
Regió7DISSABTE, 7 DE FEBRER DEL 201546

CULTURES 

Van començar com a Querido
Watson el 2010 però, casualitats de
la vida, una altra banda de Valla-
dolid va registrar el nom. Van per-
dre Querido i es van quedar Wat-
son. I, com explica el bateria sant-
pedorenc Joan Prat, «encara mi-
llor». Aquesta banda de rock al-
ternatiu, integrada per músics
d’antics grups de l’escena manre-
sana dels anys 80 i 90 com La
Guillotina, Otras Voces, Simulacro
o La Ducha, actua avui a Almàssera
(València), a la Sala Rock City (22
h), telonejant els holandesos Clan
of Xymox. I no serà el primer cop.

Els bagencs Watson tornaran a
obrir un concert de Clan of Xy-
mox –llegendària i veterana ban-
da de rock gòtic electrònic, pionera
del gènere, amb una legió de se-
guidors i més de 35 treballs disco-
gràfics– com ja van fer el passat se-
tembre, a la Sala Bikini de Barce-
lona. Watson, amb lletres en cas-
tellà i anglès, està formada per
Valentí Holgado (guitarra); Joan
Prat (bateria); Josep Maria Font

(veu); Ricard Pradell (guitarra) i
Joan Puigcorbé Putxi (baix), mú-
sics veterans entre els quaranta i els
cinquanta. Watson, amb referèn-
cies musicals anglosaxones que es
mouen des de The Sisters of Mer-
cy,  Echo & the Bunnymen, New
Order o The Cure, no s’han prodi-
gat a casa seva: van debutar a La
Gramola i el 2013 van actuar a la
Stroika. Perquè?. «N’hem fugit»,
diu Prat, «ja vam tocar a casa du-
rant anys quan érem joves». Ara, i

través del contacte amb diferents
promotors de sales barcelonines,
han actuat en locals de la zona com
BeeGood, Estraperlo (Badalona),
Salamandra (L’Hospitalet) i, com
a punt àlgid, a la sala Apolo, telo-
nejant una de les bandes referen-
cials per al grup, The Chameleons,
el maig passat, en el concert bar-
celoní de la gira europea de la
banda britànica. Segons Prat, com-
partir escenari  «va ser com un pre-
mi». I és que, com explica Prat, les
guitarres de Watson estan més a
prop de so dels britànics que dels
holandesos. Per a Prat, telonejar
bandes com la d’avui (o The Cha-
meleons o Little Nemo) és una
«oportunitat» que «obre portes».

Actius a les xarxes socials (amb
més de 2.800 seguidors al face-
book), gravaran a l’abril el seu se-
gon EP. Novament seran 4  o 5 te-
mes amb la intenció, explica Prat,
«d’oferir cada any un degoteig
constant de cançons». El nou tre-
ball es podrà trobar, com el primer
(QW Vol. 1),  als canals habituals
d’Internet.
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Els bagencs Watson actuen
avui a València telonejant la
llegendària Clan of Xymox

El grup de rock alternatiu, format per músics de grups manresans
dels vuitanta i noranta, tocarà per segona vegada amb els holandesos


El Kursaal celebra 8 anys posant
a la venda entrades a 8 euros

El teatre Kursaal de Manresa
dispensarà entrades amb des-
compte des del 8 al 15 de febrer per
celebrar el seu vuitè aniversari. La
promoció tindrà lloc cada dia dins
el període esmentat tant sols du-
rant una hora, de 8 a 9 del vespre,
i permetrà adquirir localitats a 8
euros per a un total de 8 especta-
cles, la identitat dels quals es do-
narà a conèixer cada dia a les 8 del

matí a través de la pàgina web del
Kursaal i de les xarxes socials tant
del Kursaal com del Galliner.

Per poder obtenir una d’aques-
tes entrades, caldrà anar a les ta-
quilles del teatre o bé comprar-les
des de la pàgina web www.kur-
saal.cat. Fins al final del present se-
mestre, l’equipament manresà
acollirà representacions de les di-
ferents modalitats de les arts es-
cèniques.
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Vilafranca. Un dinar de festa
major, l’obra coproduïda per di-
versos teatres catalans entre els
quals el Kursaal de Manresa, és
«una història marcadament lo-
cal, una història molt propera,
però que m’ha servit per fer una re-
visió d’una sèrie d’autors i obres
que des del localisme parlen d’u-
nes històries universals». El di-
rector Jordi Casanovas va posar de
relleu, ahir, el sentit de l’obra que
donarà el tret de sortida, el 19 de
febrer a Vilafranca del Penedès,
com a Capital de la Cultura Cata-
lana 2015.

El muntatge escènic es podrà
veure a Manresa del 27 al 29 de
març. Vilafranca, un dinar de fes-
ta major, és la tercera i última
part de la trilogia sobre la identi-
tat catalana iniciada amb Una
Història Catalana i continuada
amb Pàtria. L’espectacle se situa el
dia 30 d’agost de 1999, Diada de
Sant Fèlix, i una família es troba per
dinar per la Festa Major de Vila-
franca. La malaltia del patriarca de
la nissaga s’està agreujant i aviat
s’hauran de prendre decisions,

que implicaran renúncies. Casa-
novas va remarcar que «és la his-
tòria d’una família que veu com la
persona indispensable de la fa-
mília està desapareixent. El pare de
família té una malaltia mental que
fa que la seva presència vagi min-
vant en tota la família i això es pro-
dueix en un moment que s’han de
prendre decisions sobre la venda
d’unes vinyes». 

El director va afegir que tot el
projecte és especial. «És una obra
complexa de tirar endavant i ne-
cessitava una conjunció d’astres
que ho fes possible i ha estat pos-
sible gràcies a l’Ajuntament de Vi-
lafranca i a Els teatres amics», en-
tre ells el Kursaal, va apuntar Ca-
sanovas.
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El muntatge s’estrenarà a
la capital de l’Alt Penedès
aquest mes i es veurà a
final de març a Manresa



Jordi Casanovas defensa
que l’obra «Vilafranca» va
del fet local a l’universal

Jordi Casanovas
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Clan of Xymox
Els holandesos Clan of Xymox,
la formació de darkwave, con-

siderada una de les pioneres d’a-
quest so i amb tres dècades de tra-
jectòria musical, és una banda de re-
ferència en el gènere. El darrer tre-
ball del grup, que lidera des de la
seva fundació, el 1984, Ronny Moo-
rings, és Matters Of Mind, Body And
Soul, publicat l’any passat.



LA BANDA

Els cinc components de Watson, en una imatge promocional. Actuen aquesta nit a la Sala RockCity
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