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De les 
reivindicacions de 

Podem per a les 
arts escèniques 

●● Resolució. Fa temps que pensà-
vem sobre què diria Podem del te-
atre. I vet aquí que fa uns dies el cer-
cle Podemos Teatro ha compartit a 
Facebook una resolució aprovada 
per unanimitat amb 23 punts sobre 
les arts escèniques i les polítiques 
culturals. Entenem que el docu-
ment és una proposta generalista 
per iniciar una discussió que es pu-
gui traslladar al programa del partit 
que lidera Pablo Iglesias. Es tracta 
d’una aportació anònima amb algu-
nes idees positives que tothom as-
sumirà i d’altres més discutibles en 
la mesura que denoten una voluntat 
de controlar l’incontrolable. 

● Qüestions positives. Entre les 
primeres citarem el fet de reclamar 
finançament per a les arts escèni-
ques de part de l’Institut de Crèdit 
Oficial, l’aprovació de la non nata 
llei de mecenatge, més presència de 
les arts escèniques als mitjans de 
comunicació públics (tot i que ens 
sembla entendre que parlen també 
dels privats, que realment prou fan) 
i l’assignatura pendent de lligar 
l’educació amb el teatre incorpo-
rant-lo a les matèries troncals. 

● Qüestions negatives. De les se-
gones ens sorprenen que demanin 
que els directors de teatres o audi-
toris públics no puguin dirigir en els 
seus teatres, cosa que els converteix 
en gerents. Entenem que tant la fi-
gura del director gerent com la del 
director creador són opcions vàli-
des, certifiquem que en aquests mo-
ments en els teatres públics predo-
mina la segona i pensem que en cap 
cas es pot demanar que el director 
creador renunciï a dirigir. 

● Massa regulació. Però encara 
ens sorprenem més quan parlant 
del teatre privat es parla d’evitar 
monopolis. No crec que el terme 
s’adigui amb un sector tan  artesà i 
en el qual hi ha molt pocs produc-
tors importants. On segur que no 
van bé és quan reclamen “una regu-
lació integral del sector de l’exhibi-
ció, reconsiderant els percentat-
ges”. Tots sabem que els circuits 
d’exhibició de l’art en viu a Espanya 
estan en mans de les administraci-
ons públiques. Hi ha molt poc tea-
tre privat més enllà de Barcelona, 
Madrid, Bilbao i València. Però és 
que un contracte d’exhibició d’un 
espectacle és un contracte mercan-
til sotmès a la lògica del benefici 
que garanteix que l’activitat seguei-
xi viva. Si un espectacle no genera 
plusvàlua, la productora no pot 
produir-ne més. El cercle deia ahir 
a Facebook: “Fins aviat”.e
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Roger Mas, en la pell 
d’una serp elèctrica 

segons el qual havia de publicar tres 
discos en cinc anys. El primer va ser 
Les flors del somni (1997). Tot seguit 
va compondre unes cançons pensa-
des per ser publicades juntes. “No 
era un projecte conceptual, però sí 
que hi havia un fil conductor i un 
univers simbòlic comú”, recorda.  

La falta de comunicació amb la 
discogràfica va impedir que Mas po-
gués disposar d’un estudi per enre-
gistrar aquelles peces, i va decidir ti-
rar pel dret i gravar a l’estudi Casa-
font només les cançons que podia 
“defensar amb la guitarra espanyo-
la tot sol”. D’allà en va sortir preci-
sament el disc Casafont (1999). La 
resta de temes, pensats per a banda, 
van acabar al següent treball: En el 
camí de les serps i els llangardaixos 
blaus fluorescents cap a la casa de vi-
dre de la Senyora dels Guants Ver-
mells (2001). “El projecte original va 
quedar desvirtuat, però les cançons 
són en aquells dos discos, i també 
n’hi ha dues d’inèdites; bé, una i 
quart, perquè una és un microtema 
instrumental”, explica Mas.  

Un ‘western’ amb el comte Arnau 
Totes aquelles cançons, incloses les 
inèdites, sonaran a l’Apolo, a més 
d’altres títols del cançoner del sol-
soní. “Començaré amb La senyora 
dels guants vermells, que és posteri-
or, després tocaré totes les del pro-
jecte de les serps i al final faré set 
cançons més, com ara Llum de co-
lors, que amb la guitarra elèctrica 
han agafat un color diferent i que es 
converteixen en allò que sempre ha-
via volgut sentir i no havia sentit 
mai”, avança Mas. “Se’m va aparèi-
xer Neil Young”, afegeix per des-
criure l’arranjament elèctric amb 
què peces com El rei de les coses han 
agafat una nova volada.  

