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Aquest any el leitmotiv de la fira 
ha sigut la creació col·lectiva i els en-
creuaments insòlits. Els bretons 
Spontus van unir-se al multiinstru-
mentista Manu Sabaté, que en les 
últimes quatre edicions de la fira ha 
presentat projectes nous. Aquest 
cop venia a administrar una dosi de 
polques, masurques, xotis i valsos. 

“Les etiquetes no m’agraden, pe-
rò música ètnica encara seria pitjor 
–reflexiona–. El problema per a mi 
és un altre: vivim en un país on hi ha 
pocs programadors que s’atreveixin 
a programar propostes que no si-
guin majoritàries”. Amb la seva ban-
da ha tocat més a França que aquí.  

Música amb un bric de llet 
Van compartir nit amb els Fetén 
Fetén, que aquest any han publicat 
Cantables, un disc en què participen 
artistes com Pedro Guerra, Jorge 
Drexler, Julieta Venegas o Natalia 
Lafourcade. Al seu concert a la fira 
no hi va haver cap cameo, però van 
deixar l’audiència bastant sorpresa 
per la seva facilitat per tocar instru-
ments insòlits fets amb un bric de 
llet, una cadira de càmping o un pa-
rell de culleres. “A nosaltres ens 
agrada presentar-nos dient que fem 
música popular”, explicava Jorge 
Arribas, un dels dos components. 

Ara esperen que, gràcies a la se-
va presència a la fira, els surtin més 
bolos. “Que un programador pugui 
venir al teu concert és el millor que 
et pot passar”, va dir el seu mànager, 
José Miguel Sebastián. Va cridar 
molt l’atenció el triple espectacle 
inaugural, que va anar de menys a 

més. Els noruecs Frikar van comen-
çar ballant peces tradicionals cata-
lanes penjats d’una grua al so del 
trompetista Raynald Colom. 

Va tocar més la fibra sensible 
l’experiment Cadàver exquisit, amb 
David Carabén, de Mishima, escri-
vint un poema. L’actriu Mercè Sam-
pietro el va recitar, CaboSanRoque 
hi va posar un teló musical i Toni 
Mira ho va culminar amb un map-
ping sobre la façana de l’Ajunta-
ment i un grup de jubilats ballant un 
pasdoble als balcons. 

El tercer espectacle inaugural va 
unir els acordions del basc Kepa 
Junkera i l’argentí Chango Spasiuk. 
Dues ribes de l’Atlàntic representa-
des a Mar de fuelles, coproduït per la 
fira i pensat perquè faci camí. El ma-
teix que amb el tàndem Chicuelo i 
Marco Mezquida, jazz i flamenc po-
ta negra que ja té gira internacional 
concertada. A la fira hi va haver ale-
gries –com la descàrrega balcànica 

de Fanfare Ciocarlia–, decepcions 
–com el salt al teatre d’Enric Mon-
tefusco de Standstill–, emergències 
–Joana Gomila com a poderosa no-
va veu de les Balears– i confirmaci-
ons –la suma de Guillem Albà i Cla-
ra Peya. 

També es van poder espiar tre-
balls a mitges. Marc Buxaderas té 17 
anys, estudia a l’institut de Santpe-
dor, és youtuber i li agraden els esce-
naris. Es va atrevir amb un monòleg 
que fa riure i plorar a la vegada i en 
què explica com és el món quan es 
va amb cadira de rodes. Anar al 
Camp Nou pot ser una odissea. 

El Colectivo El Brote, també 
d’origen bagenc, va oferir el seu 
afilat treball de dansa integrada 
que ja s’havia pogut veure als car-
rers de la fira de Tàrrega. “Tots els 
moviments i tots els cossos són 
bells”, va dir Íñigo Martínez. Una 
d’aquelles evidències que no sem-
pre són evidents.e
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Teatre ‘vintage’ amb la tràgica trilogia d’Èsquil
El Teatro Stabile di Napoli l’ha 

presentat aquest cap de setmana 
en un versió de gairebé quatre 
hores, amb una posada en es-
cena amb el possible encant 
del vintage i amb un notable 
sentit lúdic, però sense la 
força dramàtica d’uns per-
sonatges víctimes d’ells ma-
teixos i dels capricis dels 
déus. La proposta del direc-
tor, Luca de Fusco, transita des 
del classicisme escènic estricte a 
la primera part, Agamennone, fins 
a un curiós gaspatxo estètic a l’últi-
ma, Eumenidi. Aquí el director abo-
ca totes les possibilitats del vídeo i 
inunda l’escena de danses (semblen 
coreografies de Marta Graham) i, 

sobretot, de cançons que culminen 
amb un grande finale, gairebé de 

musical televisiu. A la tercera 
part hi apareixen una Atena 

vestida com Lady Gaga, un 
Apol·lo que recordava un 
anunci de colònia en una re-
vista de paper cuixé i unes 
Fúries de relat terrorífic en 

un judici condicionat pel fi-
nal feliç que volia l’autor. 

