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El teatre més 
brutal de 
Ricci/Forte, 
al Lliure

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Ricci/Forte és una de les companyi-
es italianes amb més repercussió 
des que es va donar a conèixer fa 
10 anys. Exalumnes de Luca Ron-
coni es presenten al Teatre Lliure 
de Montjuïc amb dos muntatges 
no aptes per a esperits sensibles: 
avui i demà, Macadamia Nut Brittle, 
intensa, impúdica i cruel produc-
ció inspirada en l’univers de Den-
nis Cooper (Closer, Frisk, Try); i dis-
sabte i diumenge, Still life, peça so-
bre el bullying. Totes dues en italià 
amb subtítols en català.
 Brutalitat i subversió són inhe-
rents a les seves posades en esce-
na amb elements de la dansa, la 
performance i la videoinstal·lació. 
«No fem psicodrames, sinó espec-
tacles. L’objectiu dels actors no és 
tant interpretar un personatge, si-
nó establir un diàleg amb el pú-
blic», explica Stefano Forte. «L’im-
portant és reactivar l’espectador a 
través d’imatges, que respiri amb 
nosaltres i regeneri els seus pensa-
ments». I afegeix: «Els nostres ac-
tors estan despullats davant el pú-
blic i no només a nivell d’epider-
mis, la seva nuesa emotiva és el 
que els porta a connectar».  

LES OBRES / La pèrdua d’un ésser 
estimat està en l’origen de Maca-
damia Nut Brittle. Tres adolescents 
comencen menjant un gelat i aca-
ben expulsant les seves frustraci-
ons en pla bèstia, a través del sexe 
i la violència. «És una explosió de 
vitalitat com a reacció a la mort. 
Parla de gent que vol viure al mà-
xim i sortir de la letargia». Still Life 
s’inspira en un cas de bullying ho-
mòfob que es va produir a Itàlia i 
retrata un tema candent a tot el 
món: la forma com tractem tot 
allò que no entra dins del concep-
te de normal. H

DOS MUNTATGES

Cançó 
espanyola en 
clau ‘vintage’
3Laura Gallego presenta a Barts el 
seu primer disc, obra de Paco Cepero

LUIS TROQUEL
BARCELONA

F
a 25 anys, quan Laura Galle-
go naixia, moria una mane-
ra d’entendre la música a la 
qual avui ret tribut aquesta 

hereva d’un temps en què a la copla se 
l’anomenava cançó espanyola i obria 
el seu ventall d’estils en forma de pro-
duccions monumentals. Perquè als 
80 hi va haver moltes més coses que la 
movida i sovint s’oblida que també va 
coincidir amb l’esplendor d’aquell 
descomunal gènere. Disposada a re-
viure’l, aquesta jove andalusa ha 
aconseguit l’impossible: que el mes-
tre de mestres Paco Cepero torni a as-
sumir la producció i composició de 
tot un disc, que ha titulat Vintage.
 Obre la seva gira de presentació 
avui a la sala Barts de Barcelona, ciu-
tat en què no havia actuat mai abans. 
«Em fa molta il·lusió començar aquí, 
on tinc molta família i hi ha molta 
gent del meu poble vivint; és com ini-
ciar un nou camí en un lloc on la ma-
joria de la gent ni sap qui soc», afirma 
Gallego. Rutilant guanyadora de la se-
gona edició del fenomen televisiu Se 
llama copla, ha crescut en la seva ter-
ra envoltada de l’enrenou mediàtic i 
d’admiradors que volien fer-se una fo-
to amb ella a cada cantonada.
 Costa fer-se la idea del que va sig-
nificar Se llama copla a Andalusia. Res 
a envejar a Operación Triunfo. Va explo-
tar cap a la meitat de la seva prime-
ra edició i en la segona va registrar 
les audiències més elevades en la his-

tòria de Canal Sur. «Per a qualsevol 
de nosaltres era impossible passejar 
sense que et paressin constantment. 
Però, després sorties a una altra co-
munitat i ningú et coneixia; cosa que, 
d’altra banda, també es feia molt cò-
mode».
 I més tractant-se d’algú que no 
anava per a artista. «Crec que estava 
acabant l’ESO quan vaig entrar al pro-
grama». Gairebé a contracor. «Jo sem-
pre deia que volia estudiar periodis-
me o dret, cantar era només per diver-
tir-me a les festes. Quan unes amigues 
em van inscriure al càsting sense jo 
saber-ho, em vaig negar en rotund a 
anar-hi», assegura. Hi va acabar anant 
per acontentar la seva mare, conven-
çuda que no passaria d’allà. Va anar 
superant proves, va entrar al concurs 
que tot Andalusia esperava i el va gua-
nyar. Amb només 16 anys.

SENSE TALLS I CANTAT D’UNA TIRADA / Quina 
fera de nena, podria haver-se dit la pel-
lícula sobre aquells dies. Perquè Ga-
llego canta i es mou per l’escenari 
com tota una dona valenta. I ja ales-
hores el gran Cepero es va fixar en 
ella. «Preparant el disc em va explicar 
que la cançó Mi primer amor l’havia es-
crit després de veure’m llavors per la 
tele. És com si fes molt temps que ens 
haguéssim buscat l’un a l’altre».
 No en va ha titulat el seu nou disc 
Vintage, amb un reggaeton com a úni-
ca concessió al present i farcida d’ar-
relades balades. «És una regressió al 
passat i com a tal s’ha fet: sense retocs 

REIVINDICACIÓ D’UN GÈNERE

ni retalla i enganxa, amb gairebé to-
tes les cançons cantades d’una tirada 
i instruments reals». 

ASSAJOS METICULOSOS / I comandat per 
una única persona. «Encara no hi ca-
bo a la pell de goig al compartir tants 
moments amb una llegenda viva», 
afirma Gallego. Abans d’entrar a l’es-
tudi va assajar tot el repertori amb ell. 
«No t’envia maquetes ni àudios, et 
canta les cançons amb la guitarra. 
Pocs saben com canta de bé».
 Ella no donava crèdit al sentir-
lo. «A vegades, a l’escoltar-lo, li de-
ia: ‘Aquest quejío que fas és de la Pan-
toja, o aquell vibrato és de Chique-
tete, o això que acabes de fer és de la 
Jurado...’. I ell em responia: ‘Perdo-
na que et digui, però jo a tothom li 
dic com ha de cantar les meves can-
çons; si tu reconeixes en mi alguna 
cosa d’un altre artista, és perquè jo 
l’hi vaig ensenyar’». H

Va guanyar la segona 
edició de ‘Se llama 
copla’, un concurs de 
Canal Sur que va ser 
tot un fenomen televisiu

33 La cantant de ‘copla’ Laura Gallego, en una imatge promocional.

  


