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Fantàstics 
intèrprets per  
a l’homenatge  

a Lou Reed 

Dos entregats Nathalie Poza i 
Pablo Derqui. DAVID RUANO

TEATRE

‘Desde Berlin’ TEATRE ROMEA  
117 DE SETEMBRE 

Berlin (1973) és el tercer 
disc en solitari de Lou 
Reed i és cert que no va 
ser ben rebut per la críti-
ca quan va publicar-lo i 

no va tenir ni tan sols gira de presen-
tació. El director del Teatre Romea, 
Borja Sitjà, és un fan –i amic íntim– 
de Lou Reed i, en el seu debut com 
a artífex de la programació del tea-
tre del carrer Hospital, ha volgut re-
tre-li homenatge amb una produc-
ció tan arriscada des del punt de vis-
ta comercial –perquè exigeix una 
certa curiositat del públic– com in-
teressant des del punt de vista artís-
tic. I ho és gràcies sobretot a l’entre-
gada i brillant interpretació de Na-
thalie Poza i Pablo Derqui. Poza és 
una prostituta vella per dintre i be-
lla per fora que plora el seu destí, que 
hauria volgut força més convencio-
nal. Commou la seva sinceritat. El 
macarró de Pablo Derqui busca la 
mort en vida. Convincent, seductor. 
Tota una creació.  

La història és la mateixa del disc. 
La del proxeneta Jim i la prostitu-
ta Caroline. I ens l’expliquen amb 
un recitat de frases en les quals 
s’amaguen fragments de les lletres 
del disc barrejats amb la descripció 
del fracàs vital dels protagonistes. 
És una funció que avança amb 
rampells d’emocions i imatges po-
deroses. El director de l’espectacle, 
Andrés Lima, ha dit que havien 
creat un poema audiovisual. I, a 
grans a trets se n’ha sortit, ja que la 
funció respon a les atmosferes dels 
anys 70 quan la llibertat es precipi-
tava pels corriols de l’alcohol, les 
drogues i el sexe. 

Berlin és un disc fosc i ombrívol 
que esdevé un espectacle postmo-
dern amb certa psicodèlia visual 
però que, si no fos pels intèrprets, 
podria resultar un punt anodí.e
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El Brasil tel·lúric de Roger Mas

han pres un parell de decisions molt 
sàvies. La primera, fugir alhora de 
versions estripades i de solucions es-
teticistes. La segona, concedir a di-
nàmiques pròpies del jazz la respon-
sabilitat de lligar-ho tot. En alguns 
moments hi va haver diàlegs de so-
los, com va passar a Volant entre la 
percussió i la guitarra elèctrica, i a 
la part final de Nina dorm, en què 
Mas va ser un espectador més de les 
evolucions lliures d’un trio de piano, 
percussió i clarinet.  

El relat del concert, conduït per 
la veu profunda de Mas, va anar 
creixent en intensitat, ja fos amb 
elements sorprenents com el solo 
inicial de berimbau a Despertar a, 
amb la profunditat rítmica que Co-
nesa va afegir tocant el baix a I la 
pluja es va assecar..., amb la cruesa 
blues de La cuca fera o amb l’enllu-
ernadora conversió a la bossa nova 
de Llums de colors.  

Cap al final, Mas va lamentar 
que tot aquest projecte s’esfu-
més en una hora. Pot estar tran-
quil, perquè els festivals de jazz 
haurien de barallar-se per pro-
gramar aquest projecte.  

Premi als cants oblidats 
Abans del concert es va entregar 
el premi Puig-Porret, dotat amb 
10.000 euros, al millor projecte 
de creació musical. El guanyador 
ha sigut Cants oblidats. Explo-
rant el llegat dels cantadors gita-
nos catalans, una iniciativa artís-
tica i de recerca del Taller de Mú-
sics. El treball, que s’estrenarà a 
Vic el 2015, se centra en Joan 
Clota, Nen, vocalista i composi-
tor d’Hostafrancs hereu d’una 
nissaga de cantadors coneguts 
per la interpretació del tanguillo 
català, un dels pocs cants vius del 
flamenc català.e

Benjamim Taubkin i Roger Mas durant el concert d’ahir a L’Atlàntida. PERE MASRAMON / MMVV

El músic de Solsona enlluerna al Mercat de Música Viva de Vic

MÚSICA

Lucas Masciano recupera els 
temps de la música al carrer 

qual parla era un món musical en 
què no es trobava a gust, tot i l’èxit 
de discos com Todo bien (2008), 
amb el qual va fer una gira amb El 
Canto del Loco. “Estava ficat en el 
circuit musical de les ràdios i de les 
gales en playback. I m’hi vaig sentir 
incòmode”, diu. Ara volia recuperar 
les sensacions que va experimentar 
quan va publicar Al diablo con todo 
l’any 2003, quan tenia clar que feia 
“música popular per a la gent”.  

