
Els Beatles reunits
a cop de talonari

L’APUNT gar per ella divendres passat Jim Irsay, propietari de
l’equip de futbol americà Indianapolis Colts. Irsay té
una col·lecció d’instruments que inclou trenta guitar-
res d’artistes famosos, entre les quals una de Paul
McCartney, una de George Harrison i una de John Len-
non. Per això va declarar: “Els Beatles tornen a estar
junts 45 anys després.” El que es paga amb gust...Lluís Llort

Quan val una bateria Ludwig Oyster Black Pearl nova?
Poc més de 3.000 euros. Un preu alt, per a un instru-
ment de només set peces, que es justifica per l’estèti-
ca antiga, vintage. Si aquest model de bateria és origi-
nal del 1963 i la va tocar Ringo Starr en més de dos-
cents concerts de la primera etapa dels Beatles, el
preu pot arribar als 2,2 milions de dòlars. Això va pa-
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poeta de Lesotho Hlasko:
sons tel·lúrics per a una
dolça i commovedora veu
en diferents llengües prò-
pies. La nova generació de
guitarristes tuaregs, exi-
liats de la seva terra, va
provenir d’Imarhan, pro-
duïts pel baixista de Tina-
riwen. De Madagascar,
van portar el seu punk-
rock de resistència en una
dictadura els The Dizzy
Brains. De Tailàndia, va
sorgir el mantra psicodè-
lic i amb instruments ar-
tesanals dels Khun Na-
rin’s Electric Phin Band. I
de Sud-àfrica, a més de la
fusió andrògina dels The
Brothers Moves On, hi va
haver una autèntica reve-
lació: el raper Okmalum-
koolkat, que a partir
d’unes bases contun-
dents servides per dos
dels seus acòlits reclama
urgentment un reconei-

xement internacional.
Pel que fa a l’àmbit an-

glosaxó, van destacar els
britànics Georgia (nova
veu femenina de l’under-
ground londinenc) i Rival
Consoles (nova electròni-
ca de ball intel·ligent) i des
de Nova York la sensibili-
tat emergent d’Elliot
Moss.

I, de Rennes mateix,
van brillar tres bandes: el
nou glam de Her, el post-
rock energètic de Totorro
i el reggae amb cantant
angloegipci de City Kay.
Diumenge a la nit, en la
jornada de tancament a la
històrica sala Ubu, el ra-
per francès JP Manova va
convidar dalt l’escenari
en un parell de cançons el
seu amic Rocé tornant-li
una invitació al Bataclan
de fa dos anys en un ho-
menatge a les víctimes de
la sala parisenca. ■

Rennes

El tancament de Guasch
Teatre el juny passat era
definitiu. L’Eixample per-
dia una sala que, sense fer
gaire soroll, era un escena-
ri obert durant dues dèca-
des, principalment adre-
çat al públic familiar, sem-
pre a l’entorn de la família
Guasch. El següent capítol
seria veure transformada
la sala en un nou super-
mercat. El 9 de novembre
les companyies teatrals
Teatritus i La Paparra van
aconseguir les claus del lo-
cal a gestionar que havien
guanyat a través del con-
curs de creditors. Abans,
ja havien demanat a la pro-
pietat si els continuaria
llogant el local. Amb no-
més un mes de feina, el
teatre obrirà les portes: ho
farà amb una comèdia mu-
sical pensada per a tots els
públics i que està més que
contrastada després dels
mesos d’èxit al Capitol: Lo
tuyo y lo mío. Poca cosa
més hi ha prevista encara,
a part de funcions dels mu-
sicals familiars Un prín-
cep de riure i El conte de
Nadal dels de Sim Sala-
bim. Per ara, parlen de
plantejar un cartell ben
eclèctic, que respongui a
les necessitats del barri en
el qual volen integrar-se.

La Paparra i Teatritus
van recuperar el deute per
poder guanyar la gestió del
local. “Sense sala se’ns
acabava la feina”, admet el
director artístic del Teatre
Eixample, Txema Segura,
que destaca la il·lusió que
senten d’afrontar una no-
va etapa. Ells entenen que
hi havia una manera dife-
rent de portar la gestió
d’una sala que, de mica en

mica, havia anat perdent
les sessions escolars i
s’anava desentenent més
del barri. Segura assu-
meix la direcció amb la vo-
luntat de no tancar-se a
res i preveu, fins i tot, ofe-
rir funcions d’altres com-

panyies, com ara de la Sala
Flyhard. Però no volen
avançar res, encara. Tam-
bé es proposa algun tipus
de coproducció, amb uns
plantejaments més ambi-
ciosos que en les produc-
cions anteriors de les se-
ves companyies.

L’Eixample Teatre té
capacitat per a tres-cents
espectadors. Quan va tan-
car, feia poc més d’un any
que s’havien fet obres per
adequar-se a les exi-
gències de seguretat im-
posades pels bombers. Ja
havia tingut un tanca-
ment preceptiu el 2008, i
el van resoldre en poc
temps. Ara només ha cal-
gut fer una pintada i bui-
dar els darreres de l’esce-

nari. Perquè de la mateixa
manera que ara “és còmo-
de per als espectadors,
també ho sigui per als ar-
tistes”, comenta Segura.
La intenció és millorar els
camerinos.

La sala reobre quan el
barri no para d’incremen-
tar la seva oferta teatral.
El Comèdia està en obres
per fer la transformació a
teatre; la Villarroel està
consolidada des que Focus
va assumir-ne la gestió;
Eòlia ha fet estable la seva
plataforma I+D aquesta
tardor; al mateix Bailèn,
s’allotgen Microteatre
Barcelona; l’Atrium ja ce-
lebra el cinquè aniversari;
el Teatre Gaudí Barcelona
s’apropa a la dècada... ■

Dos grups de teatre, habituals del Guasch, agafen la
gestió de l’antiga sala a través del concurs de creditors

Eixample Teatre
convida el veïnat
J. Bordes
BARCELONA

Divendres instal·laven el cartell de la sala, que dimecres arrenca temporada ■ M. RUBIÀ

El director
artístic de la sala,
Txema Segura,
vol oferir les
propostes més
variades


