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Mike Scott, un rocker lletraferit
amb molta energia. CRISTINA CALDERER

EN DIRECTE

Butaques en
flames per rebre

The Waterboys al
Teatre Coliseum

MÚSICA

El folk emocional i
aromàtic d’Isaac Ulam

Isaac Ulam actua avui i demà a la sa-
la Heliogàbal de Barcelona. Hi pre-
senta les cançons del disc Murtra,
un nou catàleg d’emocions amb aro-
mes de folk que arriba després del
treball En els prats més llunyans.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Les cançons d’Isaac
Ulam (Blanes, 1978) creixen perfu-
mades d’estranyes aromes de folk.
Caminen sense fer soroll pels mar-
ges de les emocions que se senten
però no s’expliquen. Són cançons de
terra i aire, arrelades en paradisos
antics. Ja ho eren les de l’àlbum En
els prats llunyans (2009), un primer
tast de la seva personalitat musical
que comença a considerar-se un
disc de culte. Ara torna amb Murtra
(BankRobber), un treball que havia
pensat enregistrar “salvant totes les
distàncies, en la línia del Desire
(1976) de Bob Dylan”, diu Ulam. El
seu desig era “tirar més de violins i
de bateries”. Volia, sobretot, que so-
nés com “aquells discos de cançó
d’autor amb banda”.

Tot i que va ser un àlbum autoe-
ditat amb poca repercussió, En els
prats llunyans va situar l’autor en el
punt de mira d’altres músics com
Pep Toni Ferrer, d’Oliva Trencada,
i Lluís Bestard. “Un dia en Pep To-
ni Ferrer va passar per casa i va sen-
tir unes cançons noves que jo havia
compost”, explica Ulam. El líder
d’Oliva Trencada li va proposar que

les treballessin plegats i que graves-
sin un disc, però “tenia molta feina i
tot es va anar endarrerint”. Ulam va
tirar pel dret i va decidir fer un en-
registrament en directe que no va
funcionar. Va ser llavors quan va
aparèixer el bateria Lluís Bestard.
“Em va veure actuar a l’Heliogàbal,
em va dir que volia tocar amb mi i
em va buscar un estudi de gravació
a Barcelona”, diu el músic blanenc.

La música del jardí botànic
La murtra és una planta aromàti-
ca que dóna nom al jardí botànic de
Blanes, Mar i Murtra. A Ulam li
agrada sobretot la seva fonètica.
“Si tingués un grup de rock li po-
saria Murtra”, assegura. De mo-
ment l’ha triat per titular un disc
obert a moltes interpretacions mu-
sicals. “Hi ha gent que em compara
amb Pau Riba o el Sisa dels inicis.
Pot ser que hi siguin –reconeix–,
perquè faig cançons en català amb
una guitarra acústica”.

El reduccionisme no funciona
amb Ulam. El seu folk és obert de
mena. “Vaig arribar a l’estudi amb
les cançons picades i vaig deixar que
els músics fessin la seva, perquè per
mi és important que aportin coses”,
explica. El guitarrista Kiko Barre-
nengoa, el baixista Puter Puigser-
ver, el teclista Alberto Pérez i el ba-
teria Lluís Bestard, que amb la voca-
lista Paula López acompanyaran
Ulam en directe, han aconseguit
que Murtra respiri country a Objec-

te pur, aires medievals a Estranys,
folk fosc a Surt un monstre i folk
lluminós a Perfums i aigua i Dona
ocell.

L’altra vocalista del disc, Si-
mona Bennett, és l’exparella
d’Ulam. “La cançó Viure amb tu
parla de la vida en parella quan
tot va bé. Surt un monstre també
la vaig escriure quan encara esta-
va molt bé amb ella, però parla
d’una separació que al final va ser
la meva. Ens vam separar durant
la gravació del disc i a l’estudi els
músics em deien que era un visi-
onari”, explica Ulam.e

Isaac Ulam aposta per un folk diferent com el dels
discos de “cançó d’autor amb banda”. PERE TORDERA

El músic de Blanes presenta el nou disc,
‘Murtra,’ a l’Heliogàbal avui i demà

‘Lava’, un secret misteriós al subsòl del Teatre Lliure
PAU DACHS

BARCELONA. Tres geòlegs estan
fent la seva tasca rutinària –perfo-
rar el terra de Barcelona– quan, de
cop i volta, alguna cosa altera la
normalitat a quinze metres sota
terra. Després de sentir uns sorolls
estranys, una minicàmera els reve-
la l’existència d’unes criatures cu-
rioses al subsòl. Així comença La-
va, una producció que la compa-
nyia belga Studio Orka estrena avui
al Teatre Lliure i que s’allargarà
–en funcions escolars i familiars–
fins al 13 de maig. Dins una carpa
instal·lada a la plaça Margarida
Xirgu nens i pares comparteixen
amb els protagonistes l’excitació,
el misteri i la responsabilitat de la
sorprenent troballa.

