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radiografiant 
BRUCE SPRINGSTEEN 

Una de les fotografies més icòniques de Bruce 
Springsteen és la de la portada del disc Born to run 
(1975). Hi surt amb la Fender Telecaster, una guitar-
ra “còmoda, molt versàtil pel que fa al so i amb un dis-
seny molt bonic”, tal com explica Ferran Baucells, 
cantant i guitarrista del grup Ran Ran Ran. Baucells 
també toca la Telecaster, un model amb “un so bri-
llant i rocker”. L’elecció del Boss fa que “solos com el 
de Born to run, introduccions com la de Rosalita o els 
temes més juganers de The river tinguin la persona-
litat que els dóna aquesta guitarra, i altres com 
Badlands no sonarien de la mateixa manera si no fos 
una Telecaster la que guia els acords”, diu Baucells. 

Tanmateix, es parla poc de l’Springsteen guitar-
rista. “En els concerts és habitual que a mitja cançó 
passi la guitarra al tècnic per centrar-se més a ballar 
i divertir-se amb el públic. I anar acompanyat de la E-
Street Band potser no permet veure la plenitud de 
l’Springsteen guitarrista. Però no oblidem que els te-
mes són seus i que les progressions i els ponts de-
mostren que som davant d’un guitarrista més que 
notable. Ho vaig comprovar de primera mà perquè, 
quan començava a tocar la guitarra, vaig passar mol-
tes hores aprenent els temes de Springsteen, i hi ha-
via riffs i temes que se’m resistien força”, recorda 
Baucells. 

Tot i que al músic de Nova Jersey se l’associa més 
a la guitarra elèctrica, Baucells no oblida la seva ha-
bilitat amb l’acústica: “Recordo l’actuació al Teatre 
Tívoli el 1995, en solitari i acústica, presentant The 
ghost of Tom Joad. La calidesa amb què arrodonia els 
temes d’aquell disc amb reinterpretacions de peces 
antigues i jugant amb afinacions obertes o tocant de 
forma percussiva em va acabar de convèncer sobre 
el gran guitarrista que és. I no oblidem una joia de 
disc totalment acústic com Nebraska (1982)”.e
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La Caldera obre un teatre a les Corts

ces entre el judo i la dansa contem-
porània, i de fet els dos ballarins 
porten un quimono. Hand to hand 
es veurà en la mateixa sessió que 
l’obra de Maria Campos Tarannà, 
que planteja la idea de la transfor-
mació a través de l’objecte, l’espai i 
el cos. Juan Luis Matilla presentarà 
Boh! (20 i 21 de maig), una reflexió 
sobre el cinisme i el poder, des del 
Renaixament italià fins a Silvio Ber-
lusconi, amb una banda sonora de 
música italiana.  

Lucy live, de Diana Gadish, es po-
drà veure el 28 de maig i és un aigua-
barreig de gèneres. L’artista qüesti-
ona les convencions del cabaret i el 
cafè-teatre amb dansa, teatre i 

clown. La idea de partida és potent: 
una artista que no aconsegueix en-
tretenir el seu públic i decideix sal-
tar-se les convencions. La barreja 
de llenguatges també es troba en el 
següent espectacle. El 10 i 11 de juny 
el coreògraf Guillermo Weickert i el 
pianista Alejandro Rojas-Marcos 
presentaran un espectacle basat en 
la improvisació i el diàleg de les se-
ves disciplines, IUSISUSU?  

L’últim espectacle del cicle és 
Fuck-in-progress (17 i 18 de juny), 
l’obra amb què Jordi Cortés parla de 
la sexualitat de persones amb diver-
sitat funcional. El pressupost total 
d’aquest any de La Caldera és de 
370.000 euros.es

La Caldera ha convertit els antics cinemes Renoir en una sala 
polivalent amb capacitat per a 100 persones. LA CALDERA

Sol Picó estrena l’espai escènic amb els seus ‘One-hit wonders’ 

