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La carpa 
dadaista  
de My! Laika 
recala a la 
Font Màgica

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Humor absurd i dadaista entre 
acrobàcies. La metàfora de la 
transformació del blat de moro 
en crispetes –la Popcorn machine 
del títol– serveix per definir l’ex-
plosiva i esbojarrada metamorfo-
si que planteja My! Laika, una 
companyia circense internacio-
nal resident a França que recala 
fins divendres a la Carpa Font Mà-
gica Montjuïc.
 L’absurd i les sorpreses se suc-
ceeixen en un «viatge emocional 
postapocalíptic», declara l’italià 
Salvatore Frasca, un dels quatre 
integrants del grup. «Combinem 
teatre, acrobàcies, música i dan-
sa en un espectacle que provoca 
confusió en el públic. Hi ha mo-
ments en què alguns riuen men-
tre altres ploren, cadascú ho viu 
a la seva manera», explica el ma-
labarista. «Volem que l’especta-
dor s’endinsi en un caos de sensa-
cions, algunes de bastant turbu-
lentes».

‘Popcorn machine’ 
fusiona teatre, 
acrobàcies, 
dansa, música  
i humor absurd

Popcorn Machine
Carpa Font Màgica • Avui i demà • 22.00

 En un paisatge escenogràfic 
elèctric, el futur absurd coexis-
teix amb un passat desconegut. 
Un tigre cau del cel, la Fontana de 
Trevi es converteix en un xampi-
nyó atòmic, una Barbie balla... Si-
tuacions insòlites que, sorgides 
de l’humor, revelen la naturalesa 
dels personatges, interpretats 
per Frasca, Philine Dahlmann, 
Elske van Gelder i Eva Ordóñez. 
Els sentiments ambigus, del sa-
disme al desemparament, els 
acompanyen cap a aquestes situ-
acions absurdes, mentre les notes 
d’un violoncel es juxtaposen al 
ritme d’una màquina de cosir, 
una cançó siciliana o focs artifi- 
cials.
 Premiats amb el Jeunes Ta-
lents Cirque Europe 2010, la com-
panyia conjuga la posada en esce-
na teatral amb disciplines circen-
ses: hi ha un trapezi, objecte d’u- 
na aventura sentimental; una 
bicicleta acrobàtica sobre la qual 
unes cames juguen a la ruleta rus-
sa... «Són moltes històries, però la 
més gran són els mateixos cos-
sos», postil·la Frasca. H

  

  

Toquinho, el Brasil universal
CRÒNICA El cantautor va donar prioritat als clàssics al Teatre Grec

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Toquinho és un altre cas d’artista 
longeu que segueix tocant una vega-
da i una altra les mateixes cançons 
amb què en altres temps es va fer un 
nom gairebé sense modificar el guió 
dels seus recitals. Acaba de publicar 
un nou disc que no està gens mala-
ment, Quem viver, verá, el primer en 
gairebé una dècada, però, dimarts, 
al Teatre Grec, el va deixar de banda 
i es va atrinxerar en el material més 
popular de la seva obra i en els clàs-
sics de la bossa nova als quals, als 
anys 70, va donar un segell propi 
amb Vinícius de Moraes.
 Toquinho va desplegar les seves 
arts com a guitarrista, va cantar amb 
suavitat, va exhibir humor i no va fer 
cap pas en fals. Però el seu recital no 
va ser gaire diferent del del Palau 

(2007) o el Poble Espanyol (amb Gal 
Costa, 2006). Perquè ens féssim una 
idea de les seves intencions, va obrir 
amb talismans del calibre de Samba 
d’Orly, Tarde em Itapoá, Que maravilha i 
Garota de Ipanema, així, d’una tirada. 
Grans èxits i cites als dos volums de 
La Fusa, gravats amb Vinícius, Maria 
Creuza i Maria Bethânia a Mar del 
Plata (Argentina). Toquinho va lluir 
la seva vella amistat amb el poeta, 
amb qui va treballar més d’una dèca-
da, i va evocar el seu estret vincle amb 
el whisky. «Deia que era el millor 
amic de l’home, ¡el gos embotellat!». 

