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Novetats 

MACHO 
Macho 
Bankrobber 
12 euros 

T  ENL-11 Rock masculí, 
viril, energó-
tic, brutal, po-
tent, immiseri-
corde,... Més 
adjectius cal-
drien perdefi-
nir aquesta 

aposta rockera i essencialista 
de Ramon Faura (Le Petit Ra-
mon) que funciona de manera 
notable en directe. Sí amics, el 
rock no ha mort, ni morirá mai. 
Bankrobber no deixa de prod u ir 
aventures musicals necessries 
perquú el panorama catalá sigui 
normal i sigui nc. 

LOS MAMBO JAMBO 
Mambo Jambo 
BuenRitmo 
12 euros 

Els Mambo 
MAJI4RO, Jambo van 

triomfar de 
- 	 vInr Pn Pl r- 

JAMBO 
cent festival 
Aitaveu. No 
só n 	un s 
nouvinguts al 

món de la música, precisament. 
El seu cap visible i ideóieg es el 
fenomenal intúrpret Dani Nel--
lo, un deis instrumentistes de 
lazz amb més talent escúnic del 
pianisferi cataLi. Rythm & blues, 
rock, swing,... bona música en 
definitiva és el que aporta i rega-
la aquesta banda necessria. 

LA FI DEL MÓN 
Mine! 
Música Global 
11,50 euros 

Els Mine! van 
arribar per 
quedar-s'hi, i 
aquest segon 
discésiaseva 
aposta. Són 
conscients de 
]es receptes 

del pop, de Ja rlecessitat de tre-
bailar les iletres i d'esgarrapar 
melodies que enganxin. Van per 
bon camí. A més, condueixen 
fent giragonses entre el rock i el 
foik si s'escau. Cal veure com 
defensaran aquesta proposta 
coherent en directe, perú de 
moment fa bona pinta. 

ILLA CAROLINA 
lila Carolina 
BuenRitmo 
12 euros 

Durit la pri-
mavera del 
2011 	la 

- 	 1 Fundació Joan 
- Miró va oferir 

1 expoacio Ge- 
nius Loci on hi 
havia un mag-

nífic retrat de ['escena musical ca-
tana amb bandes com Mishima, 
Standstil, The PinkerTones,... 
Tnbé hi era, com a grup conv-
dat, lila Carolina. Val la pena fon-
dejar en les seves agües i compro-
var la bona feina de Miqui Puig, 
com a descobridor i productor. 

Recomanem... 
POP La Habitación Roja 
per J. F. F. 

Atenció! Una de les miiors ban-
des del pop-rock del panorama 
espanyol actua a Barcelona Sí, La 
Habitación 	Roja, 	aquest 
esquadró de poténcia, será dijo-
usa Barcelona 1 ho faró en versió 
unplugged, o desendoiiat, 
situació a la qua] Pau Roca está 
acostumat amb ]'aventura de Li-
toral. Será a i'Aimodo Bar (Gras-
sot, 36) a les 22 hores, i després 
hi hauró discjóqueis. Festa! 

Lourdes Morgades 

p
etit, familiar, informal e 
iconoclasta. Així era el 
leatre Malic, el més petit 

de Barcelona i on el inarionetis-
ta 'loni Rurnbau va infantar el 
1993 el Festival d'Opera de Bu-
txaca, una de les propostes més 
originals i creatives del panora-
ma líric catalú de les dues darre-
res dues décades. Al festival, au-
téntic laboratori d'assaig que va 
permetre diversos compositors 
catalans a endinsar-se en el 
món de l'ópera, es van estrenar 
un bon nombre de nous títols i 
per alguns autors es va conver-
tir en la catapulta per accedir a 
un gran teatre d'ópera, com els 
va passar a Enric Palomar i 
Agustí Charles, a qui el Liceu 
els ha estrenat obres. Desavi-
nences amb la Conselleria de 
Cultura a propósit de les sub-
vencions que rebia van fer des-
aparéixer el festival el 2008. 
Ara torna, ja no com a festival 
sinó com a cicle dins la tempora-
da de La Seca Espai Brossa, 
amb una proposta renovada i 
sense Toni Rumbau, perú amb 
l'esperit original intacte de dina-
mitzar la creació lírica amb pro-
postes de petit format. 

