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Homenatge a Charlot
Diverses coreografies.
Fest. de la Porta Ferrada, 13 d’agost

Malgrat vendre’s com
Homenatge a Char-
lot, va ser una gala

d’estrelles: duos de dife-
rents estils i coreògrafs ba-
llats per tres parelles de pri-
mer nivell capitanejades per
Lucía Lacarra.

A Charlot avec la chaisse,
Luigi Bonino demostra fins
a quin punt s’ha mimetitzat
en el clown. Segueix sent
memorable la coreografia
de Petit Charlot avec les pe-
tits chaussons, on, amb tutú
al coll i sabatilles de puntes
a les mans, recrea Chaplin
amb una tendresa infinita
fent ballar dues forquilles.

Lucía Lacarra va fer gala
de tota la seva gamma inter-
pretativa, des del lirisme ne-
oclàssic de John Cranko a
Legende, amb un Marlon
Dino no gaire brillant però
efectivíssim cada vegada

que l’alçava sobre el seu cap
amb una sola mà com qui
porta la ceràmica més fràgil;
fins a l’estil dramàtic a la
Carmen d’Antonio Márquez,
on la guipuscoana treu tot el
caràcter enmig d’un histriò-
nic Márquez i una efectiva
Trinidad Artíguez. Més me-
surat, Márquez va demos-
trar de què és capaç en el
Zapateado de Sarasate, ple
de canvis de color, tonalitat i
ritmes. Extraordinari.

Però la gran Lucía Lacar-
ra encara no ho havia dit tot.
Espectacular en el pas a dos
de Gerald Arpino, Light rain,
una coreografia que recull
el millor de Jérôme Robbins
i que ella interpreta amb
una tècnica superlativa i
una rialla als llavis que com-
mociona. Puntes fortes i se-
gures, cames infinites, piro-
uettes precises i un punt de
coqueteria que desarmen.
Al seu costat, Sabrina Braz-
zo i Andrea Volpintesta,
malgrat la perfecció tècnica,
no hi tenien res a fer. I, per
acabar, un divertiment de
Petit, al costat de Bonino,
sobre el Cheek to cheek de
Berlin on, amb sabata de
taló, Lacarra ens remet a les
inacabables cames de Cyd
Charisse. No va ser un ho-
menatge a Charlot, va ser la
nit de Lucía Lacarra.
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El Mercat de Música Viva
de Vic (MMVV), que se ce-
lebrarà del 17 al 21 de se-
tembre a la capital d’O-
sona, ha programat per a
aquesta edició grups
d’una desena de països i,
dins de l’Estat espanyol,
de les Canàries, Andalu-
sia, Galícia, el País Basc,
Aragó, les Balears, Madrid
i el País Valencià. La vo-
luntat de l’MMVV és esta-
blir circuits de treball de
llarga durada que garan-
teixin l’intercanvi i la coo-
peració entre països, així
com la projecció exterior
de la música catalana.

La presència d’artistes
estrangers suposarà un
20 per cent de la progra-
mació, amb propostes que
vindran d’Itàlia, França,
Bèlgica, Anglaterra, Por-
tugal, el Marroc, l’Argenti-
na i el Brasil. Aquesta
obertura ha sigut possible
gràcies a la participació de
l’MMVV al llarg del darrer
any en certàmens com el
Babel Med Music (Marse-
lla), BAFIM (Argentina),
Formas (Tavira, Portugal)
i Festenal (Itàlia), amb els
quals s’han establert
acords d’intercanvis. A
més, s’han fet presentaci-
ons específiques, tant per
a la premsa com per a la
professió, a Madrid i
París.

El Mercat combina la
presència de programa-
dors internacionals i de la
resta de l’Estat amb el pú-
blic general. La cita arriba
aquest any a una xifra ro-
dona: la vintena edició. ■
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La cantant francesa està
recollint els fruits d’haver-
se convertit en la primera
dama del seu país i ja porta
venuts 300.000 exemplars
a tot el món, una xifra molt
elevada tenint en compte
la crisi de vendes en el mer-
cat del disc. Comme si de
rien n’était ja és al tercer
lloc de les llistes europees
un mes després de la seva
edició. La discogràfica
Naïve s’alegra de l’èxit i re-
corda que “no hi ha hagut
promoció del disc a causa
de l’agenda de l’artista”. Es-
peren vendre encara més
després de la campanya
que es farà al setembre. ■

Els components de la banda Lexu’s, que ara acaba de treure nou disc ■ AVUI

Lexu’s,persones
imperfectes

El grup edita el seu tercer disc, ‘La vida perfecta’, un
pas més després dels exitosos ‘Saps’ i ‘Sent amb mi’

