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MÚSICA

Els concerts ‘delicatessen’ tornen a la Beckett

La música sona de nou a la Beckett.
El teatre reedita el cicle Els di-
marts em sentiràs i programa actu-
acions de Renaldo & Clara, Balago
o Ferran Palau i un concert molt
especial d’Orquestra Fireluche.

s’ho faran per encabir tots els par-
ticipants a l’escenari –només l’Or-
chestra Fireluche ja són 10 músics–
i Lladó bromeja i el qualifica de
“concertet de petit format”, però les
expectatives són màximes.

De Balago a Ferran Palau
La resta de cites conformen un apa-
rador exquisit del panorama musi-
cal català, però sempre lluny de la
rutina. Ja sigui per l’espai o per la
vocació heterodoxa del cicle, els
concerts de la Beckett són diferents.
Un bon exemple d’això és l’alineació
planetària en clau folk del 21 de ge-
ner, que reunirà a l’escenari Albert
Aromir (Bedroom) i Isaac Ulam en
un concert doble en què els dos mú-
sics col·laboraran i participaran en
els temes de l’altre. El 4 de febrer ar-

ribarà una altra proposta peculiar
amb l’espectacle a cavall del teatre
i la música d’Els Nens Eutròfics, el
grup que lidera el poeta Josep Pe-
drals, que garanteix una vetllada
plena d’emocions i rialles.

Els dimarts de la Beckett també
serviran per descobrir bandes. La
Marta Rius, acompanyada del seu
inseparable acordió, presentarà el
28 de gener el seu debut en solitari,
No em deixis caure, una aposta per-
sonal entre el pop, el folk i la música
tradicional d’on prové Rius; i el 25
de febrer els Trau defensaran en viu
el rock’n’roll regat de psicodèlia del
seu primer EP.

La música espectral i claustrofò-
bica de Balago aterrarà el 18 de fe-
brer al teatre d’Alegre de Dalt, un
escenari ideal per a la proposta ex-

perimental de la banda; serà una ex-
periència, com diu Lladó, “molt di-
ferent del que seria veure’ls en un
festival”. I el 4 de març, un Ferran
Palau cada vegada més centrat en
Anímic farà una excepció i repesca-
rà els seus temes en solitari a cavall
entre el folk i el pop de cambra
acompanyat per Jordi Matas al baix
i Pau Vallvé a la bateria.

El cicle s’acomiadarà amb la pre-
sentació del primer llarga durada de
Renaldo & Clara, Fruits del teu bosc
(Bankrobber) –a la venda el 4 de
març–, que inclou temes del seu re-
pertori en viu que no havien enre-
gistrat en cap dels seus EP. El con-
cert serà el primer d’una gira que els
lleidatans faran amb banda i que es-
calfarà motors, per tant, l’11 de març
a la Beckett.e

XAVI SERRA

BARCELONA. La Beckett s’ha aficio-
nat a la música. Després de la bona
acollida del cicle de concerts que va
organitzar l’any passat, Els dimarts
em sentiràs, el teatre de Gràcia en-
gega a partir del 14 de gener una no-
va edició amb la mateixa filosofia
d’obrir un espai a la música inde-
pendent. “En un moment difícil, el
cicle va funcionar força bé –diu To-
ni Casares, director del teatre–. I en
els concerts es va produir una co-
municació familiar i directa entre
públic i artista, fins al punt que els
músics van comentar-nos que s’ha-
vien sentit com a casa, tocant entre
amics. Era el que buscàvem: fer del
caliu de la Beckett una virtut”.

“És una manera de viure la músi-
ca que està més perduda del que
sembla”, reflexiona Marçal Lladó,
un dels socis del segell Bankrobber,
novament responsable de la progra-
mació d’un cicle. “La majoria d’es-
pais petits per escoltar música són
bars. I no tenim res en contra dels
bars, però en un teatre tothom ve a
escoltar i sense la cervesa a la mà. Hi
ha una sèrie d’elements que ens
acosten a l’experiència teatral”. Els
encarregats d’obrir aquesta nova
tanda de concerts delicatessen seran
Orchestra Fireluche, la formació gi-
ronina que incorpora instruments
de joguina, teclats Casio, pots, tim-
bals i qualsevol andròmina sonora a
la seva proposta musical. A la Bec-
kett, el grup presentarà en viu el
disc Tants caps tants joguets amb un
all stars de convidats: Joan Colomo,
Anímic, Pau Riba, Jaume Pla (Ma-
zoni), Marc Parrot, Ivan Telefun-
ken... Casares encara no sap com

Una actuació d’Orchestra Fireluche amb convidats inaugura el nou cicle d’‘Els dimarts em sentiràs’

ENTRE JOGUINES I AMICS
L’Orchestra Fireluche amb
Pau Riba a la veu al Festival

Strenes de Girona. LAIA ESTEBARANZ

Estrena
Renaldo
& Clara
presentaran
‘Fruits del teu
bosc’ per
primer cop

ARTS ESCÈNIQUES

‘El meu poble i jo’ reivindica
la memòria històrica al TNC

tacle té moltes capes: n’hi ha una
d’audiovisual, amb set videoprojec-
cions; una de teatral, en la línia que
treballo habitualment, a mig camí
del gest i la dansa, i una de musical”.

En el cas de les videoprojeccions,
set personalitats de la cultura, l’es-
port i el periodisme es posen en la
pell de diversos testimonis. “Lluís
Llach llegeix la carta que Lluís Com-
panys va escriure a la seva dona
abans que l’executessin –avança
Danés–. Pep Guardiola fa de Salva-
dor Puig Antich, també a través de
les últimes paraules que va enviar
per carta al seu germà. Sílvia Bel es
transforma en Neus Català, Mònica
Terribas es posa en la pell d’un dels

JORDI NOPCA

BARCELONA. Aquest vespre, a les
20 h, la Sala Tallers del TNC acolli-
rà la representació única d’El meu
poble i jo, un espectacle d’una hora
dirigit per Lluís Danés que relaciona
una part de la producció poètica de
Salvador Espriu i el que va passar a
Catalunya després de la derrota re-
publicana a la Guerra Civil. “L’espec-
tacle explica per què Salvador Espriu
es dedica a escriure el que escriu du-
rant l’època més negra de la post-
guerra, tot això passat pel sedàs de la
poesia visual –explica Danés–. El que
a mi m’agrada és arribar, a través de
les imatges, als sentiments. L’espec-

catalans que van passar pel camp
d’Argelers, Eloi Vila explica els
bombardejos de Granollers i Gerard
Quintana, finalment, rememora la
Lleva del Biberó de la Batalla de
l’Ebre a partir de les paraules d’un
supervivent de camí cap a l’exili”.

La ballarina Anna Marín i l’actriu
Bruna Cusí s’encarregaran de la
part escènica, en la qual faran acte
de presència “les màscares de la
dansa de la mort de Verges”. I, pel
que fa a la música, Dídac Rocher,
que aquest 2013 va dedicar tot un
disc a Espriu, El minotaure i Teseu,
interpretarà algunes de les compo-
sicions, a més d’estrenar alguna pe-
ça inèdita sobre La pell de brau. “La
direcció sonora de Xavi Lloses dóna
un punt més tecnològic a les textu-
res de la cançó d’autor”, explica Da-
nés. L’espectacle és un encàrrec del
Memorial Democràtic, i va exhaurir
les localitats en poques hores.e

Danés fa servir Espriu i altres testimonis per
explicar la postguerra a Catalunya. FRANCESC FERNÁNDEZ


