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Gràcies infinites!

Cançons
icrònica

CRÍT ICA DE FOLK

CRÍT ICA DE POP

Mark Ravenhill ha estat a Barcelona per assistir a algunes funcions

Al Tall

Lloc i data: L’Auditori
(14/II/2013)

DONAT PUTX

L’octubre passat, Al Tall va anun-
ciar que havia decidit posar fi a la
seva activitat, iniciada l’any 1975.
La notícia va remoure molts re-
cords i sentiments entre els afi-
cionats, i també va provocar una
bella conspiració entre els festi-
vals Tradicionàrius i Barnasants,
organitzadors del concert amb el
qual el grup es va acomiadar defi-
nitivament de Barcelona: una ac-
tuació emotivíssima, coronada
amb una solemne interpretació
de La muixeranga que força es-
pectadors van escoltar amb el
puny alçat o mostrant banderes
estelades.
Sí, la història d’Al Tall té un for-

tíssim vector polític, fins al punt
que el moviment independentis-
ta ha fet de Cant de maulets un
dels seus himnes. Ha estat així
des de sempre (també quan
aquesta opció no era tan transver-
sal com ara), i des d’un lloc espe-
cialment hostil a la idea (el País
Valencià dels blaveros, Zaplanas
i successors). Si bé el compromís
social no és una obligació ar-
tística ineludible, en el cas d’Al
Tall expressa una gran coherèn-
cia amb el seu objectiu fundacio-
nal: treure la música tradicional
del museu, situar-la en el pre-
sent, i enriquir-la tant en el
vessant estrictament musical
comen el líric, recollint les vivèn-
cies, problemàtiques i anhels del
nostre temps.
El concert de dijous, amb un

Auditori ple de públic entusiasta,
va superar les dues hores i mitja
de durada. Hi havia una impres-
sionant nòmina de convidats (en

algun moment, es van comptar
més de vint-i-cinc artistes a esce-
na), comaraMiquel Gil (cofunda-
dor del grup abans d’iniciar la car-
rera en solitari), Jaume Arnella,
Jordi Fàbregas, l’occità Jan-
Maria Carlotti, o els components
d’Obrint Pas Toni Sarrià iMiquel
Gironès.
Al Tall va resumir trenta-vuit

anys de trajectòria en una sessió
en què, entre tants punts d’inspi-
ració, hi va haver lloc per a la
marxa mora (Xavier el Coixo) i el
joc jazzístic amb la secció de vent
(Danseta llarga), per a l’humor
(Liberanos Domine) i la crònica
obrera (Quan el moreno), per a la
paraula del poeta aràbigo-valen-
cià del segle XI Ibn al-Khafaja
(La tirania) i diverses mostres de
l’extraordinària cantata de l’any
1979 anomenada Quan el mal ve
d’Almansa.
Un mosaic brillant, on trobem

el millor del folk i la cançó d’au-
tor, elaborat amb amplitud demi-
res musical, amb cor i amb rigor.
Per tot plegat, gràcies infinites,
amics!c

Fermin Muguruza

Lloc i data: Sala Apolo
(13/II/2013)

DONAT PUTX

Fermin Muguruza va protagonit-
zar una nova sessió del cicle En
persona, iniciativa que combina el
concert amb la tertúlia, moderada
per EduardoGuillot en aquest cas.
Prèviament es va projectar el film
deMuguruzaZuloak, un fals docu-
mental sobre la gestació d’un grup
femení de punk-rock homònim.

Muguruza (veu, guitarra elèctri-
ca) va actuar amb Jon Elizalde
(trombó) i Xabi Solano (acordió
diatònic), als quals es va afegir la
cantant de Zuloak, Tania de Sou-
sa, a les acaballes del concert. Con-
tent d’estar entre amics (va dedi-
car una cançó al diputat de la CUP
David Fernández, present a la
sala), va oferir una panoràmica de
la seva inquieta carrera musical
(punk, ska, reggae, dub...), que va
vincular a la crònica política i per-
sonal de gairebé trenta anys. Un
relat format per cançons deKorta-
tu (La línia del front...), Negu Gor-
riak (GoraHerria...) i la seva etapa
en solitari (Puzka; Dub manifest;
Yalah, Yalah, Ramallah!...), tram fi-
nal en el qual en alguns casos
s’hauria agraït un format instru-
mental més generós.c
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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
s un dels grans pro-
tagonistes de la dra-
matúrgia britànica
de les últimes dues
dècades, amb obres

