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Anthus, una veu lliure del jazz

polis, una peça que expressa un mal-
estar alhora personal i social. “En el 
disc hi ha també un malestar que ex-
presso en cançons en què improvi-
so amb una veu més ronca i sons 
més estridents i dissonants –expli-
ca–. Vivim en un món dissonant, un 
món que es trenca, en què estem so-
ta pressió. Estic connectat al que 
passa políticament i socialment i 
soc sensible a les tragèdies huma-

nes. Tinc empatia amb el que veig i 
em poso a la pell dels altres. Per tant, 
aquest malestar influeix en la me-
va manera d’escriure música. Segu-
rament, si no veiés el malestar so-
cial no hauria escrit Cubs, esferes i 
cilindres ni Metròpolis”. 

Calidoscòpic busca la llibertat es-
tructural del free jazz i efectivament 
resulta més personal. Tanmateix, 
no representa una ruptura radical 

amb el passat. De fet, en alguns de-
talls ressona el que va proposar al 
disc Radici, un àlbum amb cançons 
de Sicília, de la cultura que era el seu 
bressol. “Hi ha com una mena de 
ressaca de Radici en temes com Me-
diterraneum i Miratges”, precisa.  

Un toc de rap amb caràcter jazz 
Tampoc hi falta el vessant de croo-
ner clàssic de jazz, sobretot a Elisa 
i Música ets tu. “Aquest tipus de jazz 
també m’alimenta i em surt de ma-
nera natural”, diu sobre una estèti-
ca que conviu amb aproximacions al 
rap com la de 800 km, que de fet 
sembla una aproximació al jazz des 
del rap. “Això és perquè primer vaig 
escriure la lletra, la qual cosa em va 
marcar el camí per compondre la 
música. Però no volia una música 
que deixés de banda el jazz, i això 
s’ha aconseguit amb instruments 
acústics que li donen aquest caràc-
ter jazzístic”, assegura.  

La temàtica de Calidoscòpic com-
bina el més universal amb el més 
personal. Un bon exemple del ves-
sant més íntim és Adéu-siau pare, 
una peça en què Anthus s’acomia-
da del pare cantant en català. “Por-
to dotze anys a Catalunya, i hi ha al-
guns aspectes emotius que em sen-
to més còmode expressant-los en 
català. Tot el treball interior com a 
persona i artista l’he fet en català. 
En sicilià el que em queda és el re-
cord d’una illa, l’estimació per la fa-
mília, però la maduresa emotiva la 
he assolit en català, i per tant em 
sortia més bé en català que en sici-
lià”, explica.e
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El músic sicilià estrenarà el disc ‘Calidoscòpic’ en un concert a la sala Luz de Gas

MÚSICA

“És un disc molt variat, i per això li 
he posat aquest títol”, diu Anthus 
sobre Calidoscòpic (Temps Record, 
2016). El tercer disc d’aquest músic 
sicilià que fa dotze anys que viu a 
Catalunya reflecteix bona part de 
les seves inquietuds musicals, artís-
tiques, emocionals i socials. “He 
apostat per fer un treball més per-
sonal, i sobretot he volgut ser molt 
més honest amb el que m’agrada. 
M’agraden el jazz contemporani i el 
clàssic, els sons de la Mediterrània, 
el pop i el rap, i he fet una fusió es-
pontània sense clixés ni prejudicis”, 
explica Anthus, compositor, pro-
ductor i vocalista que reconeix que 
el jazz és “el fil conductor que més 
bé pot amalgamar els diferents es-
tils” que hi ha en un disc que presen-
tarà en directe a sala Luz de Gas el 
20 de gener en format de quintet.  

