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Roger Puig, un debut 
«de mar i muntanya»
3Presenta el seu primer disc en solitari, ‘Pícnic al búnquer’

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

Roger Puig juga a Pícnic al búnquer 
amb el contrast d’imatges, l’esbarjo 
enfront de la turbulència. «M’agrada 
aquest reflex tragicòmic, d’alts i bai-
xos, mar i muntanya», explica el can-
tant i guitarrista, membre dels Nens 
Eutròfics, que en el seu debut en soli-
tari ha comptat amb Joan Pons (El Pe-
tit de Cal Eril, que firma la produc-
ció), el Quartet Brossa (hi figura el seu 
germà Aleix), Nico Roig i Roger Mas.

 El músic de Terrassa, que és llicen-
ciat en Ciències Físiques, diu que toca 
la guitarra «només el mínim» i neces-
sitava còmplices per construir aques-
tes cançons detallistes, de teixits acús-
tics i desenvolupaments il·luminats. 
«No volia un disc de cantautor apa-
gat, sinó que tingués un fons pop». En 
això, Joan Pons hi va aportar «una vi-
sió des de fora necessària i un coneixe-
ment a l’hora de treballar amb el so».
 Pícnic al búnquer, gravat al Teatre de 
Ca L’Eril, a Guissona, sona a títol de 

disc psicodèlic, i una mica d’això hi 
ha. Puig cita Gorky’s Zygotic Mynci. 
«En una ressenya es deia que la seva 
música era com una barreja d’anxo-
ves i xocolata i em vaig dir: ‘¡Ho com-
pro!’», recorda, alhora que reconeix la 
referència a Rock around the bunker, de 
Serge Gainsbourg. Encara que la idea 
del refugi suggereixi aïllament, ell de-
fensa «l’aprenentatge i la interacció».
 Però en peces com El dia qualsevol, 
l’excentricitat o la llicència onírica 
estan al servei de l’esplendor melòdi-

CITA A LA 2 D’APOLO ca. Es manifesten més en els textos, 
que parlen de tardes als toros i gossos 
dissecats. «Expressen com t’enfrontes 
a la vida des del teu petit territori, en 
les relacions amb els altres i amb tu 
mateix», diu Puig, que considera les 
seves lletres «reflex del dia a dia però 
amb un punt delirant, sense caure en 
el retrat quotidià de quan prens el ca-
fè amb llet».

BANDA EN ‘STAND BY’ / Els Nens Eutròfics, 
banda encapçalada pel poeta Josep 
Pedrals, «estan en stand by», i això ha 
facilitat que s’hagi decidit a seleccio-
nar i culminar aquest repertori en el 
qual feia anys que treballava. «És un 
grans èxits per a mi», ironitza. L’es-
trena avui a La 2 d’Apolo, acompa-
nyat per Pons, el Quartet Brossa, Ori-
ol Roca, Artur Tort, Enric Gómez i, a la 
guitarra elèctrica, Jordi Bastida (Trau) 
suplint Nico Roig. I amb la participa-
ció de Roger Mas, que en el disc va co-
lar la seva veu en uns discrets cors. 
«Convidar el Roger que canti en el teu 
disc és un problema. ¡T’eclipsa!». H33 Roger Puig.

MERCAT DE MÚSICA VIVA

NANDO CRUZ
BARCELONA

de la pluja, així que tampoc és tan es-
trany que algunes coreografies del 
segle XX i XXI hagin sigut capaces, 
també, de resoldre algun conflicte 
internacional. Mentre Joan Colomo, 
Edu Pou (de Za!) i Sara Fontán inter-
preten els èxits més universals ve-
iem caure les Torres Bessones, pe-
rò també assistim al fracàs del 23-
F. D’acord, la invasió de Polònia per 
part d’Adolf Hitler va ser culpa d’un 
ball, però un altre ball va frenar l’efec-

