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ESPERAT ÀLBUM DEL MÚSIC ANDALÚS

Aquesta creació, igual que No me ra-
yes i Déjalo estar, una de l’últimes pe·
ces que va fer, donen una idea del to 
de l’àlbum. «A Déjalo estar no vaig 
buscar ni un ordre, ni coherència ni 
fil a les frases. Totes tenien a veure 
amb el títol: no te comas más el tar-
ro, no importa nada... Aquest és una 
mica el to del disc».
 En aquesta ocasió, entre les col·
laboracions figuren Morodo, Shot·
ta, J&J, Andreas Lutz (O’Funk›illo) o 
Chyno Ninoh, i destaca el seu acosta·
ment al flamenc de la mà d’El Cani·
jo de Jerez, un experiment complex 

Tote King, àlies amb què el públic 
identifica el raper Manuel Gon·
zález Rodríguez, ha tornat a con·
nectar amb el seu públic amb el 
seu nou disc, 78, un títol que ren·
deix homenatge a l’any del seu nai·
xement. El disc, que ha rebut una 
càlida acollida, serà presentat en 
directe a Barcelona el pròxim mes 
de febrer.
 «Aquest disc ha costat molt. He 
hagut de parar la gira per ficar-me 
a l’estudi, centrar-me i treballar-lo 

bé», resumeix el músic andalús, que 
va compondre el primer tema fa tres 
anys. Va necessitar desconnectar de 
concerts i tornar a la seva estimada 
Sevilla, «a la calma», per poder do·
nar forma a les peces. «Ha sigut un 
treball molt elaborat, he buscat fi-
car-hi arranjaments musicals de 
banda i molts altres detalls».
 De totes les cançons la que més 
li ha costat és Ya no me enfado, que la 
va fer amb tres o quatre versions de 
bases diferents abans de cantar ¡Eu·
reka! «Un sap quan la música està 
a l’altura del rap, l’instint t’ho diu». 

MARTA CERVERA
BARCELONA

Rimes ‘made in Sevilla’
El raper Tote King parla de tot i no calla res en el seu nou disc, ‘78’ H Segueix fidel a 
la seva essència i prova nous reptes com la fusió de rap i flamenc amb El Canijo de Jerez 

33 Sincer 8 Tote King està a punt per presentar les seves noves cançons després de l’èxit obtingut amb la sortida del seu últim disc.

MARÍA MACIPE

«Amb el màxim 
respecte, però  
el més fàcil és fer  
la típica cançó  
pop indie d’amor»

que ha valgut la pena. El seu inter·
canvi a El premio pa ti va resultar 
fructífer. «El Canijo es va tirar a la 
piscina, com María Luna, que tam-
bé ha fet un suport molt guai. La fu-
sió és creïble, els dos mons estan 
respectats, flamenc i rap», diu res·
pecte a la cançó, amb bonics arran·
jaments de guitarra de Pedro Pi·
mentel. El vídeo, gravat en blanc i 
negre a Jerez, és molt bo. «Les imat-
ges no mostren un sud caspós que 
tothom ha vist sinó un sud més se-
riós».
 Anar contra els tòpics i parlar 
sense pèls a la llengua és el que li 
agrada: «Amb el màxim respecte, 
crec que el més fàcil és fer la típi-
ca cançó pop indie d’amor-desa-
mor. El meu amor no té res a veu-
re amb la forma que venen d’en-
tendre l’amor. Hi ha algú que ens 
ha ficat al cap que aquests temes 
són eterns i estan tan tractats que 
no tenen cap sentit. No m’interes-
sen aquests pseudopoemes. La vi-
da està molt més lluny que això».

Menys egocèntric

Encara que alguns temes són per·
sonals les seves lletres «no són 
tan egocèntriques com la gent es 
pensa», afirma. «La nostra músi-
ca té un codi. El rap ve de l’ego, de 
la xuleria, de l’arrogància ianqui». 
Aquest codi és tan important com 
la guitarra en un grup de rock, pe·
rò a part d’aquesta competència el 
gènere és molt més ampli. «Uns ra-
pers parlen de l’actualitat, altres de 
política. Jo parlo de tot i no callo».
 Des que debutés en solitari amb 
Tu madre es una foca (2002), Tote 
King s’ha mantingut fidel als seus 
principis: lletres directes plenes de 
franquesa. La seva sinceritat li ha 
portat més d’un problema, admet, 
especialment «en entrevistes» on 
les seves frases, a vegades, han do·
nat origen a titulars explosius. «Ai-
xò és una mica penós en la vostra 
professió. Internet, les xarxes i tot 
això ens han agafat a tots pels co-
llons, però a vosaltres més perquè 
esteu al servei del retuit», denun·
cia l’artista. «Jo no tinc xarxes i visc 
de puta mare», afirma. «Bé, en tinc 
però no les porto jo», matisa tot se·
guit. Per alguna cosa deu ser. H

