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Un Canet Rock per al segle XXI

36 anys després de l’última edició,
l’esperit del Canet Rock tornarà al
Maresme el 5 de juliol. Una desena
d’artistes, encara per confirmar,
participaran en un festival amb di-
recció escènica de Lluís Danés.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. La cançó, el rock i la
follia van ser tres elements essenci-
als dels estius a Canet de Mar entre
el 1971 i el 1978. Eren els dies de les
Sis Hores de Cançó i del Canet Rock,
dos festivals que van esdevenir ma-
nifestacions multitudinàries ama-
rades d’anhels de llibertat, tant in-
dividual com col·lectiva. Aquell es-
perit és el que vol transmetre el fes-
tival que se celebrarà a Canet de
Mar el 5 de juliol. “Ens mou la il·lu-
sió de recuperar un festival històric
en un moment històric”, explica
Gemma Recoder, de la promotora
Sun Music, que comparteix l’orga-
nització del festival amb Josep Ma-
ria Mainat i l’equip de producció del
Concert per la Llibertat i de l’espec-
tacle benèfic Les Nostres Cançons
contra la Sida.

Tot i que les ressonàncies del
passat són molt poderoses, la volun-
tat és mirar endavant. Segons Reco-
der, no es persegueix tant la nostàl-
gia com “documentar el present”, el
musical i el social, tot i que no hi fal-
taran “picades d’ullet al passat”.
Tant el cartell com el lloc on es faran
els concerts es donaran a conèixer
al febrer. Sí que és segur que hi par-
ticiparan una desena d’artistes i
grups del país, que durarà entre sis i
vuit hores i que serà a Canet de Mar,
però no al Pla d’en Sala, l’espai que
va acollir les quatre edicions del Ca-

net Rock. “Volem crear un espai de
llibertat en un lloc atractiu i que si-
gui confortable”, diu Recoder. El di-
rector escènic del festival serà Llu-
ís Danés, que va compartir amb Ge-
rard Quintana la direcció del Con-
cert per la Llibertat.

Protesta, enginy i rock laietà
Les Sis Hores de Cançó a Canet van
ser una iniciativa d’un grup de joves
del Maresme entre els quals hi ha-
via Joan-Ramon Mainat, germà de
Josep Maria Mainat, de La Trinca.
El 1969 van muntar un recital al
Tennis Club de Canet de Mar, amb
Lluís Llach, Ovidi Montllor i Fran-
cesc Pi de la Serra. Dos anys després
van organitzar el primer festival,
que va aplegar prop de dos mil es-
pectadors a l’Amfiteatre del Mares-
me. Tot plegat va començar a agafar
volada a partir del 1974, quan unes

15.000 persones van seguir les
actuacions de Pi de la Serra,
Llach, Montllor, Toti Soler, Jo-
an Isaac i Pere Tàpias, entre d’al-
tres. L’any següent el festival va
estrenar ubicació al Pla d’en Sa-
la, on Rafael Subirachs va cantar
Catalunya, comtat gran; els cen-
sors franquistes, burlats per l’en-
giny de l’organització, no van ad-
vertir que es tractava de la versió
original d’Els segadors.

Aquell mateix 1975 va néixer
un annex a les Sis Hores de Can-
çó: el Canet Rock, en què hi ha-
via espai per als representants
del rock laietà com ara Iceberg i
la Companyia Elèctrica Dharma,
i que anys després també va aco-
llir grups internacionals com
Blondie i Ultravox. Les últimes
edicions de tots dos festivals van
ser el 1978.e

Una imatge del públic durant l’últim Canet Rock, el 3 de setembre del 1978. EFE

Lluís Danés serà el director escènic del festival que se celebrarà el 5 de juliol

Les Antonietes espremen el
Txékhov essencial a ‘Vània’

L.S.

BARCELONA. La jove productora i
companyia teatral Les Antonietes ja
ha ensenyat, amb mitja dotzena de
muntatges al currículum, els cànons
temàtics i escènics que els interessen.
Hi ha unes constants que es consoli-
denis’accentuenamesuraquepassen
elsespectacles,desd’Elmaldelajoven-
tut de Derdinand Brückner fins a l’úl-
tim, Stockmann, un aplaudit concen-
trat d’Un enemic del poble d’Ibsen. Ai-
xí doncs, aquesta companyia actoral
dirigida per Oriol Tarrasón es dedica a
versionargranstextosclàssics,elspas-
sa pel seu sedàs per fer-los diàfans, els
esprem per treure’n la polpa i en mos-
tra l’essència que més connecta amb
l’actualitat. Austeritat escènica, un ai-
re d’atemporalitat, interpretacions
acurades i seriosa solemnitat són els
cànons estètics que els defineixen.

