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Quartet 
Brossa: 
surrealisme 
musical

D. G. M.
BARCELONA 

Deu anys amb la viola, el violí i  el 
violoncel a les mans donen per 
fer molts amics. Sobretot quan 
s’esgrimeix un caràcter musical 
surrealista. Un estil Quartet Bros-
sa. El quartet de corda que ha re-
versionat de forma impossible 
els temes més mítics del panora-
ma musical celebra avui a les deu 
de la nit el seu aniversari a la Sala 
Maria Aurèlia Capmany del Mer-
cat de les Flors.
 A falta de conèixer els amics 
que els acompanyaran al pati de 
butaques, Aleix Puig, Pere Bar-
tolomé, Imma Lluch i Quico Pu-
gès ja tenen tancada la seva llista 
de convidats a l’escenari. Els Com-
panys que donen nom a la cele-
bració. «Són aquells amb els qui 
hem tingut una relació personal 
i professional més important; 
aquells amb els qui hem constru-
ït diàlegs musicals tant a mitjà 
com a llarg termini», explica el 
violinista Aleix Puig.

 «Estar oberts a tota mena de 
col·laboracions artístiques i vo-
ler impregnar-nos dels coneixe-
ments de cada un d’ells» és la fi-
losofia del Quartet Brossa, se-
gons Puig. En el mateix sentit, els 
seus col·laboradors també s’han 
atrevit amb les propostes que els 
ha fet el col·lectiu musical per 
al seu aniversari. «A Judit Ned-
dermann l’hem convidat a can-
tar Schubert, que està molt allu-
nyat del seu repertori habitual; 
al contratenor Jordi Domènech 
li vam suggerir que fes temes de 
hip hop conjuntament amb can-
tants d’aquest gènere i no es po-
dia ni creure la proposta; i fins i 
tot farem tornar als escenaris Ma-
nolo Martínez, dels Astrud, des-
prés d’anys d’haver-los deixat en-
rere, entre altres disbarats», ex-
plica ufanós el violinista.
 «El d’avui és un concert extra-
ordinari en el sentit més estric-
te del terme», comenta Puig, ja 
que «serà impossible tornar-los 
a reunir a tots i repetir l’actuació 
d’aquí 10 anys». Tota una suma 
d’experiències. H

33 Els integrants del quartet.

‘Amour’, emoció sense paraules
3El Mercat de les Flors acull la petita joia del Grec, el muntatge de Marie de Jongh

DAVID GARCÍA MATEU
BARCELONA 

Tant avui com demà, 
a les sis de la tarda, la 
companyia basca Marie 
de Jongh estrena a la sa-

la Ovidi Montllor del Mercat de les 
Flors Amour, el «petit tresor» del Grec, 
tal com l’ha elogiat el responsable 
del festival, Ramon Simó, que en 
l’equador del Grec s’ha felicitat per 
haver venut ja 60.000 entrades. 
 Encara que sempre es pretén si-
tuar cada espectacle en una franja 
d’edat, en aquest cas l’obra no fa dis-
tincions generacionals. El director, 
Jokin Oregi, declara que la compa-
nyia sempre ha tingut «la voluntat 
de veure disfrutar d’una mateixa ac-
tuació teatral tant els adults com els 
més petits junts». Per Oregi, és super-
latiu «que comparteixin rialles o mo-
cador perquè tots dos s’emocionen».

LA INFANTESA / La història creada al Pa-
ís Basc es divideix en dues etapes. 
Una primera dedicada a la infantesa 
dels quatre protagonistes i una sego-
na que fa un salt endavant de 60 
anys, quan els personatges ja s’acos-
ten a la tercera edat. Encara que la pi-
rueta temporal pugui semblar consi-
derable, arrodoneix la narració que 
gesten els protagonistes durant la se-
va etapa infantil.
 «És una història d’amor entre du-
es nenes que neix a partir de la inno-
cència del joc infantil i de l’absència 
de la pulsió sexual; es coneixen l’una 
a l’altra», explica Oregi. «Després en 
la vellesa s’observarà com aquest 
amor es torna més complex; totes 
dues es casen amb els bessons amb 