DISC AMB SKÁRMETA / A mig recital va 
presentar la cantant Anna Setton; 
«una sorpresa», va dir (home, To-
quinho, que el seu nom està escrit en 
el programa de mà), i es va aliar amb 
ella a Quero você, cita al nou disc, i a la 
baptismal Chega de saudade. Va anun-
ciar un disc amb Antonio Skármeta, 
amb qui ha col·laborat en diverses 
cançons, per a l’hivern, i va estirar el 
recital amb més peces universals: 
Manha de carnaval (versió instrumen-
tal), Berimbau, Aquarela, A tonga da mi-
ronga do kabuleté... Cartes segures, nit 
confortable. HToquinho, dimarts passat a la nit, durant la seva actuació al Grec.

JOAN CORTADELLAS

Ritmes sense fronteres
Tomatito i Omar Faruk creuen les seves arrels flamenques i turques a l’amfiteatre

MARTA CERVERA
BARCELONA 

Dos reconeguts artistes, 
el tocaor flamenc Tomati-
to i el multiinstrumentis-
ta turc Omar Faruk inici-

en aquesta nit una interessant aven-
tura musical al Teatre Grec. És la 
primera vegada que toquen junts en 
concert. «La música turca i el fla-
menc tenen moltes similituds. La 
musicalitat és molt semblant», des-
taca Tomatito.
 No han tingut gaire temps d’assa-
jar. Ahir van fer la primera prova 
amb tots els músics, però han man-
tingut molt contacte via internet 
per preparar-ho. El concert comen-
çarà amb els dos músics i els seus 
conjunts tocant junts peces de l’un i 
de l’altre, entre elles Spain, de Chick 
Corea, que Tomatito ja va versionar 
amb el pianista de jazz Michel Cami-
lo. Després cada artista actuarà amb 
els seus respectius grups.
 Faruk i Tomatito diuen que neces-
siten aquest tipus d’experiències per 
créixer artísticament. «El misteri de 
la música neix de la curiositat. Sem-
pre que toques amb algú diferent 
aprens alguna cosa», diu Tomatito. 
«La vibració amb Tomatito ha sigut 
molt especial. Hem connectat no no-
més com a intèrprets sinó també 
com a persones», comenta Faruk. No 
és la primera aventura flamenca per 
a l’artista turc, que va gravar amb el 
desaparegut cantaor Enrique Moren-
te. «Allò va ser molt important per a 

mi. Però, el que fem ara és diferent. 
No es tracta de tocar en un estudi si-
nó de veure com flueix l’energia i la 
creativitat en directe», indica.

IMPROVISACIÓ VITAL/ Com en el jazz, la 
improvisació serà clau. «És el més di-
vertit d’aquesta mena de projectes: 
poder anar descobrint coses segons 
el que vas sentint. No tot ha d’estar al 
cent per cent definit, com en la mú-
sica clàssica», apunta Tomatito. El 

seu nou company de viatge té una vi-
sió similar: «La música ha de ser com 
la disciplina militar dels soldats pe-
rò tenir la llibertat i la passió dels gi-
tanos». El músic turc, nascut a la pro-
víncia turca d’Adana, es va criar a 
prop seu.
 «Faruk i jo ens entenem molt bé. 
Sabem que en la música les dues 
parts han de cedir perquè funcioni, 
com en el matrimoni», diu Tomati-
to, que tornarà a Barcelona per actu-

ar al Festival de Jazz juntament amb 
Michel Camilo, amb qui ha gravat 
dos aclamats discos. «Amb Michel 
vam gravar el primer perquè al Japó 
la gent va venir a demanar-nos-en un 
després de l’actuació. Esperem que 
ara ens passi igual. Si agrada, el gra-
varem», afegeix Tomatito, que ulti-
ma el seu nou disc flamenc. H

Tomatito & Omar Faruk
3Teatre Grec •  Avui • 22.00 hores.

Tomatito (dreta), davant d’Omar Faruk, d’esquena, durant l’assaig que van fer ahir en un hotel de Barcelona.

JAVIER CARBAJAL