DANSA

La coreògrafa i ballarina Sol Picó va 
ser una de les sòcies fundadores de 
La Caldera a mitjans dels 90 i ha si-
gut l’elegida per estrenar el nou es-
pai escènic que l’entitat obre a les 
Corts. Fa gairebé tres anys que La 
Caldera va haver de marxar de Grà-
cia i traslladar-se al nou barri, a 
l’edifici on hi havia els cinemes Re-
noir, i l’espectacle amb què Picó 
desembarcarà al teatre també re-
presenta moltes etapes i molts can-
vis, ja que és un repàs de tots els seus 
espectacles. One-hit wonders és un 
dels sis espectacles que formen Cos-
movisions, el primer dels cicles te-
màtics que articularan la programa-
ció del centre. Inclou sis especta-
cles, arrenca divendres i es perllon-
garà fins al 18 de juny. “Lluitem per 
dignificar la nostra professió i som 
un servei públic en un sentit molt 
profund ”, va afirmar ahir Alexis Eu-
pierre, director artístic i un dels co-
ordinadors de La Caldera. “És gaire-
bé un miracle que siguem aquí”, va 
subratllar Sol Picó.  

La nova sala és un espai total-
ment polivalent amb capacitat per a 
100 persones. El contingut del cicle 
inicial, segons Eupierre, ha permès 
“aglutinar espectacles molt dife-
rents i obrir el ventall de propostes 
que existeixen actualment: l’escena 
està canviant perquè la societat es-
tà canviant”, va subratllar. Cosmo-
visions inclou la veterania de Picó 
però també un espectacle d’una sò-
cia jove de La Caldera, Roser López 
Espinosa. A Hand to hand (26 i 27 de 
maig) l’artista explora les semblan-
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El festival Maldà enDansa 
serà flamenc, urbà i teatral

programem dansa”. El primer dia 
d’aquesta edició Pol Jiménez sorti-
rà de l’escenari i farà una acció de 
flamenc contemporani a les Galeri-
es Maldà. 

La programació està articula-
da en dos programes. El 
primer es podrà veure 
els dies 17, 19 i 21 de 
maig i inclou A palo 
seco, de la compa-
nyia de dansa de 
Sara Cano, que és 
l’autora i la intèr-
pret de la peça, en 
la qual mostra 
com reflexiona so-
bre ella mateixa a 
través del flamenc 
contemporani. La peça 
següent, De norte a sur, del 
Colectivo Ache, que treballa amb 
objectes, reuneix dues dones oposa-
des: l’una és submisa, l’altra, desafi-
ant. I l’últim espectacle d’aquest 
programa aborda la manera que els 

La diversitat de les propostes és la 
clau d’una altra programació de 
dansa que, com la de La Caldera, ar-
renca aquesta setmana. Els set es-
pectacles de la tercera edició del fes-
tival Maldà enDansa, que se cele-
brarà des de diumenge fins al 22 de 
maig, s’endinsen en la dansa-teatre, 
la dansa urbana, el flamenc i els ob-
jectes. L’altra clau del certamen és 
que està format per peces curtes, i 
això permet als organitzadors acos-
tar més propostes al públic. 

La directora del Maldà enDansa, 
Anna Romaní, creu que en aquests 
tres anys el festival s’ha consolidat: 
“Hem aconseguit donar a conèixer 
el Maldà entre el públic de dansa: 
enguany hem rebut el doble de pro-
postes. També ens hem donat a co-
nèixer entre els professionals i el 
nostre públic habitual ja sap que 
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factors socials afecten l’individu. A 
re:LIVE, la companyia Kernel 
Dance Theatre, que fa una dansa-te-
atre que beu de les arts marcials i del 
llegat de Pina Bausch, aborda temes 
com les expectatives socials, la so-
breinformació i el ritme frenètic del 
dia a dia. 

El segon programa es podrà veu-
re els dies 18, 20 i 22, i inclou tres es-
pectacles més. Dis-connect sorgeix 

d’un projecte conjunt de la core-
ògrafa Lali Ayguadé i Diego 

Sinniger, ballarí especi-
alitzat en la fusió de la 

dansa contemporà-
nia i les danses ur-
banes. La dansa 
urbana torna a 
aparèixer a l’es-
pectacle d’InBe-
at, [SOM] Dues 

ànimes en movi-
ment, sobre com les 

persones se salven 
entre si. I, finalment, 

l’espectacle de Nadine 
Gerspacher & Nicolas Ricchini, A 
sweet hello, fusiona dansa i mim per 
explicar la trobada de dos personat-
ges, les seves pors, les seves espe-
rances i el seu futur incert.e

EL MALDÀ


