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M Clan 
presentarà 
‘Delta’ de 
la mà d’EL 
PERIÓDICO

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

M Clan anuncia disc per al setem-
bre. La presentació a Barcelona 
serà en un concert organitzat per 
EL PERIÓDICO, el 24 de novembre 
a l’Auditori. Carlos Tarque i Ricar-
do Ruipérez asseguren que Delta, 
títol del treball, té arrels en el folk 
americà, cosa que el públic català 
podrà comprovar en directe en 
aquesta nova proposta del cicle 
Música Periódico. Les entrades 
són a la venda a entrades. elperio-
dico.com.
 L’èxit del seu doble disc en di-
recte Dos noches en el Price ha ani-
mat el duo murcià a renovar el 
seu repertori i el seu so. Delta s’ha 
gravat a Nashville (EUA), cosa que 

NOU DISC

ja dóna idea de les influències. 
Tarque i Ruipérez han confiat la 
producció a Brad Jones i han par-
ticipat en la gravació les guitarres 
de Will Kimbrough i John Jack-
son, les bateries de Bryan Owings 
i Derek Mixon, les cordes de Chris 
Carmichael i el pedal Steel d’Al 
Perkins. El resultat són un con-
junt de peces reivindicatives i de 
missatge profund, embolcalla-
des en música amb grans dosis 
d’instrumentació acústica. Un 
homenatge fresc a les grans for-
macions de country rock i harmo-
nies vocals dels anys 70.

ENTRE 25 i 30 EUROS / El preu de les en-
trades per a la cita, que s’emmar-
ca dins la gira de llançament del 
disc, oscil·la entre els 25 i els 30 
euros. La venda és només a través 
de la taquilla on line del diari. Els 
subscriptors d’EL PERIÓDICO 
compten, com és habitual, amb 
un descompte al club del subs-
criptor (www.tresc.cat). Aquest 
concert se suma al de Quique 
González, que fa una setmana va 
anunciar el cicle Música Periódi-
co al Palau de la Música. H

El duo murcià M Clan.

‘Claudia’ o una dolorosa 
conquista de la veritat
La néta d’una ‘abuela’ de la Plaza de Mayo explica el viatge cap a la seva identitat

MARTA CERVERA
BARCELONA

Després de l’èxit de Na-
dia, un emotiu i impac-
tant muntatge basat en la 
vida d’una noia afganesa 

que va sobreviure a l’infern de la 
guerra disfressant-se de noi, La Con-
questa del Pol Sud estrena Claudia. La 
seva protagonista és Claudia Victo-
ria Poblete Hlaczik, tot i que fins als 
22 anys va ser Mercedes Landa. Aques-
ta enginyera de sistemes, mare de 
dues filles, nascuda a Buenos Aires el 
1978, ha decidit pujar als escenaris 
per explicar com va assumir la seva 
verdadera identitat al descobrir que 
els seus pares biològics havien sigut 
torturats i assassinats. La família de 
l’entorn militar amb qui va créixer 
se la va apropiar quan era un nadó.
 «Per a mi és molt estrany ser en un 
teatre. No m’hauria imaginat mai 
que acabaria en un escenari», confes-
sa Poblete, a punt de debutar al Cen-
tre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), on es podrà veure 
el muntatge des de demà fins diu-
menge. «Aquesta experiència teatral 
em permet agafar perspectiva sobre 
el que em va passar». En aquest sentit, 
és «un procés alliberador». «Sóc bas-
tant privada, però estic contenta 
d’haver pres la decisió d’explicar el 
meu cas. No en sortiré igual, ho sé».
 El seu testimoni en primera perso-
na va acompanyat d’una gran feina 
de documentació del director Carles 
Fernández Giua i del seu col·lega 

Eugenio Szwarcer, responsable de les 
múltiples filmacions que acompa-
nyen la protagonista en escena.

ELS LÍMITS DEL PODER / Claudia parla dels 
límits del poder, de la societat i de la 
necessitat de saber la veritat. La pro-
tagonista recorda que durant anys el 
parador dels fills de presos de la dic-
tadura va ser «tabú» a l’Argentina. El 
2001, va recuperar la seva identitat 

gràcies a una prova d’ADN: va desco-
brir que era néta d’una abuela de la 
Plaza de Mayo i després d’un dolorós 
procés judicial va assumir una nova 
vida. El seu cas va marcar un abans i 
un després: es van derogar les lleis 
que protegien la impunitat dels caps 
militars de la dictadura. «Aquells 
crims van ser considerats de lesa hu-
manitat i, al no prescriure, el cas va 
motivar una allau de denúncies», 

destaquen els responsables.
 A l’Argentina, la dictadura va dei-
xar 30.000 desapareguts i dels 500 
néts apropiats només se n’han retro-
bat 120. «Espero que el meu testimo-
ni serveixi per transmetre que hi ha 
vida després d’això, que val la pena 
fer l’esforç de saber qui ets. Segur que 
hi ha gent immersa en una mar de 
dubtes, potser veure’m a mi els aju-
darà», conclou la Claudia. H

EL FESTIVAL D’ESTIU DE BARCELONA

Claudia Victoria Poblete Hlaczik, que abans es deia Mercedes Landa, en un assaig de ‘Claudia’, al CCCB. 

 

Nous talents al 
Graner i la Caldera

M. C. 
BARCELONA

El festival Grec ofereix aquesta set-
mana dos atractius muntatges de 
dansa de joves creadors. L’eterna ba-
talla entre la foscor i la llum cobra 
una nova dimensió a Gold dust rush, 
coreografia de dansa contemporà-
nia d’Eulàlia Berguedà Serra. D’un 
altre estil però també molt sorpre-
nent és Dance to death, una proposta 
d’Alberto Velasco, excol·laborador 
de Marta Carrasco.
 Gold dust rush va guanyar la prime-
ra edició del premi de dansa de l’Ins-
titut del Teatre i s’estrena avui al 
Graner Centre de Creació, on recala-
rà fins divendres. Un deliri oníric 
servit com un còctel d’imatges al-
legòriques del desig, la carn, la inno-
cència o la perversió. Així és la pri-

mera aposta escènica de Berguedà, 
que també balla a l’obra amb Joaquín 
Collado, Marina Fullana i Raquel 
Klein. Aloma Ruiz (violins i sintetit-
zadors) posa la música en directe. Es 
tracta, sens dubte, d’una proposta 
atrevida i catàrtica que no deixarà 
indiferent. «És una coreografia sug-
gerent, explosiva, enèrgica i vi-
brant», assenyala la seva creadora.

PERSONATGES PERDEDORS / Dance to death 
s’inspira en la novel·la ¿Oi que maten 
els cavalls?, d’Horace McCoy, i que va 
donar origen al film Danseu, danseu, 
maleïts, i es podrà veure des de demà 
i fins dissabte a la Caldera. Velasco 
utilitza la idea de les competicions 
de ball dels EUA durant la gran de-
pressió per presentar personatges 
perdedors. «La nostra versió parla 

del món dels actors, professió amb 
un índex d’atur del 90% on la gent 
ha de demostrar el que val constant-
ment». Quinze intèrprets escollits 
per ell interpreten les parelles de 
ball. Al final el públic s’haurà de mu-
llar i escollir un guanyador. «Els que 

ho encertin es podran quedar al tea-
tre, els que perdin hauran de sortir 
de la sala i seguir l’obra en una de 
contígua, on es projectarà en una 
pantalla». El creador ha tret partit de 
ser als antics Renoir-les Corts, llar de 
la nova Caldera. H

Un moment de ‘Gold dust rusch’, espectacle de dansa d’Eulàlia Berguedà.

 


