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L’escenari era dominat per l’es-
quelet d’una balena, i a dins hi ha-
via Vinicio Capossela i els seus sis 
músics, preparats per solcar les 
aigües. Pops gegants, almiralls i 
grumets a Arteria Paral·lel. Fan-
tasia marinera, freak show, cants 
de taverna i àries operístiques tu-
nejades amb so exotica retrofutu-
rista. Planeta Capossela en la se-
va versió més sensacional. «Ja que 
ens fan creure en el Banc Central 
Europeu i la prima de risc, ¿per 
què no creure en els ciclops i les 
sirenes?», va justificar l’italià.
 Un disc com Marinai, profeti e 
balene es mereixia un desplega-
ment com aquest. Capossela ho 
va escenificar en un recital temà-
tic sobre un viatge oceànic entre 
mites i fabulacions, amb borrat-
xeres de rom i naufragis, i tocant 
un piano situat dins un mascaró 
de proa. El temari del doble com-
pacte, gairebé íntegre, i un viatge 
a L’Atlàntida, de Verdaguer, en ca-
talà i italià, amb l’ajuda de Cabo 
San Roque. 
 La travessia va resultar mogu-
díssima i, només a la segona part, 
massa severa. Per compensar 
aquesta gravetat final, Caposse-
la va completar el repertori recor-
rent al seu catàleg més vitalista 
(Che cossè l’amor, Il ballo di San Vito), 
cantant a Renato Carosone (Tore-
ro) i entonant en castellà la clàssi-
ca Canción de las simples cosas. Acla-
parador. H

  

Capossela, 
mar obert 
a Arteria
CRÒNICA El cantant 
va oferir una frondosa 
fantasia marinera

La Nova Cançó, a escena
3 Peces de Llach, Serrat o Sisa donen volada a una comèdia situada al circ
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s
i el rock català ha tingut 
el seu musical amb Cop de 
rock, no podia faltar qui 
mirés més enrere i traslla-

dés la fórmula a un fenomen tan re-
llevant com el de la Nova Cançó. Ho 
ha fet una jove productora, Som-hi 
Films, que es va posar mans a l’obra 
per teixir la comèdia musical A for-
ça de cançons, situada entre bastidors 
del món del circ. Des d’aquesta set-
mana s’ha instal·lat al Guasch Teatre 
amb Pau Doz i Laura Olivella com a 
caps visibles d’aquest musical de pe-
tites dimensions que també comp-
ta com a intèrprets amb Albert Doz, 
Xavier Duch i Elena Gadel, la més 
coneguda pel seu pas per la segona 
edició d’OT.
 Tot i la seva joventut, tots comp-
ten amb una dilatada experiència 
en els grans musicals que s’han fet 
a Barcelona els últims anys. Va ser 
Laura Olivella qui va llançar la idea 
quan va redescobrir la Nova Cançó 
amb el disc de Manu Guix Onze Llachs. 
Era el moment de recuperar aque-
lles cançons. En la primera selecció 
la xifra era absolutament excessiva: 
42. Una de les 13 finals, La fera ferotge 
(Ovidi Montllor) els va portar fins al 
món del circ com l’element drama-
túrgic per no quedar-se en un simple 
recital.

DEL DOMADOR A LA VIDENT / «El circ ens 
aporta màgia i llibertat i amb el seu 
simbolisme juguem amb l’imagina-
ri, igual que va fer la Nova Cançó», 
explica Pau Doz, actor i director. 
L’obra transcorre entre bastidors, 
al backstage de la carpa, on es mo-

uen personatges com el domador, 
el forçut i l’acròbata i la vident. A 
tots els descobreix un jove que, des-
prés d’acomiadar-se de la seva nò-
via, surt d’una enorme caixa per en-
trar en un món nou, desconegut per 
a ell, però que no serà tan idíl·lic.
 Encara que l’obra no vol donar 
cap missatge polític concret, la idea 
de la caixa opressora i del descobri-
ment d’un univers més lliure remet 
a la transició espanyola dels anys de 