A Agamennone, Luca de Fus-
co concentra el sentit tràgic de la 

proposta en un espai escènic incli-
nat, cobert de cendres que connec-
ten amb l’Hades, i una il·luminació 
fosca, tenebrosa, que, lligada a l’obs-
cur vestuari i a una caracterització 
dels intèrprets gairebé com morts vi-
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‘Orestea’ TEATRE LLIURE 07/10/2016 

El teatre grec no es un àpat 
habitual a la cartellera de 
Barcelona si no és per 
mitjà de reinterpretaci-
ons contemporànies dels 

mites, i encara menys ho és l’única 
trilogia d’Èsquil que ens ha arribat ín-
tegra, L’Orestíada, tot i que se n’han 
fet aproximacions com la de Mario 
Gas al Grec 2004, concentrada en la 
primera i segona part i en dues hores. 

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Crònica

Els artistes folkies reben 
cada any un petit bany 
de masses. És a Manre-
sa, en una fira que 
aquesta vegada ha pen-

jat una quinzena de vegades el car-
tell d’entrades exhaurides i amb un 
35% més de professionals interna-
cionals que l’any passat. La dinove-
na edició de la Mediterrània ha 
avançat les dates i ara porta més 
gent a les places. 

Fa un clima més càlid –i menys 
manrussià– que ha permès veure 
sense abrics més de 300 espectacles 
de dansa, circ, música, teatre, imat-
geria festiva i arts plàstiques. Tot 
allò que a la fira resumeixen amb el 
subtítol de “cultura popular i músi-
ques del món” (la traducció al cata-
là de l’anglès world music). Músi-
ques del món, però, té connotacions 
etnocèntriques. Almenys això li 
sembla a Baloji, el raper belga d’ori-
gen congolès que divendres a la nit 
va actuar a la fira: “Per què en dieu 
així, de la nostra música? Perquè és 
del Tercer Món?”, va demanar des 
de l’escenari. El gironí David Ibá-
ñez, director artístic de la fira, en 
defensa l’ús. “Som un mercat que 
correspon a un sector professional 
delimitat. Els grans festivals del 
món utilitzen aquest concepte tot i 
que, a nivell personal, per a mi de 
música només n’hi hagi una”. 

MANRESA
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vents, constaten la maledicció dels 
oracles sobre la casa del rei. Aques-
ta tirania del fat s’expressa també en 
la posició i el moviment dels perso-
natges, tots ells arrossegats entre les 
cendres, a excepció de Clitemnestra 
i Cassandra, sens dubte els dos grans 
caràcters d’aquesta primera part, 
servits per dues estupendes actrius. 
La segona part, Coefore, és la més àri-
da. Tant perquè ja sabem que només 
queda complir els designis d’Apol·lo 
com perquè el personatge central, 
Electra, la germana d’Orestes, i 
aquest últim no tenen prou persona-
litat per retenir la nostra atenció. El 
fet és que després d’aquesta segona 
part, i en el breu descans, mitja pla-
tea va desaparèixer.e 
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grat haver superat l’edat de jubila-
ció oficial, continuen sent creatius 
i desbordant energia. Dylan, que 
mai s’ha caracteritzat per escriure 
cançons tendres, continua amb la 
seva veu enrogallada (no amaga el 
dolor ni el desgast) contra un món 
injust, i els Rolling Stones s’obsti-
nen, de forma miraculosa, a córrer 
i divertir-se dalt l’escenari fent ga-
nyotes al públic.    

Immersió en el blues 
Als anys 60, tant els Rolling Stones 
com Dylan van fer de la improvisa-
ció la seva bandera. Divendres es 
van submergir en el blues. Dylan, al 
principi, es va mostrar indiferent 
cap al públic, i un pèl brusc. Va co-
mençar amb Rainy day women 
#12&35, amb alguns canvis a la lle-
tra. Va continuar amb Don’t think 
twice, it’s all right i It’s all over now, 
baby blue. Després va abandonar la 
dècada dels 60 amb cançons com 
High water (for Charley Patton) –la 
cançó parla de les inundacions que 
va provocar el Mississipí l’any 1927 
i ara és l’huracà Matthew el que cas-
tiga el sud-est dels Estats Units– i la 
seva veu va esdevenir apocalíptica. 
Va continuar amb Early Roman 
kings, una cançó de blues inspirada 
en el món dels gàngsters, i més tard 
van venir Lovesick, Lonesome day 

blues o Play in blood. Va cantar amb 
fúria Masters of war i va demostrar 
que continua sent un flagell contra 
les injustícies del món. No va inter-
pretar cap cançó de Sinatra, i no es 
va deixar fotografiar. 

