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Novetats 

ÉS EL MOMENT 
Amelie 
Música Global, 14 euros 

A CatalLi- 
4MLIi 	nyanoes- 

I

tem acostu-
mats a gau-
dir de les 
anom en a-
des baby- 
bands que 

trobem de manera omnipresent 
en el mercat angiosaxó.  Cinc 
nois atractius que canten sobre 
['amor amb melodies tendres i 
potser un xic ensucrades. Aixó 
és Amelie, i una mica més. És 
inevitable pensar en Westlife o 
fins i tot en Back Street Boys, 
perú són una altra cosa. Cal se-
guir-los. 

DE BOSC 
Pau ValIvé 
Amniótic Records, io euros 

Pau ValIvé és 
un d'aquells 
artistes que 
ha arribat a 
asso[ir 	un 

propi. Saps 
que és el[ 

quari soria a música. Ara, amb de 
bosc (aad, en minúscula), el polifa-
cétic autor fa una altra volta al 
seu perfil amb un viatge cap a la 
senzillesa. No és que ValIvé sigui 
un músic complicat, perú sí que 
pateix un cert horror vacui. 
Aquesta vegada ens torna a sor-
prendre amb un disc ben girbat. 

LA VIU-VIU 
Sanjosex 
Bankrobber, io euros 

Després de 
- dos anysde 

ira, Sanio-
sex va atu- 

j 

	maqui- 
nes durant 
tres nits a 
la sala Luz 

de Gas. Aquells concerts es 
van enregistrar i ara, recollint 
el millor de tres actuacions ex-
cepcionals, donen lloc al pri-
mer disc en directe del grup 
empordanés: La viu-viu: Sanjo-
sex en concert. Si no hi vau 
ser, comprovareu el nivel[ mu-
sical de la banda, i si hi vau ser, 
ho recordareu. 

ELEPHANTS NEVER FORGET 
The Free Fa¡¡ Barid 
LAy Records, 11 euros 

Des prés de 
sorprendre 
al Faraday i 

detriorrifar  
la setmana 
passada a 
l'Heliog-
bal, parlar 

d'aquests nois de Mataró és par-
lar d'una realitat. Melodies treba-
llades fins a l'extenuació, veu que 
s'arrossega, preocupació estéti-
ca. Tot aixú rau en la mgia 
d'aquest quartet, el qua[ es com-
para amb Belle & Sebastian, i que 
porta la marca del productor Mi-
qui Puig. 

Recomanem... 
IN-EDIT 
per C.G. 

Anys seixanta Dos discos de folk 
rock van anar com la seda, tant 
que van ser número u r9ns a Sud-
áfrica. L'autor, Sixto Sugar Man Ro-
dríguez, el Dylan hisp, té un édt 
rotund perú, de cop i volta, des-
apareix. Encara és viu? Sea rching 
for Sugar Man és un deis grans 
documentáis que ofereix el festi-
val In-Edit en el seu darrer cap de 
setmana (divendres, 22 h; diumen-
ge, 16 h). ]m-per-di-ble. 

Miquel Jurado 

S embla ser que el seu pri-
rner concert va ser a la 
Selva de Carnp el 23 d'a-

gost de 1962, tot i que, des de 
març d'aquell rnateix any, ja 
havia acornpanyat a la guitar-
ra el jutge Miquel Porter Moix. 
Quico Pi de la Serra, nascut a 
Barcelona el 9 d'agost de 1942, 
diu que no ho recorda. Perú 
així, si inés no, ha passat a la 
histúria de la música contem-
poríinia catalana... 

El que sí que és cIar és que 
tot aixú va tenir lloc ara fa 50 
anys i que, mes o rnenys, coin-
cideix en el temps amb la 
celebració del seu 70é aniver-
sari. Ara, els seus amics ho yo-
len celebrar amb un concert 
d'hornenatge a la sala Luz de 
Gas de Barcelona dirnarts vi-
nent. Com que la cosa va amb 
una mica de retard, s'ha dcci-
dit que l'acte porti per títol Qui-
co, seta nl u anys... i un dio! 

Al concert no només ac-
tuará Pi de la Serra acompa-
nyat pcI trio del guitarrista 
Amadeu Casas: un boin grapat 
de col-legues puj aré a l'escena-
rio per cantar a la seva inane-
ra alguna de les cançons del 

Camila Pinzón 

E Is nois també ploren. LIé-
grimes d'il-lusió i frus-
tració sorgeixen de Pe-

motiva trobada entre dos vells 
arnics a Boys don't cry, obra de 
l'argentina establerta a Catalu-
nya Victória Szpunberg que, 
després omplir els seients del 
festival Grec 2012, torna al bar-
celoní 'leatre 'lantarantana 
amb la mateixa mirada crítica 
cap a aquesta pressió social 
que tant es riega, Perú de la 
qual pocs poden escapar. 