la Nova Cançó. «Juguem amb aquest 
simbolisme, però és sobretot un es-
pectacle distès, de comèdia», subrat-
lla Pau Doz.
 Ell canta [vegeu vídeo] amb Elena 
Gadel un mix de País petit (Llach) i 
Paraules d’amor (Serrat). La prime-
ra és una de les favorites de Gadel. 
No hi falten clàssics com Qualsevol 
nit pot sortir el sol (Sisa), Que tinguem 
sort (Llach) o la que dóna el títol del 
muntatge, A força de nits, també de 

Llach. També n’hi ha de menys co-
negudes com El piset (Xavier Elies), 
Confessió (Joan Isaac) o dues que can-
ta Núria Feliu: No encenguis l’espelma 
i Anirem tots cap al cel. Totes encaixa-
ven en aquesta comèdia amb músi-
ca (gravada), dansa, 
teatre i molt senti-
ment. H

eStReNA d’uN emotIu muSICAL AL guASCh teAtRe

33 Pau Doz i Elena Gadel posen per a EL PERIÓDICO.

ÁLVARO MONGE

Vegeu l’acústic de ‘País 
petit’ i ‘Paraules d’amor’ al 
mòbil o a e-periodico.cat
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Harmonies a compàs
3el grup Polifonía Jonda debuta avui al mercat de les Flors

NÚRIA MARTORELL 
BARCELONA

Alba Guerrero, professora de l’Es-
muc  i cantaora assídua de la sala Ta-
rantos, fa anys que «investiga sobre 
les possibilitats de la veu en el fla-
menc». Explica que ja es va llançar 
a cantar «una petenera a cinc veus» 
l’any 2011. Que ha experimentat 
amb formacions «de gospel i també 
de jazz». I que se sent especialment 
orgullosa del seu nou projecte, el 
grup i espectacle Polifonía Jonda, 
amb el qual avui debuta al Mercat 
de les Flors. És un dels molts reclams 
de l’ara batejat festival Ciutat Fla-
menco (abans conegut com a Ciu-
tat Vella).
 Aquesta dona de Huelva establer-

ta a Barcelona fa temps que fon re-
ferents i coneixements per anar for-
jant un estil propi que comparteix 
i imparteix amb dues de les seves 
alumnes, Ana Colom i Cristina Ló-
pez. I que recrea també amb el can-
tautor i guitarrista Carles Dènia. «¿La 
meva trajectòria?, buf, no es pot re-
sumir –admet l’únic noi del grup–. 
Vaig estudiar guitarra de jazz al con-
servatori de l’Haia (Holanda), em de-
dico al cante flamenc i al cant d’estil 
valencià, i acabo de guanyar el pre-
mi Enderrock al millor disc per El pa-
radís de les paraules», aclareix.

VARIETAT DE PALS / L’espectacle, avan-
ça Guerrero, conté «una varietat im-
portant de pals. I el que és diferent 

i innovador –afegeix– és el tracta-
ment polifònic que li donem: aques-
tes veus cantant melodies flamen-
ques tradicionals és una cosa que 
crec que no s’havia fet abans». En la 
memòria hi ha la gesta d’Enrique 
Morente i el seu muntatge amb les 
Veus búlgares. «Sí, però vull incidir 
en el fet que a l’hora d’escollir les 
veus de l’equip vaig pensar en can-
taores que poguessin cantar flamenc 
per soleá, bulerías, etcètera, i alhora 
entendre i llegir un arranjament po-
lifònic. I això és una 
cosa molt difícil de 
trobar». H

FeStIVAL CIutAt FLAmeNCo

33 Cristina López, Ana Colom, Alba Guerrero i Carles Dènia, a EL PERIÓDICO.
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Vegeu l’acústic de 
Polifonía Jonda al mòbil 
o a e-periodico.cat