Els Rolling Stones van tornar a 
demostrar que desborden energia. 
Mick Jagger va córrer per l’escena-
ri, gesticulant i adreçant-se a l’audi-
ència sense deixar de cantar. Va 
prometre que no faria bromes sobre 
l’edat dels músics i de l’audiència, 
però va acabar descrivint el festival 
com “un retir per a elegants músics 
anglesos”. No sabem si dalt l’esce-
nari pensaven o no en les bromes 
que s’han fet sobre l’edat, però van 
obrir cantant sobre com perpetuar-
se amb cançons com  Start me up, 
You got me rocking i Out of control. 
També van cantar sobre figures im-
mortals com Llucifer (Sympathy for 
the devil). Després van continuar 
amb un repertori de blues i algunes 
cançons dels Beatles com ara Come 
together. Paul McCartney era entre 
el públic –actuava l’endemà– però 
no va fer cap cameo. 

Segurament els Rolling Stones 
ja no escandalitzen com ho feien fa 
50 anys i el seu públic del Desert 
Trip Festival són pares i avis que 
aquest cap de setmana anhelaven 
reviure en directe la música de la 

Bob Dylan i els Rolling Stones, elèctrics,  
i no només nostàlgics, al Desert Trip

Paul McCartney i Neil Young emocionen recordant els Beatles al festival californià
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seva joventut. Alguns tenien certes 
dificultats per aixecar-se i seguir el 
ritme de les cançons, però estaven 
entusiasmats.   

L’endemà, dissabte, tal com expli-
cava la premsa nord-americana,  
McCartney va començar el seu con-
cert recordant com el dia anterior els 
Rolling Stones havien tocat Come to-
gether: “Ahir van tocar una cançó 
nostra. Ara en tocarem una de seva. 
És el primer èxit que van tenir a An-
glaterra i els hi vam escriure el John 
i jo”, va dir. Si això és un homenatge 
als Stones o no ho deixem al criteri del 
lector. Lennon pràcticament es va 
convertir en un protagonista més del 
segon dia del festival. McCartney i 
Young van emocionar amb Give  pe-
ace a chance i Why don’t we do it in the 
road? Young va acabar  amb Down by 
the river i Rockin’ in the free world. 

McCartney va demostrar que els 
Beatles continuen tenint un gran 
poder. I ell, dalt l’escenari, era el 
símbol de la banda de Liverpool. 
Amb A hard day’s night, Jet i Can’t 
buy me love, el públic va caure rendit. 
També va tocar un dels seus últims 
treballs, My Valentine, una balada 
romàntica que va dedicar a la seva 
dona, Nancy. I va explicar la gènesi 
de Blackbird, una cançó amb què va 
voler inspirar la lluita dels drets ci-
vils als Estats Units.e

01. Un moment de l’actuació de Paul McCartney i Neil Young el segon dia del festival californià.  02. Els Rolling Stones durant el concert que va inaugurar el 
Desert Trip Festival. 03. El públic eufòric. GETTY 

01 

03 

02

Divendres van ser els Rolling Stones 
i Bob Dylan els que van pujar a l’es-
cenari, i dissabte ho van fer Paul 
McCartney i Neil Young. Diumenge 
els va tocar a The Who i Roger Wa-
ters (formava part de Pink Floyd). 
El Desert Trip Festival té algunes 
peculiaritats: la mitjana d’edat dels 
artistes que hi actuen és de 72 anys 
i la del públic de 51, i ha aconseguit 
reunir per primera i única vegada 
sis noms llegendaris del rock. Però 
l’espectacle que van veure més de 
75.000 persones a l’Empire Polo 
Club, a la vall de Coachella, enmig 
del desert de Califòrnia, va anar 
molt més enllà de la nostàlgia. 

Hi ha molt pocs músics –es po-
den comptar amb els dits d’una 
mà– que després de mitja centúria 
de carrera aconsegueixin atreure 
multituds als concerts. Els que van 
actuar aquest cap de setmana al De-
sert Trip formen part d’aquesta mi-
noria. I les seves actuacions no van 
ser només un viatge nostàlgic al 
passat, perquè aquests músics, mal-
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