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Transparència emocional

]Zun Zun Egui des-
til·la vigor i fogositat
transcontinental; a la
banda hi ha sang de
l’illa Maurici i del
Japó però viuen a
Bristol i la seva
world music és radi-
cal: tot ho porten a
un rock que bascula
entre Talking Heads,
PIL i un desenfrenat
afrobeat.

]Només té 21 anys
la cantant nord-ame-
ricana però acaba de
fitxar per una major
i sembla portar la
seva carrera amb
pols ferm. Veu picar-
diosa tot i que agra-
dable, treu profit
d’ella a la seva bom-
ba All about that
bass. La resta tras-
pua vintage.

]Mario Gutiérrez
Brun sembla mou-
re’s al seu aire en
una electrònica de
caire intimista o en
un neofolk de tipus
anglosaxó, harmoni-
es vocals i altres.
Enrere queda el
punk-rock, i ara el
músic barceloní ha
decidit temperar
l’ímpetu.

Thrillerdecebedor
CRÍT ICA DE TEATRE

Esteban Linés

CRÍT ICA DE MÚSICA WWWWW obra mestra / WWWW excel·lent / WWW molt bé / WW bo / W en fi... / c oblidable

Sota zero
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(22/I/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Des de la seva inauguració, el
2011, la Sala Atrium ha tingut
una acceptació pública consi-
derable. Els aficionats addic-
tes al teatre d’idees, reflexiu, a
hores d’ara tenen una intuïció
prou esmolada per endevinar
la qualitat i interès que hi hau-
rà en una programació acaba-
da d’encetar. Poques vegades
aquests aficionats han sortit
decebuts de la sala. Les excep-
cions, però, són per confirmar
la norma i és possible queAtri-
um s’enfronti a una per culpa
d’una comèdia disfressada d’o-
riginalitat i progressivament
lliurada a identificar el que és
insòlit amb el pur disbarat.
Es tracta d’una peça de Car-

la Torres, codirigida per ella
mateixa i per Carles Mallol i
titulada Sota zero. Vull creure
que el títol no amaga cap al·lu-
sió hipercrítica a la qualifica-
ció que tal vegada es mereixe-
ria el producte. La nota seria,
en aquesta autopenitencial cir-
cumstància, d’una severitat ex-
cessiva. Un suspens justet li fa-
ria més justícia. La comèdia
flirteja amb el gènere policíac
i sembla tenir un motor d’ar-
rancada de vibrant i segura pis-
tonada. Convenientment em-
paquetat, hi ha un cadàver en
escena, que els espectadors si-
tuats a banda i banda de la pas-
sarel·la central han de procu-
rar no trepitjar. Mentre cami-
na amb molta cura cap al seu
seient, a algun il·lús se li acut
que l’humor de Sota zero pot-
ser estarà inspirat en el de Jar-
diel Poncela.

L’expectativa se sosté no
gaire més de deu minuts, el
temps que necessita l’autora
per revelar que el difunt, de
nom Carlitos, és o era l’indivi-
du que relligava tots els inte-
ressos i sentiments dels cinc
protagonistes de la història.
Poc després té lloc l’aparició
del primer indici paranormal,
senyals lluminosos ultramun-
dans, uns elements enigmàtics
que se suposa que han d’incre-
mentar l’intriga del relat i que,
de fet, acaben per afeblir-la i
esdevenir un recurs, certa-
ment inútil, per compensar la
que és, només, falta d’imagina-
ció. Hi ha un moment que el
declivi textual de Sota zero es-
devé indeturable i no el salva
l’ofici desimbolt de Torres i
Mallol com a directors.
Abans de la desencertada

comèdia, la sala Atrium havia
programat un Hamlet inter-
pretat i dirigit perRaimonMo-
lins, el cos i l’ànima de la casa,
amb un escenari central que,

sense els practicables impor-
tants usats per Shakespeare,
s’ha conservat: la dita passa-
rel·la. Això vol dir que cada es-
pectador de Sota zero es troba
a poc més d’un metre dels in-
tèrprets i al seu mateix nivell.
En aquestes condicions costa
poc de discernir les actuaci-
ons destacades d’un conjunt
que, malgrat tot, exhibeix una
correcta professionalitat. So-
bresurten les actrius Patrícia
Mendoza i la multiocupada
Carla Torres i, sobretot, un
energètic Joel Minguet.c

