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Cultura i Espectacles

El ritual d’un concert pot
tenir molt de recurs tea-
tral. És habitual que al-
guns directors d’escena
hagin ajudat a bastir un
concert en directe (com
ara Lluís Danés al Concert
per la Llibertat al Camp
Nou el 2013 i Guillem Albà
en la gira Miralls i mirat-
ges de Love of Lesbian i en
el concert de final de gira
de Txarango al Sant Jordi
Club). Puntualment, es
van prodigant espectacles
que busquen l’estètica del
concert per explicar-se.
En aquestes propostes, la
música en directe és un
element imprescindible
en la concepció de l’espec-
tacle. Més enllà dels musi-
cals, els actors entren a es-
cena amb una guitarra o hi
conviuen des de la vitalitat
d’un concert. Un exemple
actiu en cartellera és el de
Marc Martínez, Humor i
hòsties, els dimarts al ves-
pre al Raval, per ara, fins al
27 de desembre.

Martínez és un actor i
director que també es va
prodigar en el camp pop
(El bolero del Raval,
1999) i que ara planteja
una actuació amb una
banda clàssica (teclat, ba-
teria, baix, guitarres i veu)
per parlar del seu Raval
dels 12 anys. Adolescència
per la vena amb llimona-
des de Mirinda per ate-
nuar els cops. Martínez
(amb el sobrenom de Mal
Martínez) beu de mun-
tatges com ara El Pau i
la Maria (Teatre Almeria,
2012), que desgranava
tots els temes d’un con-
cert mentre ell es declara-
va en públic a ella.

Al Tantarantana, fins fa
pocs dies, es va construir
un espectacle vital a partir
d’adaptacions de temes
dels quaranta i dels cin-
quanta per explicar el viat-

ge de dos músics de pega,
que, fugint de la prohibició
d’interpretar jazz a l’Es-
panya franquista, arriben
als Estats Units i acaben
triomfant al Carnegie Hall
de Nova York. There was
a fiesta (at Carnegie Hall)
construïa, amb aires de co-

mèdia, els repertoris d’ar-
tistes que s’haurien de pas-
sar a la cobla per poder se-
guir actuant al seu país o
atrevir-se a entrar il·legal-
ment als Estats Units,
com va fer Xavier Cugat.
Els músics eren part in-
dispensable de l’espectacle
dramàtic. De fet, l’obra in-
cloïa una humil exposició
de fotos i carnets del Sindi-
cat Vertical Estatal de l’avi
de Joel Moreno (l’adapta-
dor dels temes a trio), que
va formar banda amb The
Centuries durant els anys
de la prohibició. La música
acompanya i dóna raó de
l’obra de manera similar
als Equilibristes (T. Alme-
ria, 2014), de Farrés Bro-
thers, en què Pep Farrés

feia un monòleg (acompa-
nyat d’un trio de jazz).

Un altre exemple de
guitarra en directe és el
treball a Wohnwagen, una
peça que trenca amb tots
els codis possibles i cons-
trueix un conte ben negre
amb fades, dimonis i àn-
gels que implicaven tot el
públic dins de l’escena
amb una guitarra que do-
nava l’ambient sonor en
directe. La funció, que es
va acabar ahir a La Seca,
pretén fer gira internacio-
nal, ja que té un reparti-
ment extens de joves ac-
tors. De fet, Wohnwagen
de La Seca beu de la pro-
ducció original creada al
P14 de la Volksbuhne, en
què hi havia bona part de

l’equip artístic barceloní.
La guitarra ambientava
de manera similar el conte
esbojarrat de La tardor
barcelonina, de Fèlix Pons
(amb Jordi Busquets a la
guitarra), a partir de la no-
vel·la en fascicles d’un jove
Francesc Pujols.

Amb una Mirinda
Marc Martínez torna als
orígens amb la seva espon-
taneïtat gamberra i lúcida.
Ho fa darrere de la guitar-
ra amb la qual es va fer val-
dre davant dels pares i
amb la qual, molt després,
va gravar els seus hits mu-
sicals. Torna als orígens
perquè el Teatre del Raval
és on va començar a fer
teatre extraescolar a la se-

va acadèmia privada. Era
un espai tancat des d’on es
podia respirar la llibertat
en aquells convulsos anys
setanta. Era la seva salva-
ció, perquè els carrers del
Barri Xino estaven carre-
gats de perill i tempta-
cions. Però l’aproximació
no vol ser nostàlgica ni rei-
vindicativa: “És vital. És
un passeig entre les pors i
les emocions [dels seus 12
anys]”, explica. El muntat-
ge va néixer arran d’una
trobada amb programa-
dors dins del Singlot, en el
marc del Festival de Porta
Ferrada d’aquest estiu. En
aquests mesos, ha canviat
el títol de Mal Martínez per
Humor i hòsties. Se li augu-
ra una llarga gira. ■
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Marc Martínez recupera el seu costat més pop a ‘Humor i hòsties’, mentre que
la música guanya pes dramatúrgic a ‘Wohnwagen’ i ‘There was a fiesta’

Teatre amb guitarra

Marc Martínez, en un instant de l’espectacle ‘Humor i hòsties’, que presenta cada dimarts al Teatre del Raval ■ DAVID RUANO

Cada cop hi ha
més bandes que
actuen en clau
teatral; també
el teatre adopta
rituals de concert


