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‘Molt soroll per no res’ TNC 116 D’OCTUBRE 

L’empresa tenia risc i és  
cert que Àngel Llacer 
i el seu brillant equip 
se’n surten excel·lent-
ment. La transforma-

ció de la comèdia de Shakespeare 
Molt soroll per no res en musical que 
mira l’època daurada del gènere als 
Estats Units amb cançons de Cole 
Porter, Irving Berlin i Herb Brown 
serà ben segur l’espectacle més po-
pular de la temporada del TNC. 

L’adaptació respecta en gran me-
sura el text original en una esplèndi-
da traducció de Salvador Oliva i hi 
encabeix amb habilitat les cançons, 
manipulades més que traduïdes, per 
Marc Artigau i Manu Guix perquè 
s’acomodin a l’esdevenir de l’obra. 
Sembla que Llàcer ha seguit les pas-
ses de Kenneth Branagh quan va 
convertir en pel·lícula musical una 
altra comèdia del gran bard, Treballs 
d’amor perdut i, curiosament, també 
amb músiques de Porter. Però el di-
rector de Geronimo Stilton i El petit 
príncep no es preocupa  de les sub-
tileses del llenguatge i aposta al cent 
per cent pel ritme, l’humor i la des-
mesura en una posada en escena 
energètica, vistosa (gran treball es-
cenogràfic de Sebastià Brosa i de 
vestuari de Míriam Compte). Resul-
ta entretinguda i divertida per a tots 
els públics i fa volar les dues hores i 
mitja de representació. Gran nivell 
interpretatiu en una companyia jo-
ve i molt ben cohesionada tot i que 
no totes les veus assoleixen els regis-
tres necessaris. David Verdaguer 
compon un Benedicte descarada-
ment pallasso de gran eficàcia i no 
menys eficaç és la transmutació de 
Dogberry i els guàrdies en un quar-
tet que homenatja sense amagar-
se’n als Germans Marx, els reis de la 
festa a la segona part.  En fi, Molt so-
roll... per a passar-ho bé.e
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De la catarsi a l’èxtasi amb Adrià Puntí

quívocament puntinians. Fidel al seu 
estil eclèctic i al rock en estat pur, als 
jocs amb doble sentit i a la sonoritat 
de les lletres, Puntí es va passejar en-
tre el públic: cridava, fumava, saltava 
i multiplicava la força d’unes can-
çons plenes de talent i gosadia. 

És el cas, per exemple, de Fill de 
presons (“Me la passo per la pixa. 
Vaig amb moto a l’autopista a preu 
de cost”), Prohibit (“Pots donar-li el 
tomb al desastre... Per més que cai-

guis en un pou gris, val més no 
moure ni un sol dit”) o El boig del 
telèfon roig que camina sota un cel 
rogenc-groguenc-punyent (“En-
mig de la ciutat hi ha un boig que 
enamora, porta un telèfon roig 
però té l’esperit ben sa”). 

Puntí, que a més de l’harmòni-
ca i la guitarra acústica i l’elèctri-
ca toca el piano, va ratificar que 
domina l’in crescendo emocional. 
Acompanyat de Lluís Costa (gui-
tarra elèctrica i cors), Pedrito 
Martínez (baix i contrabaix), To-
ni Molina (bateria, percussió i 
cors) i Adrià Bauzó (saxo tenor, 
baríton, flauta), va imitar la veu 
de Tom Waits, va vanmorrisonit-
zar cançons, va oferir versions 2.0 
i va fer feliços els incondicionals 
que celebren que hagi tornat, tot 
i que ell assegura que mai no se’n 
va anar. “Visc en un rosari de fa-
des i llops. Quan surto prop de ca-
sa, m’enamoro”, diu la lletra de 
L’amor i l’humor, dues coses que 
no van faltar en un concert que 
confirma que, enamorat o no, 
Puntí enamora.e

El músic de Salt va ficar-se ahir a la butxaca  
el públic de l’Auditori de Girona. DAVID BORRAT

MÚSICA

El dia que la cúmbia  
va arribar a Manresa

És per això que divendres a la nit 
hi havia públic per a tothom. L’ara-
gonesa Carmen París fonia la seva 
veu amb la de la marroquina Naby-
la Maan, en un espectacle en què 
compartien repertoris i tradicions 
musicals. A la pista de ball de la Sa-
la El Sielu, un dels clàssics de la nit 
manresana, s’hi havien instal·lat ca-
dires i no s’hi cabia. Silenci, respec-
te i atenció per descodificar cada 
una de les peces que van sonar, fins 
i tot un bolero. 