Marina Rossell

O
bligada, diuen, per
unes filtracions sem-
pre inesperades a in-
ternet, l’aparició del

nou àlbum de la islandesa Björk
permet gaudir dos mesos abans
del previst d’una obramusical po-
derosa. La seva situació emocio-
nal –derivada de la ruptura amb
el pare de la seva filla de dotze
anys– ha determinat les temàti-
ques i líriques del disc, però això
no és impediment perquè la intèr-
pret torni a donar una gloriosa
mostra del seu sovint art únic.
Enprincipi, les nou composici-

ons que recorren l’obra en un pri-
mer moment ofereixen una sen-
sació ben allunyada de la gresca
hedònica deVolta (2007) o de les
difuses exquisitats que s’amaga-
ven a Biophilia (2011). Aquí ve-
iem una sèrie de peces d’aques-
tes que remouen l’ànima ofertes,

en canvi, ambuna elegància boni-
ca, en forma d’arranjaments de
corda nítidament avantguardis-
tes, beats electrònics jamés habi-
tuals, elaborades harmonies vo-
cals d’un també conegut ressò
eclesial. Enmig de tot això, embu-
atant-la, la seva veu inconfusible,
agitant-se emotivament sobre la
distorsió i la convenció, dessag-
nant les ferides d’amor, ira, deses-
peració, fúria, lament, perdó, rà-
bia, impotència o nostàlgia.
Les cançons van desfilant so-

vint compostes en moments di-
ferents en aquest procés de rup-
tura, i significativament el tall
més assequible a nivell melòdic
és Stonemilker, que obre l’àlbum
i compost nou mesos abans del
break. Entre les nombroses gem-
mes incloses, un emocionant
Atomdance compartit ambAnto-
ny Hegarty.

Des de la seva
inauguració la sala
Atrium ha tingut
una acceptació
considerable
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Teatre, música d’ara i d’abans, de
grups i de solistes, de cambra, fla-
menc, òpera... El proper 7 de fe-
brer arrenca la cinquena tempo-
rada de música i arts escèniques
del teatre Atlàntida de Vic que
aposta, un semestre més, per una
línia cultural i educativa poliva-
lent, amb activitats per a tots els
públics, en gustos i en edats. Du-
rarà fins al juliol.
Qui obre el menú de més de

trenta activitats és la cantantMa-
rina Rossell amb el tribut al seu

amic Georges Moustaki. Altres
actuacions musicals seran les
d’Els Amics de les Arts, que pre-
sentenNomés d’entrar hi ha sem-
pre el dinosaure, o la del cantau-
tor Pep Sala amb el seu nou àl-
bum PS.
També arriba a l’Atlàntida el

flamenc de Miguel Poveda amb
Íntimo.Amés, i com ja és habitu-
al, hi haurà l’onzè Festival BBVA
deMúsica Religiosa en què Jordi
Savall, juntament amb la Capella
Reial de Catalunya i Le Concert
des Nations, oferirà aquesta ve-
gada un programa amb Vivaldi,
Händel i Mozart.
En teatre destaca l’estrena de

Vilafranca, un dinar de festa ma-
jor, la tercera i l’última part de la
trilogia sobre la identitat catala-
na de Jordi Casanovas, la tragè-
dia grega Fedra, en versió de
Jean Racine, dirigida per Sergi
Belbel i protagonitzada per Lluís
Soler, Emma Vilarasau i Mercè
Sampietro, entre d’altres, i la ver-

sió de Pau Miró del Terra Baixa
d’Àngel Guimerà.
Un altre punt culminant d’a-

quest segon semestre és l’obra
Una giornata particolare amb Pa-
bloDerqui i Clara Segura a l’esce-
nari, un Turandot de Giacomo
Puccini,Temps, de QuimMasfer-
rer, i L’última trobada basada en
la novel·la de Sándor Márai. A
l’abril, el teatre d’arts escèniques
de Vic arriba al cinquè aniversari
i ho celebrarà amb un concert a
càrrec de l’Orquestra de Cambra
de Vic i cinc corals que oferiran
la Gloria d’Antonio Vivaldi.c

Zun Zun Egui
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ONE LITTLE INDIAN

Marina Rossell obre el 7 de febrer la temporada de l’Atlàntida de Vic

Menúdegustació

Miguel Poveda
oferirà a Vic el seu
nou espectacle de
flamenc, que ha
titulat ‘Íntimo’
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