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L’indie-folk de Joana
Serrat, a Barcelona
La cantautora osonenca Joana Serrat desta-
pa la seva música més íntima avui a l’Hotel
Mandarin de Barcelona. El cicle Gin & Live
acollirà les melodies càlides de la cantant, que
s’emmiralla en músics com Bob Dylan i Joan-
na Newsom per crear i versionar peces d’in-
die i folk nord-americà.

Blanes traça una ruta
pels llocs vitals de Bolaño
Blanes recorda Roberto Bolaño amb un itine-
rari guiat que recorre els espais on va viure
l’autor xilè. Amb motiu del 10è aniversari de
la seva mort, la Ruta Bolaño ressegueix punts
com l’estació que va rebre l’escriptor el 1985.
La iniciativa vol donar resposta a l’interès dels
visitants sobre la vida de l’autor al municipi.

La festa ancestral
de Jorge Pardo

convocat24músicsperposardellarg
la versió XL de Huellas, un repertori
de flamenc jazz basat en el doble CD
homònim que pretén continuar ex-
plorant “la crida de l’ancestral”, és a
dir, el flamenc, de manera aglutina-
dora, innovadora i mutant. L’acom-
panyaven l’Original Jazz Orquestra
del Taller de Músics, dirigida pel
trompetista David Pastor, i un sextet
ambgranpresènciadelasecciórítmi-
ca amb percussió, bateria, marimba
i dos palmeros. Es completava amb la
guitarrad’unaltreheterodox,Josemi
Carmona, abans a Ketama, i convi-
datscomelcantanticompositorDie-
go Guerrero, que es mou amb prodi-
giosa naturalitat entre el flamenc, els
ritmes afrocubans i el jazz.

Jorge Pardo ‘Huellas XL’
TEATRE GREC
22 de juliol
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El saxofonista i flautista
Jorge Pardo (Madrid,
1955),reconegutenguany
com el millor músic de
jazz europeu per l’Aca-

démie du Jazz Française, s’asseia al
seu habitual tamboret en un cantó de
l’escenari del Teatre Grec, com si no
volguésacaparartotal’atenció.Havia

Si bé aquesta versió XL del disc
prenia el seu màxim sentit quan en-
travaenacciólapartorquestrada–va
brillar especialment en el fandango
Huellas, dedicat a Enrique Morente,
i en l’arranjament que Vicens Martín
havia preparat per després d’una so-
leá interpretada pel cantaor El Sa-
lao–, també va quedar palès que el
sextet de Pardo semblava no immu-
tar-se davant dels arranjaments de la
big band, com si volguessin ancorar-
se en l’essència del gènere. De fet, el
mateixrepertorirecordavaconstant-
ment que la innovació i l’avantguar-
da s’amaguen en les formes més de-
purades. Un dels moments més cor-
prenedorsvaserunsolodeflautaque
el madrileny va introduir amb un de-
finitiu “aquesta és una taranta que
em va ensenyar Camarón”. I quan el
públic va recuperar l’alè, la festa va
continuarfinsqueunabuleríacomu-
nitària va posar punt final a més de
dues hores de música.e

El saxofonista Jorge Pardo va presentar Huellas en
format XL amb 24 músics. CÈLIA ATSET

Crítica

L’amistat, l’amor i la parella cen-
tren els muntatges que s’estrenen
avui i demà al Grec. El viento en un
violín i Victoria falls arriben a Bar-
celona i s’estrenen Jo mai i Allò de
què parlem roman inexplorat.

per emborratxar-se”, i el bar –on els
actors també toquen música rock i
punk–, a “una illa de Mai Més on els
personatges intenten estalviar-se
certs peatges de l’edat adulta”. Se-
gons Àlex Monner, Jo mai aborda
“la merda que portem a sobre i els
recursos per netejar-la”. Amb tot, és
un text positiu perquè “al final tots
troben la llum”.

