
NOMENAMENT

Muñoz 
Machado, cadira 
‘r’ de la RAE
El jurista cordovès Santiago 
Muñoz Machado (1949) va ser ele
git ahir a la nit nou acadèmic de 
la Real Academia Española (RAE) 
durant el ple de la institució. 
Ocuparà la butaca r, vacant des
prés de la mort d’Antonio Min
gote, a l’obtenir més vots que l’al
tre aspirant, el també jurista An
tonio Garrigues Walker. Muñoz 
Machado comptava amb el su
port d’Eduardo García de Enter
ría, Luis Mateo Díez i José Manuel 
Sánchez Ron.

TENOR SOLIDARI

Klaus Florian 
Vogt dóna 
diners al Liceu
Klaus Florian Vogt, que va triom
far a Parsifal la temporada passa
da (foto), Stefan Herheim, Cami
lla Nylund, Ildiko Komlosi, Emily 
Magee i Günther Groissbock, can
tants del repartiment de Rusalka, 
òpera de Dvórak que aviat es veu
rà al Liceu, han donat el seu cai
xet de l’última funció a Actuem pel 
Liceu. Aquesta iniciativa, sorgida 
de la societat civil, es va crear no 
fa gaire per ajudar el coliseu. 

PENA DE DOS ANYS

Presó per al noi 
que va fer malbé 
un ‘rothko’
Wlodzimierz Umaniec, conegut 
també com a Vladimir Umanets, 
polonès de 26 anys, va ser con
demnat ahir a dos anys de presó 
per un tribunal britànic per pin
tar sobre un mural de Mark Roth
ko valorat en uns 62 milions d’eu
ros a la Tate Modern de Londres 
l’octubre passat. L’home estava 
acusat de fer malbé la pintura Ne-
gre sobre marró, que Rothko va do
nar el 1969 al museu.
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La revolta de
Bongo Botrako  
CRÒNICA El grup de Tarragona va exhibir la 
seva actitud festiva i combativa a Razzmatazz

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

E
l mestissatge de l’escola de 
Mano Negra i rodalies es re
activa quan ha passat més 
d’una dècada de la seva pri

mera vida. Parlem de grups com 
Bongo Botrako, amb uns missatges 
portadors d’angoixa social que són 
consumits per un públic jove dispo
sat tant al combat com a la festa, 
com vam comprovar dimecres a 
Razzmatazz 2.
 La formació de Tarragona va po
sar de llarg el seu segon disc, Revol-

tosa, amb un directe bulliciós, disse
nyat perquè la sala bullís de seguida 
i el públic sortís d’allà desencaixat i 
feliç. Una proposta sense trucs ni do
bles fons: ritmes de base jamaicana, 
empelts llatins, trompetes activistes 
idònies per ressuscitar un mort i gui
tarres aïrades. Tornades que impac
ten de seguida que sonen i eslògans 
que es presten a ser corejats a discre
ció («Dinero hambre, dinero sangre, dine-
ro no se come»).
 Uri Giné i els seus sis col·legues 
van instaurar la seva dieta contagio
sa des de la primera cançó, We want 

less, i molt aviat van mostrar una ten
dència cap a una fórmula de visto
sos resultats: la cançó que es mou so
bre una cadència pròxima al reggae 
i que, en la recta final, s’accelera i re
crea la tornada a més velocitat da
vant el delit de la pista. Com a Dinero 
no se come o Punk parranda. 
 ¿Activisme? També. Giné va cla
mar pels «drets civils, les llibertats, 
l’educació i la vivenda», i va llançar 
una advertència. «A partir d’ara ens 

plantem i no pensem deixar de llui
tar fins que el poble mani». Decla
ració compartida pels convidats de 
la nit: Amparo Sánchez, la seva pro
ductora, a Seguiré, i els cantants de La 
Pegatina, Rubén Sierra i Adrián Sa
las, en un inflamat Todos los días sale 
el sol.

RUMB A ‘VOLARE’ / El repertori va in
cloure la primera cançó en català de 
Bongo Botrako, Lluna, i en el tram fi
nal es va ampliar amb les versions de 
Three little birds (Bob Marley) i un Nel 
blu dipinto di blu (Volare) atropellat 
que provocaria suors fredes a Dome
nico Modugno. Revolta, sí, però amb 
un desenfrenat esperit festiu. H

«Ens plantem i no 
pensem deixar de 
lluitar fins que el poble 
mani», van advertir

33 Un moment de l’actuació de Bongo Botrako a Razzmatazz.
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