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33 El cantant Joan Masdéu abans de gravar un acústic a EL PERIÓDICO.

	 	Masdéu	encara	segueix	recupe-
rant	en	el	seu	repertori	algunes	pe-
ces	d’abans	«que	van	connectar	amb	
el	públic,	com Balla	i	On».	Però	el	seu	
principal	hit és	tan	fresc	com	exitós:	
el	lluminós	El carrer dels jocs florals. El	
tema	que	interpreta	en	acústic	per	
a	EL	PERIÓDICO	i	que	va	ser	guar-
donat	en	els	premis	Enderrock	com	
a	millor	cançó	d’autor.	«Tot	un	or-
gull,	perquè	va	ser	per	votació	po-

pular.	I	si	el	públic	et	recolza	deu	ser	
que	no	vas	tan	equivocat»,	sospira.	
A	més,	el	seu	corresponent	video-
clip	també	va	guanyar	una	distin-
ció:	la	de	millor	clip	català	al	Festi-
val	Internacional	
de	Curtmetratges	
FIC	Cat.	H 

Vegeu l’acústic d’‘El car-
rer dels jocs...’ amb el mò-
bil o a e-periodico.cat

JOSEP GARCIA

Masdéu fa brillar les 
peces de ‘Casa Murada’
3L’artista actua demà a Heliogàbal en format de quartet

NÚRIA MARTORELL 
BARCELONA

Després	de	17	anys	liderant	el	grup	
Whisky’ns	(bé,	la	banda	va	néixer	
com	a	Whisky’ns	Cullons),	Joan	
Masdéu	(Reus,	1974)	va	decidir	pu-
blicar	el	seu	primer	disc	en	solita-
ri,	Casa Murada.	Un	àlbum	«intros-
pectiu»	i	de	breus	arranjaments	que	
permeten	que	brillin	tant	la	imme-
diatesa	de	les	seves	melodies	com	la	
intensitat	de	les	seves	lletres.	Demà	
el	presenta	a	la	sala	Heliogàbal	«amb	
un	quartet	semiacústic»,	avança.
	 «El	concert	forma	part	d’una	pe-
tita	gira	de	comiat	que	dóna	pistes	

suficients	per	encarar	el	discurs	mu-
sical	del	que	serà	el	meu	pròxim	àl-
bum	–explica–.	Un	compacte	que	
començo	a	preparar	al	març,	gra-
varé	a	l’estiu	i	publicaré	a	finals	del	
2013».

GENERACIÓ INTERMÈDIA /	Masdéu	ad-
met	el	vertigen	que	va	sentir	al	veu-
re’s	per	primera	vegada	tot	sol	da-
vant	el	perill.	«¿I	ara	com	vesteixo	jo	
aquesta	nova	proposta»?,	relata	que	
va	pensar	una	vegada	desmembra-
da	la	formació	que	va	muntar	«amb	
20	anyets	que	devia	tenir».	Ell	era	el	
timoner,	compositor	i	únic	compo-

nent	que	es	va	mantenir	fidel	en	l’es-
cuderia	de	Whisky’ns,	amb	què	va	
gravar	vuit	discos	i	va	oferir	més	de	
500	concerts.	Però	va	ser	un	grup	de	
rock	que,	«com	Glaucs,	va	pertànyer	
a	una	generació	intermèdia:	va	arri-
bar	massa	tard	per	a	segons	què	[des-
prés	del	boom	del	rock	català	i	del	clí-
max	del	macroconcert	del	Sant	
Jordi]	i	massa	aviat	per	a	una	segona	
fornada».	De	fet,	pocs	artistes	han	
agafat	el	testimoni.	I	si	alguna	cosa	
predomina	és	el	pop	i	el	folk.	«Es	ten-
deix	més	al	costumisme,	a	una	estè-
tica	més	tendra	i	quotidiana,	i	sor-
geixen	autèntiques	perles».