Círcol Maldà recupera 
‘La Mel’ de Xicu Masó 
3L’actor torna a interpretar el poema de l’italià Tonino Guerra

LAIA FONT 
BARCELONA

Círcol Maldà acull des d’avui l’obra 
La Mel, dirigida i interpretada per 
Xicu Masó. L’artista torna a presen·
tar l’adaptació d’aquest poema de 
Tonino Guerra, escriptor i guionis·
ta italià conegut, entre altres obres, 

pel guió d’Amacord. L’obra narra la 
història d’un escriptor, barreja de 
ficció i autobiografia, que decideix 
tornar al seu petit poble natal per 
viure els seus últims anys. En el 
text també explica la convivència 
amb els únics nou veïns de la po·
blació. «L’obra és diferent de la de 

fa 10 anys, bàsicament perquè al 
rellegir el text em van sorgir ma·
tisos en alguns aspectes», explica 
Masó, que fins a la primera setma·
na de novembre interpretarà la se·
va adaptació d’aquest poema com 
un monòleg, en el qual inclou re·
flexions improvisades sobre la ve·

10 Anys després de L’esTrenA llesa i el canvi que el pas del temps 
produeix en la visió del món de l’és·
ser humà. 

«INTERGENERACIONALITAT» / La Mel ja va 
ser representada pel mateix artista 
al Festival Temporada Alta fa 10 
anys i l’ha recuperat per formar 
part de la programació del Círcol 
Maldà. Laura Aubert, membre de 
l’equip gestor del teatre, explica 
que incloure l’obra de Masó en la 
programació servirà per mostrar 
«la intergeneracionalitat del tea·
tre», és a dir, que no totes les compa·
nyies amb què treballa aquesta sala 
són joves. Aquest és un concepte en 
què també insisteix Masó, que ex·
posa que és important perquè «la 
gent gran aporta experiència i els 
joves, formes diferents de veure el 
món». H33 Xicu Masó, a ‘La Mel’.



no us ho perdeu

Pedra fundacional 
del ‘saunderisme’

‘SECESSIOLÀNDIA 
PEL PEDREGAR’

Edicions de 
1984 s’ha con-
vertit amb en-
tusiasme a la 
secta del saun-
derisme. Des-
prés de Deu de 

desembre i Pastoràlia segueix 
amb el primer llibre de l’ex-
cèntric escriptor d’Ama-
rillo (Texas). Un pròleg de 
l’autor explica com desem-
bridar el seu sentit crític i 

el seu sarcasme imaginatiu 
sobre la societat americana 
el va salvar del fracàs dels 
seus primers intents com a 
escriptor, entestat com es-
tava a emular Hemingway 
després del seu pas per un 
màster d’escriptura creati-
va. De nou, un parc temàtic 
(aquest, dedicat a la guerra 
civil) funciona com a gran 
metàfora de la vida moder-
na: potser això explica la bo-
na recepció de la seva obra 
a Barcelona. Diuen que Ben 
Stiller va comprar els drets 
de Secessiolàndia pel pedregar 
però que no s’anima a rodar-
la. Sisplau, Ben, fes-ho. E. A.

La preqüela de
‘Joc de trons’

‘EL CABALLERO 
DE LOS SIETE REINOS’

Vientos de in-
vierno, la si-
sena entrega 
de la Cançó de 
gel i foc, is co-
ming... Al seu 
ritme, és clar. 

Si George R. R. Martin com-
pleix, el llibre hauria de pu-
blicar-se a principis del 2016 
en anglès, abans de l’emis-
sió de la sisena temporada 
televisiva de Joc de trons, i 

avançat aquell mateix any, 
en llengua castellana. Men-
trestant, la seva editorial a 
Espanya, Gigamesh, conso-
la els seus lectors amb aques-
tes tres curtes novel·les de ca-
vallers (dues, El caballero er-
rante i La espada leal, ja estan 
publicades en castellà, però 
en antologies i en versió cò-
mic), reunides en un sol vo-
lum, El caballero de los siete re-
inos. Situades 80 anys abans 
dels successos narrats a Joc 
de trons, el seu protagonista 
és un futur rei, germà petit 
del mestre cec que deuen re-
cordar els que  hagin vist la 
sèrie. E. A. 

