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Toni Moog representarà el
seu espectacle Hollymoog
demà dissabte al Teatre de
Bescanó (21 h, 15 i 18 eu-
ros) en la que serà la darre-
ra representació de la gira.
Hollymoog arriba a Besca-
nó gràcies a l’empresa gi-
ronina d’espectacles Whi-
te & Bright.

El còmic català, famós
pels seus monòlegs a Para-
mount Comedy i a El Club
de la Comedia, desbarra
sobre el món del cinema
en aquest espectacle, que
presenta com “un ultratge

a Hollywood”. El còmic,
que es declara “força cinè-
fil”, no només destrossa el
mite de Hollywood, sinó
que també parla en escena
de les produccions de Dis-
ney i la seva crueltat, de les
pel·lícules musicals –les
odia– i sobre els films de
terror. Una de les particu-
laritats de Hollymoog és
que hi apareixen efectes
especials. L’actor i còmic
argentí Miky McPhantom
és l’encarregat de comple-
mentar el monòleg en al-
guns moments, donant
com a resultat algun
sketch del tot histriònic. El
monòleg de Toni Moog no
es queda només en el món
de les estrelles de Holly-
wood: també té temps de
parodiar els hàbits de la
gent quan va al cinema.

L’espectacle, que dura
una hora i mitja aproxima-
dament, s’aparta una mi-
ca de la temàtica habitual
del còmic català. Acostu-
mats a l’estil més barroer i
políticament incorrecte
dels seus espectacles ante-
riors, Singles i Follami-
gas, Hollymoog té un hu-
mor “més blanc i elegant”,
segons el seu autor.

Tot un èxit al Capitol
Toni Moog (Barcelona,
1971) fa més d’una dèca-
da que triomfa a la sala
gran del Club Capitol de
Barcelona, amb les seves
diferents propostes escè-
niques, que han atret més
de 250.000 espectadors.
Al crit de “Que pum, que
pam” Moog s’ha convertit
en tot un fenomen. ■
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Toni Moog destrossa Hollywood
El còmic portarà el
seu ‘Hollymoog’
aquest dissabte al
Teatre de Bescanó

Toni Moog, en una imatge promocional de ‘Hollymoog’ ■ TONIMOOG.COM

“Jo no vaig compondre
aquestes cançons per fer-
ne un disc. Simplement, jo
no tinc tele, i sovint em po-
so a escriure de nit, amb
una llibreta, el mòbil per
enregistrar i una guitarra
acústica de so apagat.
Quan vaig fer aquestes
cançons passava per un
moment en què em sentia
fora de mi: no estava en
pau amb mi mateix, ni te-
nia clar el camí per on volia
anar”, explica Tòfol Martí-
nez sobre el seu darrer
disc, La verdad y la belle-
za, que demà, dissabte,
presentarà en un concert
gratuït a l’església vella de
Tossa (22 h), la localitat
on viu des de fa dotze anys.
Serà un concert amb la se-
va banda completa, en for-
mació de sextet. Avui tam-
bé actuarà al Mediterrá-
neo de Barcelona (21 h),
en format acústic reduït.

La verdad y la belleza és
un disc sorprenent en la
llarga trajectòria de Tòfol
Martínez, un músic rela-
cionat fins ara amb el
blues, per discos com ara
1979 i No Panic!, i sobre-

tot per la seva activitat en
directe, com a guitarrista
de la seva banda i acompa-
nyant Big Mama i la texa-
na Diunna Greenleaf.

La verdad y la belleza,
amb arranjaments i pro-
ducció artística de Marco
Cinelli, és un disc més difí-
cil de definir. Segons en
Tòfol, el seu amic Litus
–que fa cors en el primer
single, La llave, i altres te-
mes del disc– afirma que
és un disc de “folk fronte-
rer” i al seu autor no li sem-
bla malament la idea. “Jo
escolto molt Dylan, The
Jayhawks, Josh Rouse...”,
diu en Tòfol, que en aquest
disc gairebé no toca la gui-

tarra elèctrica. I Lichis
canta amb ell una Carta
de amor... d’amor propi.

Enregistrat al llarg de
tres anys, al seu estudi de
Tossa i al Soundclub de
Salt –però també en el ca-
merino d’un teatre madri-
leny, on Tòfol va represen-
tar l’obra La puerta de al
lado–, La verdad y la belle-
za posa en pràctica la seva
teoria: “Sempre que una
cosa és de veritat hi trobo
la bellesa.” I aquest disc és
molt de veritat. ■

Tòfol, de veritat
Tòfol Martínez publica ‘La verdad y la belleza’, un
disc de “folk fronterer” que presentarà demà a Tossa

Xavier Castillón
TOSSA DE MAR

Tòfol Martínez, en una imatge promocional ■ ALEJANDRO MAESTRA

El concert de
demà serà
gratuït i tindrà
lloc a l’església
vella, amb tota la
seva banda

Encara no ha començat
l’estiu i alguns festivals ja
estan en marxa i a ple ren-
diment. Un bon exemple
és la jornada d’avui, en la
qual coincidiran activitats
de sis festivals. El 15è
(a)phònica de Banyoles,
inaugurat dimecres per
Santi Balmes, Clara Segu-
ra i Fluren Ferrer, conti-
nua avui amb diverses
propostes, entre elles Ju-
dit Neddermann a l’Audi-
tori de l’Ateneu, Vinicio
Capossela al Club Natació

Banyoles i Senyor Oca i Dr.
Calypso a la Muralla.

El Portalblau de l’Esca-
la es posa en marxa avui
amb la inauguració de l’ex-
posició fotogràfica Barce-
lona gitana, de Jacques
Léonard, a l’Alfolí de la Sal.

Ítaca ha programat
avui al Teatre Municipal
de Palafrugell la projecció
de la pel·lícula La Haine,
amb la música en directe
d’Asian Dub Foundation.

Girona d’Autor portarà
avui Les Kol·lontai (Mont-
se Castellà, Sílvia Comes,
Meritxell Gené i Ivette Na-
dal) al centre cívic de Sant
Narcís, i el Festival de Jazz
de Figueres rebrà l’austra-
liana Sarah McKenzie. Al
Girona Jazz Festival ac-
tuaran Elisabet Raspall &
Benet Palet. ■

(A)phònica
ja sona

X. Castillón
GIRONA

Coincideix amb els
festivals de jazz de
Figueres i Girona,
Portalblau, Ítaca i
Girona d’Autor

Santi Balmes, dimecres a Banyoles ■ HAROLD ABELLAN / F.A.