A la mateixa hora, els banyolins 
Germà Negre volien fer el triple 
“salt immortal” –que dirien els 
Antònia Font– compartint esce-
nari amb la Cobla Orquestra Sel-
vatana i l’Esbart Dansaire Fontco-
berta. Era l’estrena absoluta i se’n 
van sortir amb algunes esgarrin-
xades. Sobretot quan van versio-
nar la cançó popular que sugge-
reix que s’hauria de decapitar un 
Borbó. “Si el rei vol corona / coro-
na que li darem. Que vinguin a 
Manresa, i el coll li tallarem!”, 
cantaven acompanyats d’una co-
reografia desconcertant.  

La cobla es fusiona 
Mentre l’opinió està encara dividi-
da sobre si el tàndem inaugural 
format per la Cobla Sant Jordi 
Ciutat de Barcelona i el hip-hop de 
Kulbik Dance Company va ser en-
ginyós o agafat pels pèls, avui ar-
riba un nou round de fusió cobles-

ca. Serà a les set del vespre, al 
Kursaal, en l’espectacle de clo-
enda, que commemora el 150è 
aniversari del compositor Enric 
Morera. Es recuperarà la prime-
ra obra de sarsuela catalana es-
crita per a cobla i veus, estrena-
da a la Garriga el 1914. En aquest 
cas, la Cobla Marinada de Bada-
lona s’acompanyarà del cor AR-
SinNOVA i la Factoria Mascaró. 

Així, la fira Mediterrània hau-
rà transitat del hip-hop a la sar-
suela amb la cobla de denomina-
dor comú. Agafin-se fort.e

L’argentina La Yegros va presentar les cançons 
del seu primer disc, Viene de mí. JOSEP TOMÀS

La fira de músiques del món  
arriba a la majoria d’edat expandint-se  

FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA

Els que no siguin habituals de la Fi-
ra Mediterrània de Manresa aquest 
any es poden haver endut una sor-
presa. Potser han acabat en un con-
cert del senegalès Cheikh Lô, escol-
tant les cúmbies de La Yegros o ba-
llant sense fre música electropical. 
Sota la direcció artística del gironí 
David Ibáñez, la fira arriba a la se-
va divuitena edició expandint-se 
més enllà de l’àmbit geogràfic que 
li dóna nom. 

El xoc és encara més fort si es 
compara amb les primeres edicions. 
El que va començar com una repre-
sentació del folklore i de músiques 
d’arrel, sobretot catalanes, ara és un 
mercat de referència per a les músi-
ques del món. En són una prova la 
cinquantena de directors de festi-
vals de tot Europa que s’hi han tro-
bat aquest cap de setmana. La Me-
diterrània encara està lluny del 
mercat de músiques del món de re-
ferència a Europa, el Womex, que té 
sis vegades més estands en la seva 
llotja professional. La diferència és 
que la fira alemanya està pensada 
sobretot per fer-hi negoci. És itine-
rant i aquest any té lloc a Budapest, 
la setmana vinent. La Mediterrània, 
en canvi, ha anat deixant pòsit a 
Manresa i el públic, com a Tàrrega 
amb el teatre, ha anat afinant l’oïda. 

MANRESA
MARC SERENA

Les 1.200 persones que ahir 
a la nit omplien la Sala 
Monsalvatge de l’Audito-
ri de Girona per assistir a 
la presentació del nou disc 

d’Adrià Puntí, La clau de girar el ta-
ller, poden certificar que dues hores 
llargues de concert es poden fer cur-
tes. La veu a estones tendra i a esto-
nes rogallosa de l’artista saltenc, la 
passió i l’energia amb què defensa 
tant les cançons noves com les més 
emblemàtiques –Catximba, Sota 
una col i altres de la seva primera 
època en solitari o d’Umpah-pah re-
visitades– sedueixen des del primer 
moment. 

Arrossegats per unes històries i 
tonades singulars, pels fragments 
cantats en anglès i la combinació de 
tocs humorístics i càrregues de pro-
funditat, els espectadors van viure 
moments catàrquics, extàtics, ine-
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Llàcer aconsegueix una molt bona 
transformació del clàssic. D.RUANO

Divisió 
La fusió de 
cobla i hip-hop 
va dividir 
l’opinió dels 
assistents

Triomfador 
L’amor i 
l’humor no 
van faltar a la 
cita d’un Puntí 
que enamora