lúcides i provocadores com
Shopping and fucking, Algunes
polaroids explícites o Product.
Mark Ravenhill (West Sussex,
1966) ha abordat de forma di-
recta i amb agudesa sociològica
la societat britànica del seu
temps, des del postthatcheris-
me fins a l’anomenada guerra
contra el terror derivada de
l’11-S, passant per l’angoixa i el
desassossec urbans, encara que
també ha creat distopies sobre
el poder com la controvertida
The Cut, en la qual Ian McKe-
llen encarnava un cirurgià que
duia a terme operacions en les
quals eliminava el desig indivi-
dual i la memòria històrica.
Dramaturg resident de la Ro-

yal Shakespeare Company des
de l’any passat, Ravenhill ha es-
tat aquests dies a Barcelona per
assistir a l’adaptació de set de
les 17 històries de la sevaDispa-
ra / Agafa tresor / Repeteix, que
dirigeix al Lliure Josep Maria
Mestres, amb Carmen Machi,
Mònica López, Àlex Casanova,
Sílvia Bel, Àurea Márquez... Un
al·legat dur i àcid contra la guer-

ra en el qual Ravenhill denun-
cia com, a força de repetir-los i
usar-los a la lleugera, conceptes
vitals com democràcia i llibertat
s’han abaratit.
“Quan em vaig decidir a fer

un gran cicle de peces de 20mi-
nuts [a proposta del festival
d’Edimburg del 2009], vaig as-
sumir que la proesa exigia trac-
tar un gran tema. I el més im-
portant en aquell moment era
la guerra, el terror, l’assumpte
sobre el qual tot pivotava, enca-
ra que abordat sempre des d’un
punt de vista documental, perio-
dístic, amb les 24 hores de noti-

ciaris com a única font –explica
Ravenhill en conversa amb La
Vanguardia–. El teatre permet
pensar-hi d’una altra manera,
més poètica, metafòrica”.
Concebuda com una obra de

17 peces per oferir-ne una al dia
durant tot el festival, Dispara /
Agafa tresor / Repeteix (en al·lu-
sió a les accions repetitives d’al-
guns videojocs) permet totame-
na de combinacions i, de fet, ha
estat produïda a diverses ciu-
tats i en diverses llengües. Una
cosa positiva o una ocasió per-
duda de percebre l’original en
anglès d’un text tan idiomàtic?

“No es tracta d’exportar una
producció a l’estil de Les Mise-
rables: l’interessant és que cada
teatre s’apropiï l’obra, la tra-
dueixi i la converteixi en una al-
tra peça. Encara en unmón glo-
bal, les ciutats i països tenen
una cultura teatral diferent,
una escola pròpia, la qual cosa
és digna de celebrar-se, contra-
diu la llei segons la qual tot s’es-
tà convertint en el mateix. En
aquesta obra pots sentir que pa-
raules clau comara bomba, guer-
ra, terror o democràcia signifi-
quen coses lleugerament dife-
rents en cada cultura, o fins i tot
a cada ciutat segons l’experièn-
cia que ha tingut. És fantàstic
perquè cada producció dóna
nous significats a lameva obra”.

A les set peces que fins al 3 de
març es veuran al Lliure es retra-
ta l’exèrcit com un aparellmatus-
ser i ineficaç en l’aspecte humani-
tari. S’ha documentat? Ha rebut
crítiques? “No particularment en
la forma com retrato a l’exèrcit,
per a la qual cosa no m’he docu-
mentat: volia partir del coneixe-
ment col·lectiu que donen les no-
tícies. Però és veritat que avui hi
ha una mirada en positiu sobre
els soldats, fins i tot des de l’es-
querra se’ls percep com a herois,
paios ben trempats, gent normal i
càlida. S’ignora fins a quin punt
la guerra embruteix tothom, fins
i tot els soldats”.c
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El dramaturg britànic celebra l’adaptació del Lliure de ‘Dispara / Agafa tresor / Repeteix’
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