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L’obra gràfica de Pere Salvà 
s’exposa a Can Danús
El pintor i dibuixant Pere Salvà presentarà  al 
públic –dijous a les 20 h– part de la seva obra 
gràfica recollida en els seus quaderns d’ano-
tacions i dibuix en una exposició de Comerci-
ants de Núvols, ara ubicat a l’antic casal del 
carrer de Can Danús aPalma. També s’oferi-
rà un concert de jazz de Savellaz Quartet. 

La mostra de Margalida 
Escalas viatja a Bordeus 
La galeria Xenon de la ciutat francesa acolli-
rà del 20 de març al 17 de maig l’exposició 
TRAÇ de Margalida Escalas. És una col·lecció 
de 22 obres formada per 14 escultures de ce-
ràmica, 2 gravats i 6 aquarel·les de tècnica 
mixta. Gairebé totes les peces han estat pro-
duïdes entre el 2010 i el 2013
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No hi havia programa 
de mà de la represen-
tació de Dsilen6, un 
espectacle de música i 
teatre que dirigeix, 

suposo, Miquel Brunet, assegut 
davant d’una espècie de “ferrari” 
musical farcit d’instruments ci-
bernètics i acompanyat per Rafel 
Ramis i els músics Maria J. Cardo-
na, Eduard Riera i Biel Fiol, a la 
guitarra i percussió, violí i vent, i 
violoncel, respectivament. Dsi-
len6 és un compendi de les músi-
ques que Miquel Brunet ha com-
post per a diferents documentals 
que d’alguna manera tenen un tret 
comú, que és el compromís de tots 
els seus protagonistes. Nosaltres 
els vençuts parla sobre els republi-
cans represaliats, La passió d’Emi-
li Darder no cal dir-ho i Amor de 
pàtria sobre Costa i Llobera. Hi in-
corpora també una versió musica-

Crítica

Sempre queda la 
música

da del poema de Marià Villangó-
mez Arrelar i Rafel Ramis recitant 
La mar morta de Costa i Llobera. 
Entre una i altra música de docu-
mental, Miquel Brunet interpreta 
una sèrie de meditacions, que no 
són més que una sèrie de variaci-
ons improvisades en el seu mo-
ment, com per exemple una versió 
de Ses porgueres que es va confo-
nent amb una composició de 
Chick Corea titulada Spain, que a 
la vegada no deixa de ser una me-
na de versió jazzística d’El conci-
erto de Aranjuez, entre moltes al-
tres coses. Una petita lliçó del vir-
tuosisme del músic bunyolí 
acompanyat per tres músics de 
primer nivell que fan que tot el 
concert sigui una petita merave-
lla cambrística amb el segell mu-
sical de Brunet.  

Però Miquel Brunet vol anar 
més enllà de la música i a través 
d’ella fer un discurs reivindicatiu, 
com se suposa que ho ha de fer 
qualsevol artista, i parla, és a dir 
utilitza la paraula, per explicar els 
trets comuns dels protagonistes 
dels documentals. Per una banda, 
la defensa de la llengua catalana i, 
per una altra, denuncia els silencis 
no musicals, no reflexius, no inte-
riors, és a dir els imposats. I la in-

tenció és bona, com si recollís el 
testimoni que va deixar el nostre 
enyorat Toni Roig, de principis 
contundents i força en la paraula. 
Però no són suficients les bones 
intencions. Un text recitat sobre 
un escenari necessita tant temps 
de treball com una partitura. Tant 
pel que fa a la composició com la 
interpretació i les sensacions que 
desprèn la música de Dsilen6 que-
den aigualides dins un text que li 
manquen moltes hores de treball i 

li sobren subratllats, per no parlar 
de la inexistent direcció pel que fa 
a la feina de Rafel Ramis, sense un 
patró que el centri i tregui el mà-
xim profit a la seva intervenció, als 
seus diàlegs amb Brunet, massa 
elementals per aconseguir que 
qualli el discurs, el missatge, per-
què les paraules estiguin a l’altura 
de la música. I al final un especta-
cle descompensat, tanta sort que 
sempre queda la música, de qua-
litat indiscutible.e   

DESCOMPENSAT 
Dsilen6, l’espectacle de música i teatre de Miquel Brunet, va incloure la interpretació 
de l’actor de Rafel Ramis. Tot i així, les paraules no varen estar a l’altura de la música, 

de qualitat indiscutible. ARA BALEARS

Miquel Brunet fa un discurs reivindicatiu 
a través dels sons i les paraules

CINEMA

El triomf de l’humor regional
d’un andalús que marxa al País Basc 
i es fa passar per basc de soca-rel amb 
l’objectiu de congraciar-se el pare 
d’una noia abertzale i així enamorar-
la. Al darrere del guió hi ha un expert 
a fer comèdia a partir dels tòpics del 
País Basc i trencar tabús a través de la 
rialla, Borja Cobeaga, director de 
films com Pagafantas i del programa 
d’humor de la televisió basca Vaya se-
manita. “L’únic que vam fer va ser ex-
plicar a la televisió els acudits que fè-
iem entre els amics”, recorda Cobe-
aga. “No inventem res, la societat 
sempre va per davant nostre”, diu.  

Per Cobeaga l’èxit del film no és 
casual. “8 apellidos vascos és un en-
càrrec que ens van fer quan ja s’esta-
ven preparant dos o tres projectes 
semblants –explica–. I no deixa de ser 

XAVI SERRA 
BARCELONA 

Els prejudicis geogràfics 
estan de moda al cinema 
espanyol. 8 apellidos vas-
cos, una comèdia que ar-
ticula el seu humor a par-

tir dels estereotips regionals –els an-
dalusos vividors i extravertits, les 
basques esquerpes i tancades– ha 
aconseguit la millor taquilla des de 
principi d’any. La pel·lícula ha recap-
tat aquest cap de setmana 2,8 milions 
d’euros a Espanya, un 40% del total 
de la taquilla, i s’ha convertit en la mi-
llor estrena del cinema espanyol des 
de Lo imposible. 

Dirigida per Emilio Martínez-Lá-
zaro, el film segueix les peripècies 

una comèdia força blanca que no par-
la de política, sinó de costumisme. 
Però la clau és que l’humor sigui molt 
caricaturesc i poc subtil. La subtile-
sa és meravellosa, però no quan tre-
balles amb estereotips”. 

8 cognoms catalans 
Cobeaga no creu que la tensió que es 
viu en la política espanyola amb els 
nacionalismes hagi afectat la pel·lícu-
la, tot i que comenta amb sorna que 
els bascos s’han quedat amb “cara de 
tontos” en veure com els catalans els 
han robat “el protagonisme en la po-
lítica nacionalista”. ¿Seria possible, 
tanmateix, un èxit amb un film ano-
menat 8 cognoms catalans? “Allà on 
hi hagi tòpics, estereotips i llocs co-
muns, sempre hi ha humor.e 

Dani Rovira, Clara Lago i Carmen Machi, tres dels 
actors de la pel·lícula 8 apellidos vascos. UIP

Sensacions 
Queden 
aigualides dins 
un text que no 
ha estat prou 
treballat