L’11è Robertson 
Davies d’Asteroide

‘ASESINATO 
Y ÁNIMAS EN PENA’

Humor intel-
ligent, sofis-
ticat i erudit. 
La publica-
ció sistemàti-
ca de la nar-
rativa del ca-

nadenc Robertson Davies 
per part de Libros del Aste-
roide es mereix un premi 
al mèrit editorial. Després 
dels nou volums de les trilo-
gies de Salterton, Deptford 

i Cornish i els contes de fan-
tasmes d’Espíritu festivo arri-
ba Asesinato y ánimas en pena, 
la primera de les dues novel-
les de la inacabada trilogia 
de Toronto, interrompuda 
per la mort de Davies. El cap 
de la secció d’espectacles 
d’un diari és assassinat per 
un dels seus crítics cinema-
togràfics, després que el des-
cobreixi al llit amb la seva 
dona. El seu fantasma arros-
sega una condemna: no es 
pot separar del seu assassí, 
i el segueix a un festival de 
cine antic. S’integra de for-
ma sobrenatural en les pel-
lícules. E. A.

La veritat dels actors 
3Gutiérrez Aragón se serveix de l’experiència com a director en el nou llibre 

ELENA HEVIA
BARCELONA 

É
s sabut. Un dia, quan ja era 
evident que els usos i cos-
tums dels espectadors de 
cine, d’aquells que ompli-

en les sales, havien canviat irremissi-
blement, el realitzador Manuel Gu-
tiérrez Aragón (Torrelavega, 
Cantàbria, 1942) va anunciar públi-
cament que fins allà havia arribat. Ja 
no dirigiria més. «Allò va ser com tra-
çar una línia imaginària en la meva 
vida», confessa en una recent visita a 
Barcelona. Aquella frontera va mar-
car el tardà naixement del Gutiérrez 
Aragón escriptor –i també el compli-
ment d’un antic somni juvenil obli-
dat– i avui amb dues novel·les publi-
cades (la primera va guanyar el pre-
mi Herralde), acaba de publicar un 
estrany llibre mixt, A los actores (Ana-
grama), en què es barregen les teori-
es cinematogràfiques –a punt va es-

tar de ser un assaig a l’ús–, amb les 
experiències del director en relació 
amb el seu coneixement dels intèr-
prets, amanit amb grans dosis de 
memòria sentimental. 
 Tot va començar amb una troba-
da fugaç amb Mario Vargas Llosa. 
El Nobel li va preguntar com li ana-
va des que havia deixat de fer pel-
lícules i el realitzador es va sorpren-
dre a si mateix dient que trobava a 
faltar els actors, malgrat la  «llau-
na» que solien donar en els rodat-
ges. «Trobes a faltar tocar la vida», 
va dir encertadament l’autor de La 
tía Julia...  D’aquell sentiment neix 
aquest llibre. «El cine paga molt bé 
els seus tècnics, perquè són molt 
bons, no et deixen fer una mala pel-
lícula, amb ells tot funciona com 
un rellotge. Així que l’únic factor 
desestabilitzador són els actors, 
que poden estar bé o malament, pe-
rò que per fortuna no són predicti-

bles», valora el director. 
 A les pàgines del llibre hi ha el 
nen Manuel anant al cine amb la se-
va tieta, perquè aquesta li doni una 
lliçó sobre l’star-system de l’època grà-
cies a Olivia de Havilland, amb més 
precisió del que ho han pogut fer els 
grans teòrics del cine com Roland 
Barthes o Christian Metz, a qui Gu-
tiérrez Aragón ha llegit a conscièn-
cia. «És que els teòrics no han sabut 
mai què fer amb l’actor perquè la se-
va personalitat fora de la pantalla 
els descol·loca. I no obstant, a nosal-
tres els espectadors això ens fascina, 
avui anem al cine a veure una cinta 
de Penélope Cruz com abans s’anava 
a veure’n una de John Wayne».  