El final d’El viento en un violín, de
Claudio Tolcachir, és feliç i a la ve-
gada agredolç, com la vida mateixa.
L’autor argentí porta avui al Romea
les històries creuades de sis perso-
natges que exploren fins on pot ar-
ribar l’amor amb grans dosis de ten-
dresa, poesia i un humor molt àcid.
L’epicentre de l’acció el protagonit-
za una parella de noies lesbianes
que fins i tot estan disposades a vi-
olar un noi (que a Barcelona inter-
pretarà el mateix Tolcachir) per ser
mares. A més, l’argument i les rela-
cions d’aquesta peça, que es va po-
der veure al Temporada Alta del
2010, dinamiten qualsevol conven-
ció sobre la idea de família. El resul-
tat és un nucli “molt més precari,
molt menys estable, però nou”, diu
Ramon Simó, el director del Grec,
sobre el muntatge.

Els protagonistes de Victoria
Falls, l’obra de Sandra Simó que
s’estrena demà al Mercat de les
Flors, són una parella en crisi amb
dos fills. El títol fa referència als
salts d’aigua de Zimbàbue i, en con-
traposició a la grisor de les ciutats
contemporànies, adverteix que el
registre de l’obra no és estrictament
realista. El repartiment inclou el co-
reògraf Jordi Cortés, que ha portat
els altres intèrprets, com Àurea
Màrquez i Xavier Ripoll, a explorar
noves dimensions dels seus perso-
natges a través del moviment. Se-
gons l’autora, és una obra “vitalista”
perquè “els personatges acaben ve-
ient que la felicitat no es pot mesu-
rar per l’absència de problemes”.

Thomas Bernhard va conèixer
Hedwig Stavianicek en un sanatori
antituberculós. Ell tenia 17 anys i
ella en tenia 56. Entre ells es va for-
jar una amistat que Pep Tosar ha
aprofitat per ambientar al saló de
casa d’ella Allò de què parlem roman
inexplorat, un muntatge sobre el lli-
bre pòstum de Bernhard Els meus
premis. L’obra s’estrena demà a
l’Espai Lliure i reviu com Bernhard
vivia els guardons que rebia des que
l’hi comunicaven fins a la cerimònia
de lliurament. Imma Colomer, que
interpreta Hedwig, diu que “amb
l’obra els espectadors coneixeran
com Bernhard desenvolupava els
pensaments”. Tosar assegura que, a
més, “es divertiran”.e

ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA. Mares, fills, amics, pa-
relles... Els muntatges que s’estre-
nen avui i demà al Grec apunten al
nucli de les relacions humanes. Els
personatges de Victoria Falls, El vi-
ento en un violín i Jo mai busquen el
seu lloc al món, que no sempre els és
favorable. L’amistat, a més, és una
de les claus d’Allò de què parlem ro-
man inexplorat, la comèdia de saló
que Pep Tosar ha teixit a partir del
llibre de Thomas Bernhard Els meus
premis i altres textos de l’autor.

Després del fenomen de Sé de un
lugar, Iván Morales debuta demà al
CCCB amb Jo mai, una obra on els
espectadors i els actors tornen a es-
tar molt a prop. L’autor convida el
públic al Bar Amparo, el lloc de tro-
bada d’una colla d’amics formada
per Àlex Monner, Xavi Sáez i Mar-
cel Borràs, entre d’altres. Jo mai re-
met –recorda Morales– a “un joc

Els actors Àlex Monner i Xavi Sáez (a l’esquerra) són dos dels protagonistes de Jo mai, la
nova obra d’Iván Morales. EFE

El Grec estrena quatre
obres sobre l’amistat,

l’amor i la parella
Iván Morales, l’autor de ‘Sé de un lugar’,

estrena ‘Jo mai’ al teatre del CCCB

Inspiració
Pep Tosar
construeix un
text a partir
de diverses
obres de
Bernhard


