
  

  

L’essència de Damien Jurado
CRÒNICA El cantautor de Seattle va posar un accent auster a Altaveu

JORDI BIANCIOTTO
SANT BOI DE LLOBREGAT 

Altaveu va tenir un moment culmi-
nant, dissabte, al teatre de Cal Ninyo, 
amb la sessió d’emocions seques, sen-
se melodrama ni embellidors, de Da-
mien Jurado. Com en altres sessions 
dels últims anys, a BeCool o el Blues 
& Ritmes de Badalona, el cantautor 
de Seattle va oferir una intensa ses-
sió de contrastos extrems: precisos 
arpegis de guitarra en fricció amb el 
seu poder vocal.
 Tocant sense pua, sentint les cor-
des, i apuntant cap a les profunditats 
de l’ànima amb cançons que man-
tenen la seva tensió interna encara 
que sempre seria desitjable escoltar-
les amb les robes instrumentals, mai 
gratuïtes, de les gravacions. Les pe-
ces del nou disc, Maraqopa, van po-
sar la columna vertebral amb peces 
tan estimables com Life away from the 
garden i Museum of flight, reduïdes als 
seus esquelets i cantades des de molt 
endins, buscant la connexió amb 
l’oient sense intermediaris. Un Jura-
do essencialista, que va imposar un 
guió sever a Cal Ninyo en què, a di-

ferència de la nit anterior amb Scott 
Matthews,  no hi va haver marge per 
a monòlegs ni bromes (i on el brandi 
va ser suplert per tragos refrescants 
d’una ampolla de Vichy Catalán). 
Amb rescats de composicions sofer-
tes com Everything trying, coronada 

per una escalada nerviosa, i Cloudy 
shoes, sense la tènue èpica del disc. 
Els monòlegs austers de Jurado exi-
geixen un esforç de l’oient, però dei-
xen pòsit.
 
VEU EMERGENT / També desprenen pro-
pietats substancioses les cançons de 
la jove Núria Graham, que va obrir la 
sessió valent-se de les seves guitarres 
i la seva veu de llarg abast. Va cantar 
les peces de First tracks, com Oregon 
(«de quan m’inventava les històri-
es perquè encara no m’havien pas-
sat coses»), també algunes de noves, 
com T’entenc, potser, el seu debut en 
català, i va demostrar dots amb les sis 
cordes. El seu diàleg amb la guitarra 
elèctrica insinua un profitós camí 
per recórrer.
 I després de dues edicions sense la 
plaça de l’Ajuntament, va ser agrada-
ble veure com aquest espai tornava a 
reforçar la vocació popular de l’Alta-
veu amb la rumba mestissa de La Tro-
ba Kung-Fú, apuntalada en l’ímpetu 
de Santalegria i en rescats de Sonajeros 
(Dusminguet), Petit rumberu i Clavell 
morenet. Altaveu també és això. H

33 La Troba Kung-Fú.
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3La qualitat i el risc van marcar una edició amb menys públic

Una Tàrrega d’altura
BALANÇ DE LA 33A EDICIó FIRA DE TEATRE AL CARRER

Jordi Duran, el director de Fira-
Tàrrega, es va mostrar ahir «content 
i satisfet» després d’una edició en 
què s’han vist espectacles de gran 
qualitat, encara que els números no 
van acompanyar. «Hem arriscat i ens 
hem compromès amb el projecte de 
suport a companyies catalanes que 
està donant resultats», va valorar. La 
Fira va tancar ahir amb un accentu-
at descens de visitants –els campis-
tes van baixar de 3.500 l’any passat a 
2.500, i els carrers no van estar tan 
abarrotats com altres vegades– i de 
localitats venudes –11.800 davant 
15.000–. De 174 funcions, se’n van 
esgotar 85. Però les estadístiques no 
desmereixen una cita que també és 
un mercat i que, sota la direcció de 
Duran, ha impulsat la seva feina de 
suport a la creació. Els 788 professio-
nals (203 internacionals) presents, 
més que mai, van veure propostes 
d’altura.
 Com la de Jordi Gali, Abscisa, amb 
tres intèrprets que, enfilats sobre 
escales, anaven construint amb 
cordes i troncs una sorprenent fic-
ció arquitectònica. Una meravella. 

Hi va haver viatges nostàlgics, com 
el de l’entranyable Pepe Carvalho, 
que es va rebel·lar contra el seu cre-
ador, Manuel Vázquez Montalbán, 
al saber que era home mort; perso-
natge amb les hores comptades. Va 
ser una de les propostes més aplau-
dides. També ho van ser els acròba-
tes de Psirc i de l’esplèndida  Cru, de 
Fet a mà. La parella Mar Gómez i 
Xavier Gómez va ballar sota la pluja 
i també van captivar les potents co-
reografies dels britànics Company 
Chamaleon i dels mallorquins Res 
de res. 

MULTIMÈDIA / El macroespectacle mul-
tidisciplinari dels italians Ondadur-
to Teatro C’era una volta va ser una al-
tra de les joies: un viatge màgic i irò-
nic de la mà de Blancaneu, Caputxeta 
Vermella i les madrastres, amb inver-
sió de rols i un gran impacte visual. 
Altres que van impactar amb el seu 
desplegament plàstic, audiovisual i 
interpretatiu van ser els d’Insectrotò-
pics. Ja ho van fer l’any passat amb la 
Caputxeta vermella i ara la companyia, 
en un muntatge que es veurà al TNT 
de Terrassa, planteja a Bouazizi una 
potent reflexió sobre les teranyines 
del poder i el consumisme a partir de 
la tragèdia del tunisià que es va cre-
mar a l’estil bonze i va desencadenar 
la primavera àrab. «Són La Fura i els 

Comediants del segle XXI», va dir Du-
ran, impulsor d’una companyia que 
està cridada a deixar empremta. 
 El llenguatge multimèdia, con-
vertit ja en gran aliat de les arts escè-
niques, segueix donant mostres de 
les seves infinites possibilitats. Panic-
map Proyecos Escénicos va portar la 
dansa al terreny de la intel·ligència 
artificial. Una noia era tancada en un 
búnquer dominat per un ordinador, 
amb el qual estableix una peculiar 
relació de supervivència. Ciència-fic-
ció, de la qual ja no estem tan lluny, 
molt aplaudida. Com ho van ser els 
famolencs personatges de Trasto Te-
atro i la gran dama del teatre mexicà 
Tana Parra. 
 Hi ha moltes coses que sorprenen 
a la Fira. Com que, de sobte, a l’ho-
ra nocturna dels contes, el plor d’un 

nadó se senti en un teatre. L’anècdo-
ta d’aquesta edició la va viure Esteve 
Soler. Va estrenar Contra la ciutat, un 
itinerari amb instal·lacions i cartells 
en què plantejava la deshumanitza-
ció de la societat i les seves contradic-
cions. Una de les seves instal·lacions, 
amb munts de llibres apilats, va pa-
tir la rapinya dels antisistema per 
vendre’ls. «Vaig passar i uns punki-
es me’n venien un de Cela per 50 
cèntims. ¡A sobre d’extrema dreta!», 
explicava Soler. «Han fet el mateix 
aquests antisistema que els que eva-
deixen milions a Suïssa». H33 ‘Abscisa’, de Jordi Galí, un dels espectacles més aplaudits.
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El certamen ha 
passat de 15.000 a 
11.800 localitats 
venudes, i de 3.500 
a 2.500 campistes
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