FERNANDO I ÁNGELA / Bona part dels 
grans actors espanyols dels últims 
anys es passegen per les pàgines del 
llibre. Hi destaquen Fernando Fer-
nán Gómez –«un actor a l’anglesa, 
un prodigi interpretatiu que, mal-
grat tot, era negat en les escenes 
emotives»– i l’apassionadíssima Án-
gela Molina –«tot el contrari»–. Tots 
dos protagonitzen la millor anècdo-
ta del llibre, quan en el rodatge de La 
mitad del cielo van acabar borratxos de 
tant repetir una escena en la qual be-
vien vi. «No va quedar bé, perquè un 
excés de realitat no sol produir l’efec-
te més versemblant». Misteris de la 
interpretació. H 

UN ASSAIG TRUFAT DE MEMÒRIA

33 El director de cine i escriptor Manuel Gutiérrez Aragón. 
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‘Lo que no  
te mata te hace 
más fuerte ’
David Lagercrantz
Destino
L’esperat retorn de 
Lisbeth Salander i 
Mikael Blomkvist.
592 p.

‘El cártel’
Don Winslow
RBA
Un violent i 
documentat
retrat de les 
profunditats d’un 
càrtel de la droga.
704 p.

‘Virtual hero’
El Rubius
Temas de Hoy 
Un còmic inspirat
en els videojocs
protagonitzat per un 
dels youtubers amb 
més seguidors.
64 p.

‘El regreso 
del Catón’
Matilde Asensi
Planeta
Intriga i aventures 
sobre un misteri que 
arrenca al segle I de 
la nostra era.
608 p.

8A 19,90 €3A 19,80 €

‘Último verano 
de juventud’
Jorge Javier 
Vázquez
Planeta
El popular periodista 
novel·litza les llums i
ombres del seu èxit.
290 p.

‘El bar de 
las grandes 
esperanzas’
J. R. Moehringer
Duomo
Una història de 
llaços familiars i un 
singular bar de barri.
464 p.

‘La luz que  
no puedes ver’
Anthony Doerr
Suma de Letras
L’atzar fa coincidir 
els destins d’una jo-
ve cega francesa i 
un soldat alemany.
600 p.

12A 19,50 €

‘La chica del tren’
Paula Hawking
Planeta
Una noia que viatja
sempre al mateix 
tren observa una 
estranya escena des 
de la finestreta.
464 p.

3G 18,90 € 6G 17,90 €4A 24,90 €

‘El Reino’
Emmanuel 
Carrère
Anagrama
Carrère converteix 
en material literari la 
seva vivència del 
cristianisme.
520 p

‘Grey’
E. L. James
Grijalbo 
La història de ‘Cin-
quanta ombres d’en
Grey’ a través de la
mirada del protago-
nista masculí.
656 p.
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‘El que no  
et mata et fa 
més fort’
David Lagercrantz
Columna
L’esperat retorn de 
Lisbeth Salander i 
Mikael Blomkvist.
600 p.

‘Wonder’
R. J. Palacio 
La Campana
La dura i emotiva 
història d’un nen 
que té una 
greu deformitat 
a la cara. 
420 p.

‘El retorn del Cató’
Matilde Asensi
Columna
Intriga i aventures  
sobre un misteri
que arrenca al
segle I de
la nostra era.
608 p.

‘La noia del tren’
Paula Hawking
La Campana
Una noia que viatja
sempre al mateix 
tren observa una 
estranya escena des 
de la finestreta.
464 p.

6G 20 €

‘La zona d’interès’
Martin Amis 
Anagrama
Les vivències d’un 
jove oficial nazi que 
compleix la seva 
tasca en un camp 
d’extermini.   
320 p.

‘La filla 
estrangera’
Najat El Hachmi 
Edicions 62
Els dilemes perso-
nals d’una jove 
marroquina que s’ha 
criat a Catalunya. 
216 p.

‘Pont de cendra’
Raül Romeva
Amsterdam
Una parella de joves 
enamorats fan front 
a la guerra i la 
intolerància a 
Sarajevo.
192 p

‘La maledicció 
dels Palmisano’
Rafel Nadal 
Columna 
Un atzarós destí 
personal en la Itàlia 
rural de la primera 
meitat del segle XX.
384 p.

6 = 20,50 € 1A 21,90 € 1A 19,90 € 1A 17,90 € 1A 18,90 €25= 21,50 €

‘Algú com tu’
Xavier Bosch 
Planeta 
L’apassionada 
història d’amor d’un 
galerista d’art 
francès i una jove 
catalana a París. 
352 p.

‘L’espectre’
Jo Nesbø
Proa
El policia Harry Hole 
s’endinsa en els 
baixos fons d’Oslo 
per investigar un 
assassinat.
528 p


