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Els Tancat aconsegueixen a Verkami 
més diners dels que esperaven
Amb 200 discos ja venuts, l’àlbum «Obert per tu» sortirà abans de l’estiu

Els Tancat per Defunció prenen empenta per encara una nova etapa

L’objectiu era 
aconseguir 5000 
euros, per produir i 
ed itar el seu nou disc 
Obert per tu, i al final 
n ’han aconseguit 
52 00 . «Potser amb 
una mica menys ens 
hauríem conformat. 
Però aquest suport és 
un gran estím ul, que 
agraïm molt», en diu 
Enric Roma. baixista 
del grup que lidera 
Jaume Papell.

JOSEP ACHE

Tenen motiu per agrair-ho. 
Després de ser un grup de re
ferència al rock en català, fer 
desenes d 'actuacions arreu 
de Catalunya i actuar fins I to t 
a Nova York, entre finals dels 
vuitanta i principis dels no
ranta, Tancat per Defunció va 
desaparèixer dels escenaris 
durant més de quinze anys. Va 
revifar fa un parell d'anys, ar
ran d ' actuacions entre amics 
i l'entrada al circuit de sales 
amb música en viu.

El patrocini per m itjà de la 
plataforma Verkami demostra 
que, a més de ten ir un públic 
fidel, els Tancat fins i to t tenen 
seguidors i amics capaços de 
gratar-se la butxaca per seguir
los escoltant i veient. Però, tal 
com va quedar fora d 'a llò  més 
tòpic i consum it en el rock ca
ta là d ’aquells tem ps, el grup 
sabadellenc liderat per Jaume 
Papell tampoc no es planteja

en clau de reviva! el d isc que 
està acabant d'enregistrar.

«Indies» des del principi
Potser va ser per independents 
que no van acabar d 'entrar en 
les promocions que llavors 
van arribar a crear e ls primers 
fenòmens m ediàtics del pop i 
el rock en català. En to t cas, 
se senten més a prop de sono
ritats i gustos actuals. Atesa la

personalitat de Jaume Papell i 
Enric Roma. dintre i fora dels 
escenaris, no sorprendrà que 
ho vegin talment.

«Obert per tu», títo l al qual 
l'experiència de Verkami dóna 
la raó, inclou noves versions, 
més a gust dels Tancat, de 
peces que van incloure en els 
seus primers àlbums: Els exi
tosos «Sense retorn- (1989) i 
«Llença-t’hi» (1991) i el resis-

Presentacions 
a Barcelona i a 
Sabadell
Sense haver acabat 
encara les sessions 
d'enregistrament, al 
Vapor Estudi de Sabadell, 
els Tancat van actuar 
dijous a la Sala Volia de 
Manresa. «Hi vam trobar 
amics que feia vint anys 
que no vèiem-, celebra 
Enric Roma. A principis 
de maig actuaran al 
Velòdrom de Cal Balsach, 
escenari del seu retorn 
ara farà tres anys. En 
l’agenda, però, busquen 
ara lloc i dates pels 
concerts de presentació 
del disc, que esperen 
treure abans de l’estiu.
«A Barcelona ho tenim  
més lligat, i a Sabadell 
no sabem on fer-ho», diu 
Enric Roma. Serà tot un 
esdeveniment, però.

tencial «Bevent silenci* (1996). 
A més dels h its, insiste ix en al
guns prou negligits llavors com 
per passar desapercebuts.

En la nova etapa, Jaume Pa
pell i Enric Roma han anat a 
trobar bons músics de la seva 
generació, com el bateria Jordi 
Mourelo, però també intèr
prets més joves i plenament 
al dia, a més de brillants, com 
ara el guitarrsta Òxid. La confi
ança de més de dos-cents pa
trocinadors indica el potencial 
del projecte i la credib ilitat del 
grup. Molt engrescador ■

DAVID B lS B A l, X N tN TU T DE LA BIRA’

«Peter Ran» s’acomiada després d’aconseguir 2.700 espectadors

n r r p ï h l f *  h i c t ñ r i a  r í o  P o f o r  P o n  o H o n t o r i ó  o v n r o Q c a m o n t  n o r  F lc  P o t o r r o c  Q o n c oLa increïble història de Peter Pan, adaptació 
d'Arnau Solsona a partir del clàssic DE J. M, 
Berrie, ha aportat orig inalita t en la trajectòria 
de la Joventut de la Faràndula, a més d'un 
notable elenc d 'actors on destaca la te levisi
va Mireia Vilapuig. Amb música composada

expressament per Els Catarres, Sense Sal, 
Joan Colomo, Oest i Lluís Oliva, i una nova 
col·laboració de la corèografa Montse Arge- 
mí de Bots Dansa, sempre disposada a fer 
costat el teatre, el títol ha aconseguit 2 .700  
espectadors. Diumenge es va acomiadar.

Ramon Madaula es revela 
com a autor teatral i 
guanya als Premis Recull
Critica l ’endogàmia del teatre català

VÍCTOR COLOMER/ARXIU DS

L’actor sabadellenc Ramon Madaula, davant del Mercat Central

J.A.

Ha esta t la gran sorpresa 
dels Premis Recull de Blanes, 
que diumenge van culm inar la 
50ena. edició. L’actor saba
dellenc Ramon Madaula hi va 
aconseguir el Josep Ametller

de teatre amb el manuscrit 
d ’una comèdia a la qual ha 
posat per títol Coses Nostres. 
La descriu com «un examen de 
consciència a la professió tea
tra l i a la crítica cultural». Hi cri
tica, en concret, «l’endogàmia 
de l’escena teatra l catalana» ■