El jazz és també el llenguatge que 
comparteix amb els músics que 
l’acompanyen en el disc: el pianis-
ta Max Villavecchia, el contrabai-
xista Manel Fortià, el bateria Ra-
món Díaz i el trompetista Pol Pa-
drós. “Necessitava músics que en 
sabessin molt de jazz contempora-
ni, i que també tinguessin un bagat-
ge de sons de la Mediterrània, pop 
i rap”, recorda Anthus. De la bona 
sintonia entre els cinc músics en do-
nen fe improvisacions com les de 
Cubs, esferes i cilindres, l’exuberant 
suite Mediterraneum o el diàleg en-
tre veu, trompeta i piano de Metrò-
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Art, bellesa i espiritualitat 
es troben al Maldà

atmosfera amb un contingut simbò-
lic latent: “En comptes de capficar-
nos en si ho hem entès tot, ens hem 
de preguntar: ¿he sentit alguna co-
sa?”, proposa l’actor i director artís-
tic de la companyia, Pep Garcia-
Pascual. Déu és bellesa no és una bi-
ografia del pintor, sinó que “s’apro-
xima a l’art i la bellesa a través d’ell”, 
afegeix Gorina, que s’ha basat en el 
text teatral del dramaturg finlandès 
Kristian Smeds. Vilho Lampi, poc 
conegut al seu país i a nivell interna-
cional, actua com a figura represen-
tativa de qualsevol artista i de les se-
ves reflexions. Els seus quadres són 
l’eix central de l’obra i el punt de 
partida per a la reflexió sobre la be-
llesa en àmbits tan diversos com la 
llibertat, la fantasia, la puresa de la 
raça ària i la infància.  

L’obra té una estructura particu-
lar, que separa les diferents temà-
tiques que conformen la història. 
Les vuit escenes representen vuit 

Alícia Gorina 
dirigeix els 
Parking 
Shakespeare.  
EL MALDÀ

quadres de Vilho Lampi, els quals 
no seran visibles per a l’espectador 
però serviran de pretext per intro-
duir els significats i valors associats 
a cada un d’ells: “Cada escena mos-
tra una cara diferent de la humani-
tat”, indica l’actor Adrià Díaz. Per 
donar cos i veu a Lampi d’una mane-

ra clara, cada actor interpreta el pin-
tor en una escena diferent, en la 
qual conviuen monòlegs, perfor-
mances i molta acció escènica amb 
materials tan diversos com el guix, 
el pa, la farina o la ràfia.  

L’equip ha fet una interpretació 
lliure de les pintures de Lampi amb 
la intenció de donar valor a la belle-
sa més quotidiana. La creació ha se-
guit un procés experimental tan 
lliure que ha permès que “fos més 
important el procés creatiu que el 
resultat”, reconeix l’actor Òscar 
Bosch. El resultat és una obra a ca-
vall del drama i la comèdia que 
qüestiona els valors que imperen en 
la societat actual.  

Maria Casellas, que s’ha incorpo-
rat a la companyia per a aquest 
muntatge, Mireia Cirera, Santi 
Monreal i Ricard Sadurní comple-
ten el repartiment. Parking Shakes-
peare va néixer el 2009 amb l’objec-
tiu d’acostar la cultura a tothom. 
Impulsats per les ganes d’innovar i 
variar, canvien de director a cada es-
pectacle. Als estius ofereixen una 
representació teatral de Shakespe-
are gratuïta i a l’aire lliure, i des de fa 
cinc anys també fan espectacles a 
l’hivern.e

TEATRE

De vegades costa de veure la belle-
sa quotidiana, aquella que s’amaga 
darrere els elements més corrents. 
La companyia Parking Shakespea-
re, sota la direcció d’Alícia Gorina, 
la posarà de manifest a Déu és belle-
sa del 18 de gener al 12 de febrer. 
Lluny de ser un espectacle de cai-
re religiós, és una reivindicació de 
l’espiritualitat i de l’art com a mo-
tor de recerca de la sinceritat, la be-
llesa i l’ètica. El Maldà es converti-
rà en el taller del pintor finlandès 
Vilho Lampi, protagonista de 
l’obra, el qual, a través de les seves 
pintures, evocarà una reflexió so-
bre els valors que dominen la soci-
etat occidental europea. 

Vuit escenes i set actors configu-
ren una obra altament sensorial i 
experimental que busca crear una 
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