Tot i la bona entesa amb la 
guitarra elèctrica, Mas no creu 
que sigui determinant en el nou 
disc que vol publicar al setem-
bre. “La meva intenció és fer un 
disc auster, de pocs instruments, 
de cantautor amb guitarra i veu. 
Tinc una quinzena de cançons, i 
de lletres només en tinc la mei-
tat”, diu. Un de les peces serà una 
adaptació musical de Lo comte 
Arnau de Verdaguer. “És un po-
ema absolutament esplèndid, i 
s’acabarà convertint en un wes-
tern amb un ritme que sembla el 
Bolero de Ravel i acaba amb una 
trompeta mariachi mentre el 
comte Arnau va saltant amb el 
cavall”, avança. I si tot va bé, 
l’any que ve també enregistrarà 
un altre àlbum, aquest amb el 
brasiler Benjamin Taubkin.e

Roger Mas amb la guitarra elèctrica que tocarà 
aquest dijous a la sala Apolo de Barcelona. JORDI PLANA 

El cantautor de Solsona tanca a l’Apolo  
la gira ‘Torna pel camí de les serps’
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No és habitual veure Roger Mas 
amb la guitarra elèctrica. Tampoc és 
convencional atribuir el paper de 
veu de la consciència a les serps. “A 
mi se m’apareixien molt en somnis, 
com si fossin l’angelet i el dimoni. 
Quan tenia la consciència tran-
quil·la, apareixia envoltat de serps. 
I quan estava malament, de cop al-
guna es revoltava i acabava tenint 
un malson”, explica Mas. Les serps 
i l’electricitat vénen a tomb de la gi-
ra Torna pel camí de les serps, que el 
cantautor de Solsona tanca aquest 
dijous a la sala Apolo de Barcelona, 
i en la qual recupera un repertori 
que no va poder publicar en disc 
com ell havia pensat. Són cançons 
de finals dels anys 90 que van acabar 
escampades en altres àlbums.  

Hi ha dues raons per les quals Mas 
volia fer aquest concert, que com-
partirà amb Arcadi Marcet (baix) i 
Marc Mujal (bateria). La primera, 
“tocar a l’Apolo”. La segona, que de 
fet és “la raó principal”, té a veure 
amb l’eina que tindrà a les mans. 
“Volia entendre’m amb la guitarra 
elèctrica, que és un instrument nou 
per a mi. I estic molt content perquè 
els concerts que he fet aquesta tar-
dor m’han permès entendre’m amb 
l’instrument i veure que hi ha un pú-
blic que descobreix unes cançons 
que no coneixia, perquè la major 
part del públic em coneix a partir de 
Mística domèstica [2005], tot i que 
en altres llocs sí que hi havia gent que 
coneixia aquelles cançons”, diu. 

La història d’aquestes setze com-
posicions ve de lluny. Després de 
guanyar el premi Èxit, Mas va signar 
un contracte discogràfic amb Picap, 
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El festival Els Grans del Gospel eixampla horitzons
na Smalls & The Hallelujah Gos-
pel Chorale, Mississippi Mass 
Choir, Soweto Gospel Choir i Ge-
orgia Mass Choir, la formació que 
repetirà l’homenatge a Whitney 
Houston que va fer l’any passat. 
En aquest concert també hi par-
ticiparà el Barcelona Gospel 
Choir. “No ens sentirem telo-
ners, sinó partíceps del projecte”, 
assegura el director del cor bar-
celoní, Manel Palencia-Lefler, 
que vol convertir la formació en 
“en el cor més passional del sud 
d’Europa”.  

“En el festival de sorpreses 
n’hi ha poques, perquè el gòspel 
és un gènere conservador en el 
millor dels sentits”, diu el direc-
tor artístic del festival, Luis Man-
jarrés. “S’ha convertit en un fe-
nomen nadalenc perquè és un gè-
nere molt familiar”, afegeix.e

Marlena Smalls & The Hallelujah Gospel Chorale 
inaugurarà el festival el 5 de desembre. THE PROJECT

El festival Els Grans del Gospel vol 
exportar el model que funciona a 
Catalunya des de fa setze anys. El 
primer pas és estendre la programa-
ció a Madrid, Galícia, el País Basc, 
Astúries i Aragó. “Tenir un projecte 
més consolidat a Espanya ens pot 
ajudar a tenir un patrocini privat 
per fer més coses”, explica Iñaki 
Martí, de The Project, la promotora 
barcelonina que organitza el festi-
val. La part catalana i andorrana de 
la programació es farà del 5 al 20 de 
desembre, i inclou concerts a Escal-
des-Engordany, Viella, Vilafranca, 
Granollers, l’Hospitalet de Llobre-
gat, Sant Cugat, Lleida, Girona i Bar-
celona. El festival comptarà amb 
quatre noms internacionals: Marle-
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Novetat  
Mas publicarà 
un nou disc al 
setembre, i 
un altre amb 
Benjamin 
Taubkin


