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■ Joana Raspall rep un homenatge
el dia del seu centè aniversari

Joana Raspall, la poeta més veterana de les lletres
catalanes, va rebre ahir un homenatge al Palau de
la Generalitat amb motiu del seu centè aniversari.
L’acte va comptar amb la presència del poeta Feliu
Formosa, el president de la Generalitat, Artur Mas,
i l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San
José, així com diversos representants del teixit
associatiu de la ciutat on va néixer.
Malauradament Joana Raspall no hi va poder
assistir per culpa d’una indisposició.

■ Mor una acròbata del Cirque du
Soleil en una funció a Las Vegas

Una acròbata del Cirque du Soleil, la francesa Sarah
Guyard-Guillot, va morir en caure des d’uns 15
metres durant una representació de l’espectacle
Ka a Las Vegas, als Estats Units. El cable de
seguretat va fallar i l’acròbata va caure en un forat
sota l’escenari. L’artista, amb 20 anys
d’experiència, actuava a l’Hotel MGM des del 2006.

■ Enrique Vila-Matas obté l’Orde de
les Arts i de les Lletres de França

“París no s’acaba mai”, va
dir irònicament Enrique
Vila-Matas després de
saber, ahir, que rebrà la
distinció d’Oficial de
l’Orde de les Arts i les
Lletres de França. L’autor
barceloní, que és cavaller
de la Legió d’Honor des
del 2008, destaca per
aportar “esplendor a les
arts i les lletres a França”.

enbreu
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■ La Veronal, Loscorderos.sc i
La Zaranda, premis Sebastià Gasch

Ahir es van entregar els 38ns Premis FAD Sebastià
Gasch d’arts parateatrals. El coreògraf Marcos
Morau, el dramaturg Pablo Gisbert i el teòric Roberto
Fratini (col·laboradors dins La Veronal) i l’obra El cel
dels tristos de Loscorderos.sc van endur-se el premi
principal. El pianista Jordi Sabatés i els andalusos de
La Zaranda són Premis d’Honor. Els Aplaudiments
van ser per a l’exposició Paral·lel 1894-1939, per als
espectacles Pugilatus d’Escarlata Circus i Sé de un
lugar, per a la bailaora Manuela Carrasco i per a
Press, de Pierre Rigal. Els emergents guardonats són
la companyia Psirc i el creador Jordi Galí.

LOSCORDEROS.SC
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L’atac sonor de Tiger Menja Zebra

L’agressivitat sonora de Tiger
Menja Zebra s’escampa. Després
de tocar en festivals com el Sónar i
el Festus, el trio prepara la presen-
tació del disc Com començar una
guerra al Cruïlla Barcelona.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. “El fil conductor de
Tiger Menja Zebra és la provoca-
ció”, explica Xavi Font, i els seus
companys de grup, Josep Arnan i
Eduard Novoa, hi estan d’acord.
Tots tres comparteixen un passat,
quan formaven part de la banda
Camping, que van voler deixar en-
rere. “Després de deu anys, ens vam
acomodar i vam pensar que era el
moment de trencar i de fer una cosa
radicalment diferent i radicalment
radical”, recorda Font. Van “matar”
Camping amb la intenció de “co-
mençar de zero”, i el procés els ha
donat “una trempera” com quan te-
nien vint anys.

La magnitud de la radicalitat del
grup, basada en l’electrònica indus-
trial, es pot comprovar a Com co-
mençar una guerra (Music for
Nothing, 2012), un disc que van de-
fensar al Sónar amb un resultat im-
pactant que volen repetir el 6 de ju-
liol al festival Cruïlla Barcelona.

L’Estatut d’Independència
Tan aviat com van engegar el nou
projecte, aquests tres músics que
assagen a Granollers van escriure
un decàleg, l’Estatut d’Indepedèn-
cia de Tiger Menja Zebra, que recull
els principis artístics del grup, entre
els quals hi ha la visceralitat, l’extre-
misme sonor i unes lletres curtes,
explícites i repetitives. “Són com

cops de destral al cap”, diu Font so-
bre les lletres de peces com ara Qui
té por del rei?, Que et follin o No cal
ser de Brooklyn.