Fa una dècada, el grup Manos de 
Topo tancava els seus concerts amb 
una versió de Bailar pegados de Ser-
gio Dalma. El context indie feia que 
la idea fos vista com un acudit post-
modern, encara que era una apassi-
onada defensa d’aquesta cançó i de 
l’acte del ball en parella. Ballar aga-
fats com a salvavides social. Aques-
ta setmana, el Mercat de Música Vi-
va de Vic (MMVV) estrena Festa de 
balls per salvar el món, un espectacle 
dirigit per Miguel Ángel Blanca, 
cantant de Manos de Topo, i el ball 
en torna a ser l’element central.
 Festa de balls per salvar el món és 
la proposta guanyadora del Premi 
Puig-Porret del 2015, un guardó 
que des de fa uns quants anys ja no 
premia una obra publicada, sinó 
que aporta un pressupost per tre-
ballar en una obra nova que s’estre-
narà en l’edició següent del MMVV. 
Així, demà, en la jornada inaugu-
ral del Mercat, la Carpa Negra ubi-
cada davant del Teatre Atlàntida 
de Vic acollirà la presentació d’un 
muntatge a mig camí entre un con-
cert, una obra de teatre, una comè-
dia multimèdia i una classe de ba-
tuka amb missatge polític.

Cançons i catàstrofes

La protagonista de Festa de balls 
per salvar el món és una repija (l’ac-
triu Maria G. Vera) amb la vida re-
solta excepte per un detall crucial: 
s’avorreix. El protagonista (l’actor 
Jordi Vilches) és un jove conspiranoic 
capaç de relacionar grans catàstro-
fes i guerres amb l’èxit de certes 

cançons. Txernóbil, l’11-S, la caigu-
da de Lehman Brothers, el tsunami 
d’Indonèsia, la invasió de l’Iraq... tot 
té el seu origen en hits que arrasaven 
al món aquell any. Lambada, Gasolina, 
Maionesa, Single ladies, Macarena... To-
tes aquestes cançons i, sobretot, els 
seus balls tenen alguna responsabi-
litat en l’esdevenir del món segons 
aquesta teoria de la coreoconspiració.
 Algunes civilitzacions apostaven 
el seu futur als efectes d’una dansa 

Ballar o morir a Vic
L’espectacle ‘Festa de balls per salvar el món’, dirigit per Miguel Ángel Blanca, cantant de 
Manos de Topo, proposa rendir-se a les coreografies més populars per salvar-nos i salvar el planeta

33 L’equip 8 Edu Pou, Jordi Vilches, Sara Fontán, Miguel Ángel Blanca, Maria G. Vera i Joan Colomo.

FERRAN SENDRA

És una barreja de  
concert, comèdia 
multimèdia, obra de 
teatre i classe de 
batuka amb missatge

te 2000 que amenaçava de bloque-
jar tots els nostres ordinadors.
 A Festa de balls per salvar el món 
ressonen amb força les reflexions 
d’Ian Svenonius, músic de l’esce-
na posthardcore de Washington i 
fundador dels grups The Make-Up 
i Nation of Ulysses. Al seu article 
El twist: la revolución de la represión 
sexual y la locura de ir afeitado, Sve-
nonius exposava la seva tesi sobre 
com el twist va ser el principi del 
final de la mil·lenària tradició de 
ballar en parella. També sobrevo-
la l’ambient la màxima de l’anar-
quista i feminista Emma Goldman: 
«Si no puc ballar, la teva revolució 
no m’interessa». El ball és una co-
sa molt seriosa. Per això mateix, els 
que pensin que riure i ballar són 
hàbits vulgars, s’ho passaran mala-
ment aquí.

Aixecar-se de la butaca

Perquè l’espectacle Festa de balls per 
salvar el món no és una obra de tea-
tre que s’ha de contemplar des de la 
butaca. És un espectacle en què el 
públic ha de ballar per salvar-se a si 
mateix de l’avorriment existencial 
i, també, per salvar el món de la des-
trucció. I, entroncant amb aquells 
balls de noms ridículs com el mas-
hed potato, el bunny hop i el més re-
cent Harlem shake, en aquesta obra 
es practiquen passos com l’ordeña 
la vaca, el parabrisas, ¡eh! parabrisas, 
¡oh!, el pato que se acerca pato que se 
aleja, el pisa colilla y paga con targe-
ta, el mareíto, el pinchadiscos mongol, 
l’ombligo loco, la varita mágica i el re-
cogecable.
 Plana sobre l’espectacle la teoria 
que el poder ha fet tot el que ha po-
gut perquè deixem de ballar, per-
què ens sentim paralitzats per la 
vergonya, perquè percebem les dis-
coteques com uns antres de perdi-
ció moral, perquè renunciem a l’in-
discutible poder socialitzador del 
ball. Festa de balls per salvar el món ho 
exposa com una ridícula conspira-
ció, però, en el fons, no és una idea 
tan desenraonada. H


