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Sidonie celebren el miracle de seguir junts

La gira començarà el 9 de març 
a Tarragona (El Cau), i passarà per 
Logronyo (Café La Luna), Vigo (La 
Iguana Club), la Corunya (Mardi 
Gras), Saragossa (La Lata de Bom-
billas), Toledo (Pícaro), Valladolid 
(El Tio Molonio), Madrid (El Sol) i 
Granada (Planta Baja). També hi 
haurà dos concerts a Barcelona, a 
les sales Sidecar i Magic els dies 12 i 
13 d’abril. “És que quan començà-
vem tocàvem un dia al Magic i l’al-
tre al Sidecar, i era injust incloure’n 
només una a la gira”, admet Ros.  

Per a Sidonie, que van tancar el 
2017 amb un concert al WiZink 
Center de Madrid, tornar als afora-
ments on la distància entre escena-
ri i públic és gairebé inexistent su-
posa un repte que han entomat can-
viant el format: de quintet amb apa-
rell escènic, a trio, la qual cosa 
obligarà Ros a tocar la guitarra. “El 
format de trio és un acte de valentia, 
perquè fa molts anys que no to-
quem els tres sols, però crec que 
aprendrem molt tornant-nos a tro-
bar més despullats”, diu Pi. I a dife-
rència de la gira de l’últim disc, El 
peor grupo del mundo (2016), aquest 
cop el repertori aplegarà cançons 
dels vint anys d’història del grup, 
incloses algunes de l’etapa en an-

de quintet, Sidonie actuaran aquest 
divendres a la Salamandra de l’Hos-
pitalet, dins del Let’s Festival. És 
una manera de celebrar una sala on 
van perdre un concurs però on es 
van formar com a grup de directe. 
“La Salamandra és importatíssima 
per a nosaltres. Ens ha vist créixer 
i sempre ha comptat amb nosaltres. 
Crec que és una de les sales on més 
vegades hem tocat”, diu Pi.e

Els tres 
membres de 
Sidonie: Marc 
Ros, Axel Pi i 
Jesús Senra. 
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El grup barceloní engega una gira per les sales de concerts on va començar a tocar fa vint anys
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La premissa era muntar una gira to-
cant a les sales de diferents ciutats 
on van actuar per primera vegada. 
No és tan fàcil com sembla, perquè 
algunes d’aquelles sales ja no exis-
teixen, però la decisió estava presa. 
Sidonie volien celebrar el vintè ani-
versari homenatjant aquells espais 
on van fer els seus primers directes, 
i al final han lligat una gira d’onze 
concerts, tots amb les entrades ex-
haurides, del 9 de març al 20 d’abril, 
i només a les ciutats on encara estan 
oberts els locals on van debutar. 

“Sense la gent d’aquestes sales 
que ens van donar suport, no seríem 
on som. Són els que un dia van rebre 
una trucada nostra demanant-los si 
podíem tocar, la gent d’El Cau de 
Tarragona o La Iguana Club de Vi-
go”, diu el bateria Axel Pi. “És que no 
només estem celebrant els vint anys 
de Sidonie, sinó també la tasca de les 
sales. Si ja és un miracle que Sidonie 
segueixin vius, també ho és que 
aquestes sales segueixin funcio-
nant”, explica Marc Ros, cantant i 
guitarrista del grup que completa el 
baixista Jesús Senra.  
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Singular i atractiu  
ritual de dolor i pèrdua

tre els quals recordo les paraules de 
Sarah Kane sobre el que és l’amor o 
la desesperació de la noia que ha 
perdut el fill, però també alguns 
llocs comuns i fins i tot absurds que 
malmeten una mica un treball que 
destaca per la singularitat, l’entrega 
i la precisió dels intèrprets (no em 
puc estar de destacar Júlia Truyol) 
i per la imaginativa direcció. 

El temps que estiguem junts, pror-
rogat fins al 18 de març, és un treball 
en el qual és inútil buscar una lògica  
més enllà de la que propicia l’espai. I 
aquest és una antiga casa burgesa de 
parets entapissades que la neta de la 

propietària vol llogar i on, en 
un passat pròxim, ella i els 

seus amics es reunien els 
dissabtes a la tarda per 
alliberar el dolor indivi-
dual en una mena de 
ritual  anàrquic. Uns 

personatges dolguts 
que conviuran amb la jo-

ve parella que amb tota la 
il·lusió lloga el pis. Certa-

ment, la primera escena és fantàs-
tica i crea grans expectatives; el 
drama es clou amb un coup d’effet 
solvent encara que previsible. I 
certament que Messiez no és tan 
ingenu com alguns dels protago-
nistes, i d’aquí que el convidat del 
grup d’inconsolables increpi la res-
ta: “Què hi fem aquí?”e
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glès. “És una gira per enfrontar-nos 
també al nostre repertori en anglès 
–diu Ros–. Hi ha bandes que no vi-
uen amb harmonia amb els seus 
primers discos, però nosaltres es-
tem molt orgullosos de la nostra 
etapa en anglès”, diu Ros, que afe-
geix que el que no volen és que hi 
pesi la nostàlgia. Per això tocaran 
tant peces del principi com les més 
recents. Fora de la gira, i en format 

‘El temps que estiguem junts’  
ESPAI LLIURE 223 DE FEBRER 

Els nadons quan deixen el 
cau del ventre de la mare 
ploren. I si no ploren, 
se’ls fa plorar. I si el plor 
és mostra de dolor, cal-

drà assumir que l’ésser humà està 
avesat al dolor des del naixement 
fins a la mort. I el dolor i la 
pèrdua dins la paradoxa 
del temps són els ele-
ments amb els quals 
l’argentí Pablo Mes-
siez ha treballat amb 
La Kompanyia Lliure. 
Nois i noies d’entre 20 i 
30 anys que han posat 
en comú experiències i re-
flexions en un procés d’assa-
jos del qual ha emergit l’especta-
cle. Hi ha, doncs, materials diversos 
que Messiez ha ordenat en una dra-
matúrgia d’acumulació ben relliga-
da a la qual, en tot cas, li falta un 
punt d’humor. El conjunt ofereix 
fragments de volada poètica i nota-
ble profunditat instal·lats en una 
mena d’existencialisme juvenil en-
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