En directe Tiger Menja Zebra
serren les dents i disparen crispació
electrònica com ho feien grups com
The Young Gods i Atari Teenage Ri-
ot. Dalt de l’escenari semblen cien-
tífics remenant material quirúrgic
amb intencions poc saludables o
matemàtics entestats a trobar un al-
goritme diabòlic mentre el bateria
Gustavo García colpeja bombo i
timbals com si el món s’acabés. “Tot
el nostre directe va enllaçat, perquè
volem generar una tensió constant
en el públic”, explica Novoa. “Ha de
fer mal”, precisa Font.

Un concert de Tiger Menja Zebra
és una experiència intimidant que
permet “alliberar l’estrès del dia a
dia”, com una mena de club de la

lluita musical. Transmeten la sen-
sació d’estar molt enfadats, però
també fan servir un sentit de l’hu-
mor provocador. Si més no, aquesta
era la intenció del videoclip de la
cançó Com començar una guerra. El
trio hi surt mirant una pantalla on
es van projectant els noms de dife-
rents grups, de Manel i Refree a Za!
i Love of Lesbian. Cada cinc segons,
un nom. I cadascun dels Tiger Men-
ja Zebra tira ous o flors a la pantalla.
“Nosaltres no sabíem en quin ordre
sortirien els noms, i ens semblava
interessant veure quina reacció tin-
dríem”, explica Arnan. “La idea era
com el m’agrada/no m’agrada de
Facebook, però escenificada i por-
tada a l’extrem”, diu Font. Eren
conscients de la provocació. Diuen
que alguns grups s’han molestat, pe-
rò que d’altres que també han rebut
ous els han felicitat.e

Els tres components del grup Tiger Menja Zebra, que el 6 de juliol
actuaran al festival Cruïlla Barcelona. MUSIC OR NOTHING

El trio de Granollers debuta amb ‘Com començar una guerra’

Dídac Rocher canta ‘El
Minotaure i Teseu’ d’Espriu

El cantautor Dídac Rocher posa
música i paraula a El Minotaure i
Teseu de Salvador Espriu. El disc,
produït per Dani Ferrer, teclista
de Love of Lesbian, és un homenat-
ge finançat amb micromecenatge.

X.C.

BARCELONA. Va començar com un
encàrrec i ha acabat com un projec-
te personal conduït a bon port amb
determinació. “L’any 2010 em van
demanar fer un recital per a l’acte
inaugural del Correllengua, que es
feia a Arenys de Mar perquè era el
25è aniversari de Salvador Espriu”,
explica Dídac Rocher, nascut a Va-
lència el 1978 i resident a Arenys. La
idea inicial era fer un recull antolò-
gic, fins que llegint El caminant i el
mur (1954) va quedar seduït pels po-
emes d’El Minotaure i Teseu, en què
Espriu es mostra “d’una manera
més íntima”.

És el poeta dissortat que “traspua
aquest sentiment derrotista, de re-

signació, però que també s’empre-
nya i renega”, diu Rocher sobre uns
versos que reflecteixen “la grisor
dels anys 50 i el pesar que li produ-
ïa a Espriu la situació del país”, com
passa a Assaig de càntic en el temple,
que en l’adaptació de Rocher inclou
una picada d’ullet a Ovidi Montllor.

En el recital del 2010 només hi
havia un poema convertit en cançó,
Escrit a la manera de Salom. Tres
anys després les cançons han gua-
nyat pes al disc, tot i que hi continua
dominant el recitat. “La paraula ha-
via de tenir una part important. No
volia fer tant un disc de cançons
com un disc de paraula”, explica.

Un toc de David Lynch
Tot i així, la música és essencial.
Com ja va fer als àlbums El nus
(2009) i Porpre (2012), ha treballat
la producció d’El Minotaure i Teseu
amb Dani Ferrer, el teclista de Love
of Lesbian. Plegats han trobat solu-
cions musicals com ara amarar Una
closa felicitat és ben bé del meu món
d’un “punt David Lynch i western”.
Per tirar endavant el disc, fins i tot
en un Any Espriu, Rocher ha recor-
regut al micromecenatge. “Ja ho
vaig fer amb el disc anterior. No te-
nia ajuda de ningú”, diu.e

El cantautor Dídac Rocher
homenatja Salvador Espriu en
el seu nou disc. NOEMÍ ELÍAS