Aquest és el procés que han seguit,
altre cop, amb Vània, un reconcentrat

de poc més d’una hora de L’oncle Và-
nia, un dels grans textos de Txékhov,
que del 8 al 26 de gener es podrà veu-
re a l’Espai Lliure. Tarrasón, també
responsable de l’adaptació, deia en la
presentació que “es tendeix a fer
Txékhovs molt durs i foscos, però en
els textos del dramaturg hi ha molt ci-
nisme i ironia que s’ha de transmetre
alpúblic”.Lacompanyias’haproposat
“treure a la llum” aquests ingredients.

Pep Ambròs, Annabel Castan, Ber-
nat Quintana, Mireia Illamola i Arnau
Puig interpreten sis personatges de la
particular família que està entaforada
en una hisenda en la qual la meitat vi-
uen còmodament de renda gràcies a
les aparences i els altres treballen du-
rament per tirar endavant aquesta fic-
ció. Enmig del tedi i el vodka, apareix
l’odi i la indignació, impulsats pel
trampolí d’un triangle amorós no cor-
respost.“Eltextdemanaal’espectador
respondre’s moltes preguntes sobre
què estem fent en aquesta vida, el sen-

tit de la vida”, diu Tarrasón. L’ad-
vertència: no caure en la desídia.
Malgrattot,seguircaminant,vivint,
jugant, mentre es busca “la parau-
lajusta”,queéselcontraridelquefa
el fracassat professor Serebriàkov,
encallat en el no res. “Després de
llegir o veure Txékhov, un se sent
més humà i més propietari de la se-
vaexistència”,opinaeldirector.Les
Antonietes s’hi comprometen així:
“Tenim molt a dir i moltes ganes de
dir-ho, així que seguirem lluitant”,
diu Annabel Castan.e

Pep Ambròs és l’oncle Vània en el sisè muntatge
de la companyia Les Antonietes. DAVID TARRASÓN
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Pol Nubiala, un debutant que
sorprèn al musical de Sau. ACN

‘Boig per tu’:
un musical

‘teen’

‘Boig per tu’
BARTS
3 de gener

JUAN CARLOS OLIVARES

Divendres; nou del ves-
pre; un teatre del Pa-
ral·lel; un musical dedi-
cat a un famós grup de
pop rock català dels no-

ranta; públic format per una mino-
ria d’adults i una majoria d’adoles-
cents i preadolescents. Davant del
panorama, el crític teatral té una re-
acció instintiva immediata: abando-
na la sala! Però es queda. Hi ha com-
promisos que estan per sobre del
sentit comú, però un espectacle
com Boig per tu no està fet per al crí-
tic. Si almenys tingués el salvavides
de reproduir l’argument... Això
sempre consumeix espai. Però els
autors han decidit prescindir de la
part dramàtica. Caram!

És l’exabrupte permissible en un
muntatge que apel·la al “retrat d’una
joventut que existeix i que molt po-
ques vegades és descrita en teatre o
cinema: la joventut sana i positiva,
allunyada d’alcohol i drogues, la que
estudia, la que busca un lloc en la so-
cietat, la que utilitza el sentit de l’hu-
mor com a antídot de la malenconia
i la tristor”. Co... rdons! Sort que hi
ha un programa de mà amb moral
per seguir escrivint.

Desendollat el criteri sobre el que
és immediat, hi ha temps i espai per
rememorar que Carles Sabater va
ser un pioner del fenomen fan en ca-
talà, que Sau té un catàleg musical
que aguanta molt bé el pas de les
modes (amb el multiversionat tema
Boig per tu convertit en imperible
himne pop) i que a l’escenari s’hi
mou amb una electricitat adoles-
cent un autèntic robaescenes: Pol
Nubiala. El seu personatge és gaire-
bé tan odiós com Jar Jar Binks, pe-
rò el defensa amb tanta convicció
que al final només queda contagiar-
se del seu entusiasme.e
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