L’EXLÍDER DE WHISKY’NS PRESENTA EL SEu PRImER DISc EN SOLITARI

	 Veronese,	com	ja	va	fer	a	Mujeres 
que soñaron caballos,	va	estrenar	pri-
mer	la	peça	amb	un	elenc	argentí	
(presentada	al	Temporada	Alta	del	
2011)	i	després	amb	un	altre	d’es-
panyol,	en	aquest	cas	per	encàrrec	
d’una	productora	per	fer	temporada	
a	Madrid.	En	(tan	sols)	cinc	setmanes	
d’assajos	un	equip	de	10	intèrprets	
(amb	bastantes	cares	conegudes	de	la	
tele)	es	va	sotmetre	al	mètode Veronese. 
Una	manera	de	dirigir	en	què	l’actor	

Un	director	que	bateja	la	seva	com-
panyia	teatral,	com	va	recordar	
ahir	Lluís	Pasqual,	amb	el	nom	del	
Periférico	de	Objetos	i	que	demana	
als	seus	actors	que	siguin	«màqui-
nes poètiques»	no	és	un	director	
qualsevol.	I	més	si	adorna	la	seva	
carrera,	a	la	seva	Argentina	natal	
i	a	Espanya,	amb	un	bon	grup	de	
joies	escèniques.	Daniel	Veronese	

torna	a	un	teatre	barceloní	i	ho	fa	de	
nou	de	la	mà	de	Txékhov,	«un gran-
díssim poeta que ens dóna material 
per a l’esperit»,	segons	Pasqual.	Des-
prés	de	les	seves	adaptacions	de	Les 
tres germanes	(titulada	Un hombre que 
se ahoga),	Oncle	Vania	(rebatejada	com	
a	Espía a una mujer que se mata),	arriba	
avui	(i	només	fins	diumenge)	al	Lliu-
re	de	Montjuïc	la	de	La gavina.	Com	
en	les	anteriors,	amb	un	altre	títol	
enigmàtic:	Los hijos se han dormido.

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

33 Gairebé un equip de futbol 8 Els 10 intèrprets de ‘Los hijos se han dormido’, el títol d’aquesta versió de ‘La gavina’, en una escena del muntatge.

JEAN-PIERRE LEDOS

La peça se centra 
en les relacions 
entre personatges 
marcats pel seu 
fatalisme vital

El mètode Veronese
L’adaptació de ‘La gavina’ del director argentí arriba a BCN amb un repartiment espanyol H Els 
intèrprets valoren la llibertat amb què van assajar sota l’únic mandat de «no fer teatre»

té	tota	la	llibertat	però	sempre	sota	
el	mandat	de	«no	fer	teatre»,	com	va	
explicar	ahir	Ginés	García	Millán,	
avalat	per	tres	obres	amb	el	director	
de	Buenos	Aires.	«No ho suporta».
	 Aquestes	cinc	setmanes	van	te-
nir	moments	de	bloqueig	que	Vero-
nese	va	intentar	salvar,	per	exem-
ple,	escrivint	un	text	per	als	seus	ac-
tors.	Ho	va	recordar	ahir	el	mateix	
Ginés	García.	«Els actors som mà-
quines poètiques que treballem per 
a una altra màquina poètica, la del 
company. Així es genera una cosa 
gran per al públic. Desapareix el tea-
tre i apareix un tros de vida en esce-
na».	Veronese	no	només	el	va	utilit-
zar	com	a	pauta	per	als	assajos,	el	va	
incorporar	en	l’obra	al	personatge	
de	Trigorin,	el	literat	de	La gavina.

Veritat sense ostentacions

Aquesta	manera	de	fer	de	l’argen-
tí	va	sorprendre	un	actor	tan	pres-
tigiós	com	Miguel	Rellán.	«Un dia li 
vaig parlar d’una cosa del meu per-
sonatge i em va respondre: ‘No hi 
ha personatge, sos vos’».	De	la	ma-
teixa	manera	es	va	quedar	una	mi-
ca	parat	al	rebre	el	text	en	la	versió	
argentina,	amb	els	seus	girs	propis.	
«Quan li vaig preguntar si n’hi hau-
ria una altra de nova, em va dir que 
jo mateix l’anés adaptant».
	 La	veritat	que	demana	Veronese	
arriba	sense	ostentacions	(ni	d’es-
cenografia	ni	de	vestuari)	en	una	
adaptació	atemporal	d’hora	i	mit-
ja,	en	què	s’ha	anat	a	«la medul·la»,	
segons	Rellán,	amb	les	relacions	
i	les	contradiccions	d’uns	perso-
natges	marcats	pel	fatalisme. «‘Per 
què sempre triem tan malament’, 
diu en un moment el de Malena Al-
terio [Maixa]. El meu [Sorin] també 
afirma: ‘Sóc l’ho-
me que va voler i 
no va poder’».	H

Vegeu el vídeo d’aquest 
espectacle amb el mòbil 
o a e-periodico.cat

UN CLÀSSIC DE TXÉKHOV AL LLIURE DE MONTJUÏC


