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Morau obté 
el Nacional 
de Danza
3«El meu és un treball d’equip»,  
diu el coreògraf de La Veronal

MARTA CERVERA
 BARCELONA

E
l Premio Nacional de Dan-
za va sorprendre treballant 
Marcos Morau, inquiet co-
reògraf valencià, de 31 

anys, establert a Catalunya i ànima 
de La Veronal. «El meu és un treball 
d’equip», va recordar ahir. El Minis-
teri de Cultura ha reconegut  «la seva 
capacitat d’encunyar amb la compa-
nyia La Veronal un segell coreogrà-
fic propi que, amb els seus diferents 

en la promoció exterior. Morau va 
treballar cinc anys al pati de buta-
ques mentre intentava triomfar i 
obrir-se camí amb La Veronal, un 
grup integrat per persones proce-
dents de la dansa, del cine, la foto-
grafia i la literatura. Suècia els va do-
nar a conèixer el 2008. Després van 
venir Maryland, Finlàndia, Rússia i Sie-
na. Acaben de tornar de Corea i Itàlia. 
La setmana que ve Morau treballarà 
en la seva primera peça per a la Com-
pañía Nacional de Danza, Nippon-

Koku, que arribarà al 
Mercat al març. «Ani-
rà sobre el poder. L’art 
està en context amb 
el seu temps i, més 
que crítiques, ha de 
llançar preguntes 
que facin reflexio-
nar», ressalta el coreò-
graf a qui esperen al-
tres companyies com 
Skanes Dansteater, a 
Suècia. i Scapino Ba-
llet, a Holanda.

BAYÓN, EMOCIONADA/ 
Isabel Bayón (Sevilla, 
1969) va aconseguir 
el Premio Nacional de 
Danza en la modali-

tat d’interpretació «per la qualitat i 
la puresa del seu ball, i la revaloritza-
ció del flamenc d’arrel, juntament 
amb la seva valentia per interpretar 
els llenguatges més arriscats». La bai-
laora, amb 39 anys d’experiència, no 
va poder evitar plorar a l’assabentar-
se’n. «Ara que està tot tan malament 
i costa tant esforç tirar endavant, 
aquest premi em dóna il·lusió i for-
ces per seguir i centrar-me», va dir a 
Europa Press. «El reconeixement 
moral és el que m’agrada més». H 

VA sEr ACOMODADOr DEL MErCAT DE LEs fLOrs 

treballs inspirats en diferents geo-
grafies humanes, defineixen un pro-
jecte reconegut ja internacional-
ment». Més enllà dels 30.000 euros 
del premi, per a Morau «la distinció 
és una injecció d’energia. És un se-
nyal que vaig pel bon camí», va des-
tacar ahir l’artista, associat al Mer-
cat de les Flors. L’únic teatre públic 
de Barcelona dedicat a la dansa l’ha 
recolzat sempre. Primer donant-li 
feina com a acomodador i, després, 
estrenant les seves peces i ajudant-lo 
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GRUP POP-FOLK AMB ARRANJAMENTS D’INSTRUMENTS CLÀSSICS

Només tenen un àlbum, El turista, 
que no sembla un disc de debut. 
Blaumut és més que un grup emer-
gent. I la seva singularitat no passa 
desapercebuda: Pop-folk de cam-
bra amb andròmines diverses, tocs 
electrònics, algun xiulet o vers re-
citat... Dissabte inicia al Foyer del 
Liceu, al cicle Músiques Sensibles, la 
seva gira de teatres.
 ¿Eren conscients que la seva pro-
posta resultaria tan original? Bar-
rejar la sobrietat de la clàssica amb 
una serra de llenyataire, per exem-
ple, és com a mínim xocant. «No 
ens plantegem com hem de sonar, 
o si som originals o no. Ens interes-
sa si el resultat final ens agrada, i 
això és el que mostrem –respon el 
cantant Xavi de la Iglesia–. Això sí, 
no marquem límits a l’hora d’expe-
rimentar sons amb el que tenim a 
mà».

Capturar sensacions

Les lletres de Blaumut són «petites 
fotografies» que unides «formen 
un fil conductor». I curiosament el 
seu gran hit, Pa amb oli i sal, comen-
ça precisament així: «Fes una fo-

to del terrat que des d’aquí puc veu-
re Mart». La inclinació del vocalista 
pel món gràfic («dibuix, pintura, fo-
tografia») provoca, diu, que a l’ho-
ra d’escriure «també dibuixi històri-
es, sensacions que es van constru-
int amb la melodia». 
 Un bon punt per a Blaumut va ser 
que Pa amb oli i sal comencés a sonar 
a les mitges parts dels partits del Bar-
ça. La primera vegada que va passar 

NÚRIA MARTORELL
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Dibuixant històries
Blaumut inicia dissabte la seva gira de teatres dins del cicle ‘Músiques 
Sensibles’ H La banda presenta el seu disc de debut ‘El turista’

de Fleet Foxes. I Islandia es podria 
aparellar amb Desire de Bob Dylan. 
I no cal anar tan lluny: Bicicletes (la 
que interpreta per a EL PERIÓDI-
CO), amb una melodia tan pop-
folk, la podria haver firmat una 
altra banda amb seu a Barcelona, 
Manel. «Estem acostumats social-
ment que se’ns donen uns paràme-
tres i tendim sempre a contrastar-
los amb els existents», assegura De 
la Iglesia.
 Però Blaumut té clares notes di-
ferencials. En part, gràcies al seu vi-
olinista búlgar Vassill Lambrinov. 
Ell i el cantant formen el nucli fun-
dador del conjunt. Lambrinov és 
també un freelance que toca quan 
el reclamen amb orquestres com 
la del malparat Liceu. «Un dels àm-
bits que més estan patint la crisi 
és la cultura i, per tant, la clàssica. 
Les seves partides pressupostà-
ries són les més afectades. Quan 
l’art és una necessitat per a l’es-
perit. Espero que aquesta tendèn-
cia de considerar-la una cosa su-
pèrflua acabi can-
viant», sospira el 
músic. H

va ser ni més ni menys que durant 
un clàssic: Barça-Madrid. «Ens vam 
quedar  de pedra», recorden aquests 
culers declarats. Però, ¿creuen que 
Pep Guardiola, tan amant de la mú-
sica, els hauria seleccionat? «Això 
només ho pot respondre ell», diu ri-
ent.
 Les peces de Blaumut donen molt 
de si. I generen «inevitables» compa-
racions. La cançó 100º C, amb un inici 
a cappella, encantaria als seguidors 
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FERRAN SENDRA

Els autors del 
‘hit’ ‘Pa amb oli 
i sal’ creen lletres 
carregades 
d’imatges

Vegeu l’acústic de ‘Bici-
cletes’ amb el mòbil o
a www.elperiodico.cat