Lucas Masciano va ser un dels 
molts músics d’arreu que es van ins-
tal·lar a Barcelona a principis del se-
gle XXI, atrets per la fama d’una ciu-
tat on “es podia tocar al carrer”. “Jo 
guanyava mil euros al dia tocant al 
carrer. Hi anava dos o tres dies a la 
setmana, i venia cent discos cada 
dia. El desembre del 2003 vam fac-
turar 18.000 euros, un contrabaixis-
ta i jo tocant a pèl, sense equip de so. 
Ens van venir a buscar tres disco-
gràfiques, perquè en vuit mesos ha-
víem venut 25.000 maquetes”, re-

corda. Les coses han canviat 
molt, sobretot des de l’aprovació 
l’any 2006 de l’ordenança muni-
cipal que regula la música al car-
rer. “No sé per què van carregar-
se una cosa tan romàntica que te-
nia la ciutat. Entenc que les èpo-
ques canvien, però m’agradaria 
que es pogués tocar al carrer. Se-
ria meravellós. A vegades, si fè-
iem molt de soroll, la policia ens 
deia alguna cosa, però era una 
època lliure i molt rica”, diu.e

Lucas Masciano presenta avui el disc De París a 
Transilvania al Teatro Latino. ALICIA MÚSICA

L’argentí Lucas Masciano (Chivil-
coy, 1977) les ha vistes de tots colors 
abans d’enregistrar De París a Tran-
silvania (2014), el disc que presenta 
avui al Teatro Latino de Barcelona 
(20.30 h). “Necessitava tornar a re-
viure el que sentia quan vaig comen-
çar en la música”, explica Masciano 
sobre la gestació d’un disc sense res-
triccions estilístiques, però amb de-
talls que revelen la influència de les 
músiques balcàniques.  

Per fer net, va viatjar a l’Índia, tot 
i que per a aquest músic que viu a 
Barcelona des del 2002 el lloc no era 
tan important com el viatge. “No 
podia seguir més amb el circ. Ho 
vaig deixar tot: la casa, el cotxe, la 
nòvia, l’estudi, el mànager, els mú-
sics. Necessitava trobar-me amb mi 
mateix musicalment, però sobretot 
personalment”, recorda. El circ del 
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Els gestos tenen un gran 
valor dalt de l’escenari. 
Ahir, en el concert inau-
gural del 26è Mercat de 
Música Viva de Vic, Ro-

ger Mas va tancar la primera cançó 
aixecant el puny, advertint els mú-
sics que era el final de la peça. Que-
dava clar qui manava. Al cap i a la fi, 
pràcticament tot el que va sonar a 
L’Atlàntida eren composicions se-
ves. Però, tot seguit, i al contrari del 
que dicten les convencions, Mas va 
presentar els músics que l’acompa-
nyaven: el percussionista brasiler 
Ari Colares, el clarinetista tarrago-
ní Roger Conesa i, esclar, Benjamim 
Taubkin, el pianista amb qui ha re-
girat una part del seu cançoner fins 
a trobar els temes que amb més na-
turalitat podien amarar-se de la po-
ètica rítmica i harmònica brasilera.  

El gest va ser prou eloqüent: 
aquest projecte només és possible 
amb la participació de tots quatre. 
Com ja havia anunciat Mas dime-
cres, la immersió brasilera no impli-
cava convertir la platea de L’Atlànti-
da en un sambòdrom. I Taubkin ho 
va recordar durant el concert: “El 
Brasil no és només un ritme, sinó 
que té molta música tradicional vi-
va”. Aquesta riquesa, treballada amb 
delicadesa i molta mà dreta al piano, 
va perfumar una actuació de poc 
més d’una hora que va començar 
amb el Preludi de Verdaguer, solem-
ne com correspon a una cançó tel·lú-
rica, però amb un tractament mini-
malista molt acurat. Mas i Taubkin 
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Naturalitat  
Les cançons 
es van amarar 
de la poètica 
rítmica  
i harmònica 
brasilera 

Records 
“Guanyava 
mil euros al 
dia tocant al 
carrer”, diu 
Masciano 