Inspirada en una frase de 
l'escriptora riord-americana Si-
r¡ Hustvedt sobre la imperant 
relació deIs homes amb el po-
der, Szpunberg crea .Jordi i 
Walter. Dos personatges als 
quals la condició masculina els 

cantautor barceloní. Entre 
elIs, Javier t(rahe, Miquel Gil, 
Roger Mas, Sanjosex, Carrne 
Canela, Laura Simó i Marc Par-
rot. El pallasso lortell Poltro-
na faré tasques de mestre de 
cerirnonies i, alerta!, també 
cantará una cancó. 

Darrere l'iniciativa In ha ve-
ritables amics del cantant, 
com ara els mateixos Poltrona 
i Casas i el promotor Fede 
Sardé, entre d'altres. Poltrona, 
que ha compartit amb Pi de la 
Serra direcció i viatges de 
l'ONG Pallasos sense Fronte-
res, defineix el cantautor com 
"un nen que va néixerel 1942 i 
que, ara que té 70 anys, manté 
la capacitat de seguir-ho sent". 
'tant Poltrona com Casas desta-
quen la injustícia de la socie-
tat catalana "de no haver posat 
mai Pi de la Serra en el lloc 
que mereixia a les primeres fi-
les de la popularitat". Preocu-
pat per aixó, a dl no se l'ha vist 
mai gaire. 

QUICO, 70 ANYS... 1 UN DIA! 
Sala Luz de Gas 
Barcelona 
Dirnarts, 6 de novernbre 

atorga poder i, a la vegada, els 
reclama una professió reeixi-
da, una familia perfecta, una 
vida exemplar. 

Perú aquesta vida ha somri-
gut només a un d'ells, .Jordi 
(Armand Villén), un polític 
reeixit, mentre que Walter 
(Francesc Garrido) és un es-
criptor fracassat que, en una 
situació desesperada, acudeix 
al seu velI amic d'adolescéncia 
a la recerca d'ajuda. Els desit-
jos reprimits i els retrets sur-
ten a la superfície. PcI que 
sembla, l'únic que els uneix 
ara són els records Tuna jo-
ventut en qué escoltaven amb 
énsies de futur les cançons de 
'Ihe Cure. 

L'autora s'encarrega d'ex-
plorarels matisos: qué pot sen- 

MÚSICA / Jazz 
per J. M. M. E. 

El 40 Vol¡-Damm Festival Inter-
nacional de Jazz de Barcelona ja 
roda Dm5 l'excel-lent programa-
ció destaca aquest divendres An-
drea Motis & Joan Chamorro Sex-
tet al Palau de la Música Catalana. 
També divendres Ramón Valle 
Trio, amb Jesse van Ruller, seran 
a Luz de Gas, i diumenge, a la Sala 
Apolo, la llegenda del gospel, Ma-
vis Staples, interpretaré temes 
del seu nou disc You are nota/o-
ne,una barreja de gospel tradicio-
nal amb noves cançons. 

tir un home de 40 anys, sense 
feina, en una societat en qué el 
lloc que ocupes es converteix 
en la fitxa principal que consti-
tueix la identitat de les perso-
ries'? ¿'Irontolla l'home reeixit 
quan descobreix que el fracas-
sat viu Tuna manera mes in-
tensa i emocionant? 

"El textproposa una mirada 
crítica a la relació entre el po-
der i la cultura, i a l'actitud de 

artista, sen-
se posar-se 
en cap de les 
dues ban- - 	
des", asse- 
rivala la di-
rectora, Gló- 

¼' 	 niLi Balafié. 
001 	Ainb diélegs 

lorts i poé- 
- 	 tics l'obra os- 

cilla entre 
— 	el realisme i 

l'absurd, el 
drama i l'hu-
mor. Dramé-
tics girs iii es-

perats que Balañé explica com 
una "dos¡ de teatralitat i boge-
ria, on els únics límits són els 
de la imaginació". 

Maria Pau Pigem i David An-
guera completen el reparti-
ment Tuna obra molt, molt 
propera. 

BOYS DON'T CRY 
Teatre Taritarantana. BCN 
Firis -al 18 de novernbre 

Pl de la Serra, nen 
trapeHa de la cançó 

Fis nois piaren 
a 'Boys don't cry' 

Desitjos i retrets a Boys don't cry. / D. nuewo 
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