de fer gaire

cas. Davide Carnevali (Milà,
1981), l’autor de Variacions sobre
el model de Kraepelin que s’acaba
d’estrenar a la Beckett és encara
prou jove com per creure que de
tant en tant li convé enviar al
món un senyal de genialitat.
Emil Kraepelin va ser un psi-

quiatre alemany que els primers
anys del segle XX, i junt amb el
seu col·lega Alois Alzheimer, va
descobrir i teoritzar sobre el ti-
pus de demència senil que avui
alarmamigmón. LesVariacions...
de Carnevali, però, no pretenen
cap aproximació científica a una

malaltia cerebral degenerativa, si-
nó una reflexió a l'entorn de la
memòria i de com la subjectivitat
incideix i condiciona el seu exer-
cici. El Tercer Home, el neuròleg
que intervé en l’espectacle (Hans
Richter), comenta el procés que
presumiblement s’enregistra al
cervell del Primer Home (Artur
Trias), el protagonista víctima
d’una pertorbació mental severa,
i descriu quan convé les relacions
del malalt amb el Segon Home
(Jordi Brunet), el seu fill.
El text de Carnevali és d’enor-

me qualitat. L'exposició que el

Primer Home fa dels seus re-
cords defuig la fàcil nota tràgica,
però no pas les possibles contra-
diccions que se succeeixen en el
seu cervell deteriorat. En tot cas,
és una exposició plena de subtile-
ses. Alguna vegada, la pressió
que les exigències, sovint absur-
des, que el Primer Home aboca
damunt del seu fill, sembla que
encomanin a aquest la mateixa
dolència del pare, però el noi s’ha
de mantenir lúcid, tant per res-
pondre adequadament al dement
com per valorar críticament les
parcel·les de veritat que poden
cuejar per l’embolic de records a
què es veu obligat a enfrontar-se.
Al capdavall del relat, molt ben

narrat i aconduït per Fernández

Giua, batega la tesi que les grans
certeses poden ser engolides pels
aiguamolls espessos de la memò-
ria. Que els records no són mai
fiables per a un apropament rigo-
rós a la veritat històrica.
Variacions... compta amb un

dels espais escènics més sugges-
tius i eficaços dissenyats per
l’Eugenio Szwarcer. I la interpre-
tació és molt bona. Hans Richter
camufla eventuals dèficits darre-
re la seva exòtica pronunciació.
Molt convincent i segur Jordi
Brunet. I extraordinàriament bri-
llant Artur Trias, amb un domini
dels matisos absolut. L’autentici-
tat que posa al desvarieig del seu
personatge molt sovint emocio-
na. Val la pena comprovar-ho.c
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Donat Putx

Enric Montefusco
i Raül Fernández
van donar a conèixer
el seu ‘Réquiem’
contemporani


