
espectacles 16 D’OCTUBRE DEL 2012 49DIMARTS

El cicle BandAutors propiciarà de-
mà el debut al Palau de la Música 
del cantautor barceloní Na-cho 
Umbert amb la seva banda La Com-
pañía. Presentarà el seu segon disc 
en solitari, No os creáis ni la mitad. 
I avançarà, diu, dues cançons: El 
sudamericano i Que lo sepa Cary Grant, 
en format acústic i només acompa-
nyat, per a l’ocasió, pel sempre re-
solutiu i creatiu Raül Fernández 
Refree (el productor dels seus dos úl-
tims discos).
 Els dos temes formaran part del 
seu pròxim llançament, Familia, en 
què estira més «la idea de trobador; 
de contador d’històries que vénen 
a través de la tradició oral». És un 
disc, afegeix, basat en la seva famí-
lia (el títol ho delata), «però centrat 
en el context històric: hi ha anèc-
dotes dels besavis, avis, pares... Hi 
ha la nostra veritat, tot i que des-
prés hi poso part de ficció. I aprofi-
to per parlar de la guerra de Cuba, 
de la Transició i fins i tot del juga-
dor Kubala».

La burgesia catalana

De la seva família ja s’ha nodrit Um-
bert per compondre diverses de les 
seves cançons. Com Sr. Esteve, pot-
ser una de les més originals i un evi-
dent gest a la principal obra de San-
tiago Rusiñol. «La meva intenció en 
aquesta lletra era reflectir la bur-
gesia catalana, que segueix tenint 
el mateix poder, si no més, entre 
les classes dirigents. El capitalisme 
té un punt de feudalisme, i les fa-
mílies que manen, manen sempre, 
quan el que fa falta són més políti-
ques socials, destinar les grans for-
tunes a afavorir els que no són fills 
de senyors rics. En la peça retrato 

una part del meu passat i jugo amb el 
català i el castellà. Els meus avis eren 
burgesos, potser anats a menys els 
últims anys, vivien al passeig de Grà-
cia, eren de dretes i parlaven a la seva 
nena, la meva mare, en castellà». 
 Ell es declara «bilingüe radical» 
(uneix les dues llengües en una matei-
xa estrofa sense prejudicis). I se sent 
horroritzat amb la voluntat del minis-
tre Wert d’espanyolitzar els nens cata-
lans. «És una barbaritat que respon als 
interessos que té aquest home amb el 
seu partit. No ha entès res del que pas-
sa a Catalunya».
 En l’univers de l’exlíder de Pa-
perhouse habiten putes i una ma-
dame septuagenària, superherois, 
moderns de Barcelona, morts i de-

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Trobador sense prejudicis
El cantautor barceloní Nacho Umbert desplega el seu univers de morts, degollats, putes, 
superherois i moderns al Palau de la Música H Presenta el disc ‘No os creáis ni la mitad’

33 Cru i àcid 8 En el seu últim CD, el músic, que aquí posa després de gravar a EL PERIÓDICO, és molt crític.

ELISENDA PONS

Diu ser un 
«bilingüe radical»
i carrega contra 
Wert i la voluntat 
espanyolitzadora

gollats. «Però si em comparo amb 
Albert Pla, em sento com una mon-
ja. Amb el meu primer disc, arran 
de Prét à porter, em deien que els re-
cordava a ell. Però després de gra-
var aquell àlbum i escoltar el seu 
primer disc, vaig veure que ell ja ha-
via fet tot això feia 15 anys i de for-
ma més atrevida. Que no trepitja-
va un terreny nou i que a sobre sóc 
més light. Però estic encantat amb 
les meves cançons», puntualitza 
aquest interiorista d’emocions i de 
cases (de fet, com-
bina les dues pro-
fessions). H

Vegeu l’acústic d’‘El mort 
i el degollat’ amb el mòbil 
o a e-periodico.cat

DEMÀ INAUGURA EL CICLE BANDAUTORS

El cantaor El Cabrero obrirà 
Catalunya Arte Flamenco
3Estrella Morente, Tomatito i Argentina figuren en el cartell