Andreu Gomila
BARCELONA

Tot i el títol del seu tercer
disc, els Lexu’s creuen que
“la vida perfecta no exis-
teix”. De fet, les dotze his-
tòries que expliquen els de
Tàrrega a La vida perfec-
ta (LXS Music) “parlen de
persones que ho passen
malament, de fragilitat,
d’espera, d’infidelitats”.
Un mosaic de sensacions
que, malgrat el trist pano-
rama general, embolca-
llen amb una música que
és més aviat alegre, llevat
de balades com Soledat. I
és que, com diu la veu de
la banda, Carles Gómez,
“de vida, només n’hi ha
una i s’ha d’aprofitar”.

El trio (Gómez, Jordi
Augé i Albert Nadal) ha fet
un pas endavant després
de la sorpresa que va su-
posar el seu llançament,
Saps, considerat millor
disc del 2004, i la seva
confirmació, Sent amb mi
(2006).

Aconseguir credibilitat
El cantant de la banda as-
segura que amb La vida
perfecta volien “aconse-
guir credibilitat”, per la
qual cosa no els quedava
altre remei que dir “totes
les veritats possibles”.
Ells, que tenen clar que
són més comunicadors

que artistes o músics, no
ho han tingut gaire difícil
a l’hora de dir coses amb
aquests dotze temes.

“En el fons és un disc
optimista, resolutiu, que
dóna respostes. Arribes a
la conclusió que tot passa

per un mateix, en creu-
re’t”, assenyala Augé. El
teclista del grup creu que
aquest punt de vista és ge-
neracional, de tots aquells
imperfectes que es mouen
al voltant de la trentena, i
que han vist que “si no
lluitem pel que volem, ens
hi quedem tots”.

Cançons personificades
“Les dotze persones que
protagonitzen les dotze
cançons, tot i les penúries
que viuen, es tornen a ai-
xecar”, afegeix Gómez.
L’exemple és la cançó que
titula el CD, on un noi que
rep una trucada fatal li diu
a la seva interlocutora que
l’han coronat emperador i
l’han fet pirata sideral.
“Un cop s’ha acceptat a si

mateix, ja pot fer el que
vulgui”, indica.

La veu de Lexu’s matisa
que aquest La vida perfec-
ta és un disc “viscut”, ja
que el productor, Miki For-
teza, els va deixar clar que
havien de viure cada tema
abans d’enregistrar-lo.
Així ho van fer. I es nota
segurament en aquestes
“imperfeccions” que conté
l’àlbum, tan semblants i
properes a les de qualsevol
de nosaltres.

Lexu’s és una de les
bandes del país amb més
projecció popular, cosa de
la qual no s’amaguen. Fins
i tot ja tenen un club de
fans, totalment aliè a ells,
que ja ha superat el cente-
nar de socis. Continuarà
creixent. ■

Els Lexu’s no s’han estat de
res a l’hora d’aconseguir que
La vida perfecta sortís a la
venda en les millors condici-
ons. Van gravar-lo en un dels
estudis amb més nom d’Eu-
ropa, els Music Lan d’Avinyo-
net del Puigventós (Alt Em-
pordà). I per masteritzar-lo,
van travessar l’Atlàntic per
trobar Leon Zervos a Nova
York, la mateixa persona que
ha treballat amb Ramones,
Santana i Beastie Boys.

Dissabte, de teloners del Barça
“Mentre duri l’aventura, la
farem bonica”. Carles Gómez
admet que s’ho han pogut
permetre perquè tenen
molts amics que els han faci-
litat les coses. Vaja, que els
ha sortit més barat.

El grup, que està presen-
tant el seu treball amb actua-
cions, dissabte ho farà en un
escenari especial i davant d’un
públic molt més nombrós i he-
terogeni, si més no musical-
ment parlant, del que és habi-

tual en els seus concerts: al
Camp Nou. La cita serà en la
festa prèvia al partit del Tro-
feu Joan Gamper, que enfron-
tarà el Barça amb l’argentí
Boca Juniors. Ahir ho van fer,
naturalment molt més en fa-
mília, a Castelló de Farfanya,
una localitat situada a tocar
de Balaguer. Les properes
cites seran a Santa Perpètua
de Mogoda, Sabadell, Sant
Julià de Lòria i l’Espai Movis-
tar de Barcelona.

“En el fons és un
disc optimista,
resolutiu, que
dóna respostes”,
diu Jordi Augé,
teclista del grup