Studio Orka és un col·lectiu de
dissenyadors i intèrprets de Gant
que, a partir d’idees esbojarrades,
creen imaginaris en què tot és pos-
sible. En el cas de Lava va ser Philip-
pe van de Velde (director juntament
amb Martine Decroos i Brenda Ber-
tin) qui va imaginar-se el comença-

ment de la història: una càmera que
sondeja el subsòl i hi descobreix és-
sers desconeguts. En l’adaptació al
català de l’obra, Pol López, Carla
Rovira i Neus Umbert interpreten
els tres afortunats geòlegs.

El fet que l’obra es representi en
una espai on no hi caben més de 20
persones endinsa els espectadors,
tant petits com grans, dins un relat
inquietant. “Els nens veuen que te-
nen la responsabilitat de mantenir

en secret les criatures descober-
tes. En canvi, els pares mostren
les emocions que normalment
reprimeixen”, descriu Martine
Decroos. La carpa no és un esce-
nari fortuït, sinó que Studio Orka
es distingeix per la tria de localit-
zacions curioses com boscos,
parcs i supermercats per a les se-
ves representacions: “Ens encan-
ta que la fantasia no s’acabi amb
l’espectacle, sinó que perduri”,
afirma Decroos.

Lluís Pasqual, el director del
Teatre Lliure, va aprofitar la pre-
sentació ahir de Lava per fer ba-
lanç del cicle El Lliure dels Nens,
en el qual s’emmarca l’obra: “Ha
funcionat perfectament sense
que ens augmentessin el pressu-
post. L’any vinent es mantindrà”,
va anunciar. Pasqual va mostrar
l’esperança que la nova llei del
mecenatge ajudi en el finança-
ment d’una programació per a
nens que enguany ha permès la
representació d’obres tan especi-
als i de petit format com Buchet-
tino, Bosc de cames i Lava. e

L’escenari és una carpa amb capacitat per a només
20 persones a la plaça Margarida Xirgu. ROS RIBAS

TEATRE

Exòtics
Studio Orka
situa les
obres en
boscos, parcs
o súpers

‘Desire’
Ulam volia
que el nou
àlbum fos en
la línia del disc
de Bob Dylan

‘Festival de Guitarra’: The Waterboys
TEATRE COLISEUM
15 d’abril

BORJA DUÑÓ

Com en la paràbola del fill
pròdig, les ganes de veu-
re i escoltar un grup com
The Waterboys solen ser
proporcionals a la pro-

longació de les seves absències. Els
de Mike Scott són cars de veure i ja fa
gairebé deu anys de la seva darrera
visita, de manera que quan van tre-
pitjar l’escenari del Coliseum es van
trobar amb unes butaques gairebé en
flames. El públic, molt fidel, els va re-
bre amb grans honors i ells van cor-
respondre amb un xou essencial-
ment elèctric que, tot i servir de pre-
sentació del seu darrer disc, An ap-
pointment with Mr. Yeats (2011), va
estar farcit de peces emblemàtiques.

Amb el virtuós Stephen Wickham
al violí, Ralph Salmins a la bateria,
James Hallawell als teclats i Marc
Arciero al baix, el quintet va mostrar
un estat de forma immillorable i va
emprendre un repertori sense fissu-
res i amb moments veritablement
explosius, com Rags, A girl called
Johnny i Mad as the mist and snow.
Post punk, rock’n’roll, folk, balades,
tonades tradicionals celtes… tot en-
caixa d’una manera estranyament
natural en la proposta de Mike Scott,
un rocker lletraferit que no ha perdut
ni una engruna de la seva energia.

El grup va dominar a la perfecció
el tempo del concert tot i deixar per
als bisos The whole of the moon (amb
una desconcertant intro en clau de
reggae) i l’apoteòsica The fisher-
man’s blues, una peça que condensa
tots els elements que fan de The Wa-
terboys un grup diferent i especial.
Impossible enumerar tots els mo-
ments memorables d’un recital per
sucar-hi pa que va fer saltar el públic
de les cadires.e
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