N. M. 
BARCELONA

El cicle Catalunya Arte Flamenco ha 
elegit El Cabrero, genuí cantaor que 
quan no està al davant del micròfon 
segueix component mentre té cu-
ra de les seves cabres, perquè obri 
aquest any la quarta edició. Serà el 
20 d’octubre vinent (Teatre Sagar-
ra de Santa Coloma). L’artista cele-

brarà així el 40è aniversari de la seva 
original carrera i, a més a més, pre-
sentarà un nou disc. El mateix que 
Argentina, que repassarà les peces 
del seu inspirat i recent Un viaje por 
el cante (dia 27, al Teatre Zorrilla de 
Badalona).
 La mostra manté el seu afany de 
descentralitzar les propostes, i tam-
bé continua apostant per noms me-

diàtics com els d’Estrella Morente 
(amb l’espectacle El flamenco abre el 
corazón, el 15 de desembre al Teatre 
Auditori de Sant Cugat); el tocaor To-
matito (26 d’octubre, al Teatre Joven-
tut de l’Hospitalet), i el cantaor Pitin-
go (30 de novembre,  al Teatre Mercè 
Rodoreda de Sant Joan Despí). 
 El cicle tampoc s’oblida d’altres 
artistes molt a tenir en compte, com 

quArTA EDició DEl ciclE ara el cantaor gadità José Anillo (9 de 
novembre, Museu de Badalona), ni 
de músics catalans com el cantaor 
Juaneke (16 de novembre, Centre Cí-
vic Besòs): el sempre inspirat tocaor 
Chicuelo (14 de gener a Cornellà), i el 
jove cantaor El Salao, una de les grans 
revelacions i amb una àmplia gam-
ma de tessitures. La cita serà el 18 de 
gener de l’any que ve a la població 
que el va veure néixer, l’Hospitalet 
(Teatre Joventut).  

PREMIS QUE L’AVALEN / José Antonio 
Martín Yáñez (així és com figura en el 
seu DNI El Salao) es va donar a conèi-
xer com la millor veu del nou fla-
menc després d’enfrontar-se a 33 as-
pirants i aconseguir l’any passat el 
premi del Concurso Nacional de Can-
te Yunque Flamenco. Ja abans, el 
2009, va aconseguir el Bordón Mine-
ro en el Festival de Las Minas. H33 El Cabrero.

Els Rolling 
Stones 
anuncien 
quatre 
concerts

EL PERIÓDICO 
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Els Rolling Stones van anunciar ahir 
a la seva web oficial que tornaran als 
escenaris a finals d’aquest any amb 
quatre concerts a la Gran Bretanya 
i els Estats Units. Els recitals estan 
previstos per al 25 i el 29 de novem-
bre a l’O2 Arena de Londres i per al 
13 i el 15 de desembre al Prudential 
Center de Newark, Nova Jersey. Serà 
la primera vegada en cinc anys que  
Mick Jagger, Keith Richards, Char-
lie Watts i Ronnie Wood es reunei-
xin per tocar en directe, en el que la 
pròpia banda ha qualificat com «el 
màxim atractiu de les celebracions» 
del seu 50è aniversari. «A tothom li 
encanta una celebració, i Londres i 
Nova York són dos bons llocs per fer-
ho», va assegurar Jagger en un co-
municat.
 Els Stones han venut més de 200 
milions de discos, amb èxits com (I 
Can’t get no) Satisfaction, Street Fighting 
man i You can’t always get what you 
want. Tot i això, en els últims anys 
una gran part dels seus ingressos 
han procedit de les gires. 

RECOPILATORI EN MARXA/ En els prò-
xims concerts la seva legió de segui-
dors disfrutarà de temes que van de-
finir tota una era, com ara Gimme 
Shelter, Jumping Jack Flash, Tumbling di-
ce i It’s only Rock and Roll, a més a més  
d’algunes sorpreses i altres clàssics 
de GRRR!, l’àlbum multiformat que 
surt a la venda al novembre. Es trac-
ta d’un recopilatori que inclourà 
dues cançons noves, com l’estrena-
da  recentment Doom and gloom i One 
more shot.
 De moment, no planegen fer una 
gira més àmplia, però l’actuació del 
15 de desembre estarà disponible en 
pay per view. H
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