El cicle d'Op era de Butxaca i 
Noves Creacions arrenca 
aquest cap de setmana amb 
dues estrenes: .Java suite, 
d'Agustí Charles i llibret del dra-
maturg Marc Rosich, qui assu-
mcix a partir d'ara la direcció 
artística del cicle, i Losi circles, 
un projecte del conjunt suís Ae-
quatuor Ensemble que engloba 

Roberta Bosco 

Ara se'l coneix com El Ro-
to, perú la trajectória 
d'Andrés Rábago (Ma-

drid, 1947) va començar al final 
de la década de 1960 quan els 
seus dibuixos crus i cruels com 
la dictadura que denunciaven, 
firmats amb el pseudónim 
d'OPS, van començar a aparéixer 
a les revistes més crítiques de 
l'época, com La Codorniz o Her-
mano Lobo. Una trajectória de 
gairebé 40 anys, que es desplega 
a l'exposició OPS/El ]?oto/Rábago. 
Un viaje de mil demonios (y un 
par de ángeles.), organitzada pci 
centre d'art 'leda Sala de l'Hospi-
talet de Llobregat. La mostra, la 

dues petits peces de teatre musi-
cal, Im Bou i Ana Andromeda, 
deis compositors Michel Roth y 
Alfred Zimmerlin. Les dues 
obres són coproduccions inter-
nacionals amb l'Opera de Basi-
lea, amb qui OBNC ha signat un 
acord de col-laboració fins al 
2015. 

.Java suite compta, a més, 
amb coproducció del Festival de 
Peralada, on el passat 14 d'agost 
es va presentar l'ópera de Char-
les, que, estructurada en tres es-
cenes, narra les perversions de 
dos germans que es dediquen a 

més íimplia que s'ha dedicat mai 
a aquest artista, aplega 185 
obres, repartides en tres apar-
tats que corresponen a les seves 
tres firmes. OPS, la primera que 
va fer servir durant els anys de la 
dictadura, fa temps que no publi-
ca, perú malauradament les vi-
nyetes datades a mitjans deis se-
tanta, que obren el recorregut ex-
positiu, mantenen una sinistra vi-
géncia. Gairebé de manera 
simultúnia, va coinençar a sig-
nar amb l'heterónim d'El Roto, 
amb una personalitat claramen 
diferenciada de la de l'autor, as-
sumint una tasca de consciéncia 
civil i denúncia social i política, 
dirigida a arrencar l'individu del 

FOTO Mapplethorpe 
per J. A. M. 

20 fotografies vintage de Robert 
Mappiethorpe, signades i poc co-
negudes. La presentació de 
i'exposició que avui inaugura la 
gal eria barcelonina Senda —la ter-
cera que organilza de ]'autor, des-
prés de Flowers, el 2001, i Black 

Nude Men, el 2004—, promet un 
bon retrobament amb aquest au-
tor americá de nus escuiturais tan 
sensuals com els seus bodegons 
de fiors i fins i tot eis seus retrats 
de personatges. (Galeria Senda. 
Conseil de Cent, 337.  Barcelona). 

abusar fisicament i sexualment 
dejovenets. La direcció musical 
será de Nacho Paz al front del 
BCN 216 d'escena i l'escénica de 
Rita Cosentino amb la soprano 
Maria Hinojosa, el baríton Xa-
vier Mendoza i l'actor Max Gros-
se com a protagonistes. 

Les dues petites peces que 
componen 	LosI 	circles, 
coproduTa tamnbé amb el Festi-
val de Lucerna (SuYssa), on el 
passat 14 de setemnbre es va pre-
sentar, tenen com a font de par-
tida un text de Kafka a Im Rau i 
d'lngrid Fichtner a Ana Andro- 

pensament únic que 
l'anestesia. lis originals 
de les vinyetes, que es-
tem acostumnats a veure 
en petit formnat, imnpac-
ten encara més i les fra-
ses que sovint les acom-
panyen afegeixen un 
punt d'ironia, encara 
que mai se'l podría consi-
derar un humorista 
grúfic. La mostra, oberta 
fins al 24 de febrer, es 
tanca amb una 
producció més recent, 
olis de gran formnat i co-
lors vius, amb un toc me-
tafísic, que firma només 
com a Rábago. 

OPS / El Roto! Rábago 
Tecla Sala de ¡'Hospitalet 
Fins al 24 de febrer 

meda. La mezosoprano Anne-
May Krúger n'és la protagonis-
ta sota la direcció escénica de 
Georges Delnon, director de 
l'Opera de Basilea. 

Al mnaig del 2013 l'OBCN 
presentará al Petit Palau amb el 
Cor .Jove de l'Orfeó Catalú el Di-
do & Aeneas de Purcell. 

ÓPERA DE BUTXACA 1 NOVA 
CREACIÓ 
Java suite. 29 i 30 de setembre. 
Lost cines. 4  i  5  d'octubre. 
La Seca Espai Brossa. Barcelona 

D'Ops a El Roto 

Torna 'ópera de butxaca 
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