els qui jugaven de petites, i d’aques-
ta manera els llaços entre ells evolu-
cionen». Tota una història «integra-
dora, tolerant i en què es dóna valor 
a les diferències que finalment s’as-
sumeixen».
 L’amor no necessita diàlegs. Ni pa-
raules. Són únicament situacions. De 
fet, el no-diàleg és una de les singula-

ritats de la companyia. «En cap dels 
nostres cinc espectacles hem utilit-
zat cap paraula, però sí que és el pri-
mer en què sumem màscares», expli-
ca Oregi. «Sabem que prescindir de 
la paraula és un risc, però la no-pa-
raula té una característica molt inte-
ressant: teatralitza més les històries 
i l’emoció és més primària». H

33 La companyia basca durant la representació de l’obra.

GUILLERMO CASAS

«Sabem que 
prescindir de la 
paraula és un risc, 
però teatralitza més les 
històries», diu Oregui

  

  

Giant Sand, 
la vida continua
CRÒNICA El grup de Howe Gelb va oferir 
un recital consistent i amb poca nostàlgia

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Una gira de comiat pot consistir en 
una gran falla, concerts antològics 
amb pompa i llagrimeta, o bé tot el 
contrari. Howe Gelb no ha disposat 
res en particular per a les últimes 
nits de Giant Sand, potser respo-
nent amb serena saviesa a aquella 
pregunta: ¿què faria vostè si sabés 
que li queden tres mesos de vida? 
Doncs el mateix de cada dia.
 El recital de dijous a l’Apolo, dins 
del Grec, va ser, en bona mesura, un 
bolo més de Giant Sand, només te-
nyit, en certs moments, d’una mica 
de melancolia, quan Gelb va ironit-

zar amb els 60 anys que està a punt 
de fer i va dir sentir-se vell. Un con-
cert més, amb tota la seva ordinària 
intensitat, i amb pistes per enten-
dre per què Helb ha decidit donar 
per acabat el trajecte de la banda 
després de tres dècades.

IMPROVISACIÓ / El guió, o el no guió, ja 
que Gelb improvisa cada nit el re-
pertori, va ser equiparable al de gi-
res anteriors, començant pel mate-
rial de la seva etapa moderna (can-
çons com Ride the rail, Forever and a 
day i Shiver) en què la banda va lluir 
caràcter: aquell particular so de gui-
tarres triturades, xocant entre elles 

mentre Gelb se les mirava amb la se-
va despentinada temperància, xiu-
xiuejant síl·labes com si es dirigís ex-
clusivament a la teva orella.
 Cal parlar dels dos impetuosos i 
joves guitarristes Gabriel Sullivan i 
Brian López, aliats al seu torn a Xixa, 
un grup que reformula aquell rock 
del desert en què es mou Giant Sand 

mirant cap a la llati-
nitat. Gelb, generós, 
els va cedir una es-
tona de focus. Subs-
tanciós assalt al 
clàssic bolero-mam-
bo El vagabundo, que 
López va cantar en 
espanyol fronterer. 
Les peces que des-
prés Gelb va tocar 
al teclat, amb restes 
de boirina jazzísti-
ca, culminades per 
un viscós Temptati-
on of egg, van convi-
dar a pensar en els 
seus pròxims passos 
com  a solista.
 Quan podíem ima-
ginar que el concert 
derivaria en el ma-

terial clàssic de Giant Sand, va ser 
al revés: van caure quatre cançons 
de l’últim disc, Heartbreak pass (amb 
punts àlgids: els vigorosos cors de 
Texting feist, la tènue Heaventually) i 
una propina final va dur, llavors sí, 
el record del primer disc amb Tum-
ble and tear, furiosa i punk. I el teló 
va baixar, i la vida continua. H

33Giant Sand, durant la seva actuació.
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