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ESPECTACLES

Maria Coma inaugura en format de duo 
el nou cicle «Cercles» a l’Alliance
L’artista arriba amb Pau Vallvé amb el repertori del seu tercer disc, «Celesta»
Abans de pujar aquest 
dim arts a l ’escenari 
de la sala Bikini amb 
la seva banda per 
presentar Celesta, el 
seu tercer disc, Maria 
Coma serà aquest 
diumenge al pati de 
l’Alliance Française per 
inaugurar en form at de 
duo i ‘ loops’ per obrir 
el cicle «Cercles».

CARLES CASCÓN

Amb la delicadesa de la 
seva veu i el seu piano, Maria 
Coma desprèn una personali
tat singular que es manifesta 
també en el peculiar procés de 
gravació del seu tercer disc, 
Celesta.

Les sessions es van fer 
sempre de nit i després d'una 
estada a Berlín per compo
sar. Allà va prendre el cos el 
concepte de l'esfera celesta 
(esfera sobre la qual es poden 
representar els estels i els pla
netes), que funciona com una 
mena de paral·lelisme amb el 
qual Maria Coma imaginava la 
seva situació: «molt lluny de 
tot i de tothom, però obser
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explicar el procés de composi
ció i gravació dels seus discos 
o altres aspectes més íntims 
del seu repertori.

Una iniciativa interessant, 
sobretot per l’atractiu de la 
programació, i que porta el 
segell del periodista sabade- 
llenc Albert Miralles (iCat.cat) 
com a coordinador musical.

Maria Coma desgranarà el 
seu repertori pop i contempo-
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Actuaran també 
Caïm Riba, 

Guillamino o 
Joan Colomo

LYONA

Imatge promocional de la cantant, pianista i compositora barcelonina Maria Coma

vant-los i fent-los cançons des 
de la distància, tenint-los molt 
presents».

Producció de Pau Vallvé
Més enllà d'aquesta inspiració 
i el detall que el CD s'obri amb 
el nom d'una constel·lació, 
Or/ó (el caçador), és de desta
car que la producció i enregis
trament ha estat feina de Pau 
Vallvé. Els dos es van tancar a

una masia del Berguedà amb 
«un piano de cua. una bateria 
i uns pocs instruments més» 
per extreure els sons finals 
quan el sol ja s ’havia amagat i 
la tranquil·litat els emparava.

Maria Coma, que va capti
var i va obrir fronteres amb 
Magnòlia (Amniòtic Records. 
2011), acaba de penjar a la 
xarxa un vídeo del tema Abis
mes en directe per escalfar

motors de cara a la presenta
ció de Bikini.

En aquest context és tot 
un privilegi comptar amb 
ella demà diumenge a l'Alli- 
ance (Sant Joan, 35; 19h.) 
per obrir un nou cicle de 
«concerts&converses» que, 
sota el títol -Cercles», busca 
la interacció amb l’artista. En 
la proximitat amb el públic, els 
músics programats s'avindran

rani’ de sons onírics amb un 
dúo amb el mateix Pau Vallvé 
a les percussions i l’ajut dels 
loops.

Atenció a les properes cites, 
sempre a les 19h d’un diu
menge -excepte Caïm Riba 
el dissabte 21 de juny- i amb 
entrades a 9 euros: Guilla
mino (amb trio), el nou hip hop 
català d'Extraño Weys, Inspira 
(Jordi Lanuza), el duo de Marta 
Robles i Alba Carmona (de Las 
Migas) i Joan Colomo. I Miqui 
Puig exercirà de DJ ■

Dani Anglès presenta al Sol el 
musical que estrenarà al Gaudí
«Bare: a Pop Opera» fa concerts previs per Catalunya

C. CASCÓN

Per sobre de totes les coses 
és el títol de l ’adaptació cata
lana del musical de John 
Hartmere i Damon Intrabartolo 
Bare: a Pop Opera, que dirigeix 
Dani Anglès i s ’estrenarà el 
10 de juliol al Teatre Gaudí de 
Barcelona.

Per aconseguir finança
ment per acabar la producció 
i per presentar l ’espectacle 
per Catalunya s ’ha ideat una 
petita gira de concerts amb els 
joves protagonistes i aquest 
dissabte arrenca precisament 
a Sabadell, a la sala petita del 
Teatre del Sol.

Serà amb dues funcions (19 
i 21h.) al preu de 10 euros, 
com a to t el cicle (informació 
i entrades a concertspsdtlc@ 
gmail.com, o una hora abans 
al mateix teatre).

Adaptat al català per Marc 
Gómez. Bare (despullat) 
explica, al ritme d'una partir- 
tura rock, l’entrada d'un grup 
d ’adolescents a la maduresa 
a través de preguntes sobre 
la seva identitat, la sexuali
tat o la religió en el context 
d'un últim curs a un internat 
catòlic. Algunes respostes les 
buscaran a un confessionari, 
a les festes nocturnes o al 
dormitori del centre...

Evoca la trama de Rent o El 
despertar de la primavera però 
no és un dels musicals cone
guts al nostre país. Amb tot. ja 
se n’han fet unes 100 produc
cions arreu del món després 
de la seva estrena al Hudson 
Theater de Los Ángeles (Cali
fòrnia) l'any 2000.

Stafford Arima en va dirigir 
una de nova a l’Off-Broadway 
entre 2012 i 2013 i posterior
ment va arribar a Londres amb 
gran èxit. Aquí encapçalen el 
repartiment Marc Flynn (Un 
cau de mil secrets, Gerónimo 
Stilton, Fantàstiks), Jan Forre
llat i Anna Herebia (La flauta 
màgica, La Dama) ■ Cartell de «Per sobre de totes les coses»


