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Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 76 i 82

33 MÚSICA

El cantautor cubà (a la foto) torna a
Barcelona per recuperar els clàssics
del seu últim treball, ‘Antología’, i
avançar algunes cançons del seu
pròxim disc, que espera llançar a la
primavera. Autor de peces com
‘Yolanda’, ‘Para vivir’ i ‘Yo pisaré las
calles nuevamente’, Milanés va ser el
principal impulsor, juntament amb
Silvio Rodríguez, de l’influent
moviment de la Nueva Trova Cubana.
Palau de la Música (Sant Francesc
de Paula, 2). 21.30 h. 42-48 euros.

PABLO MILANÉS VIATJA A
LA TROVA CUBANA AL PALAU

33 DANSA
GELABERT-AZZOPARDI
La companyia estrena ‘Psitt!! Psitt!!’,
inspirada en el món d’Erik Satie, i
‘Caravan’, amb música soul i jazz.
Teatre Fabià Puigserver (Margarida
Xirgu s/n). 21.00 hores. 16 euros.

33 TEATRE
‘UN HOMBRE DE SUERTE’
Juan Luis Galiardo aborda aquest
monòleg en què interpreta quatre
personatges, dos d’ells dones.
Teatre Villarroel (Villarroel, 87)
21.00 hores. 17-21 euros.

33 MÚSICA
CARLES SANTOS
El compositor de Vinaròs (foto) estrena
‘Transfer. L’Univers en 88 tecles’, una
peça per a piano plena de passió.
Auditori (Lepant, 150). 21.30 hores.
De 6 a 12 euros.

33 ÒPERA
‘ROBERTO DEVEREUX’
Josep Bros, Dolora Zajick i Ana María
Sánchez interpreten en versió
semiescenificada l’òpera de Donizetti.
Liceu (La Rambla, 51-59). 20.30
hores. De 7 a 132 euros.

Les cites d’avui 33

TEATREb
‘SURABAYA’, retrat
del menyspreu
al Tercer Món

DIRECCIÓ Sílvia Munt
TEATRE Romea
ESTRENA 28 de febrer

Crítiques 33

Inquietant i àcida
reflexió sobre el
nostre comportament

Les claus de sal va guiar un
recital suggerent i detallista,
que indica un camí a seguir

MÚSICAb
GERARD QUINTANA,
reconstruït a través
de la poesia

ARTISTA Gerard Quintana
LOCAL Barcelona Teatre Musical
DATA 25 de febrer

Nova estrena del jove dramaturg
i periodista Marc Rosich (Barcelo-
na, 1973), que encara té en car-
tell Copi i Ocaña, al purgatori, un
text que no té res a veure, ni en
l’escriptura ni tampoc en la
temàtica, amb Surabaya. Rosich
proposa ara una obra difícil, com-
promesa i original, que fa una re-
flexió, a partir de l’oposició que
s’estableix entre els cinc perso-
natges de l’obra, sobre l’abisme
que s’obre entre el Primer i el Ter-
cer Món.

Aquell és mostrat per l’autor a
través de la dolce vita d’uns éssers
privilegiats egoistes, falsament
cultes, buits de tot menys de po-
der econòmic; el Tercer Món, per
contra, queda simbolitzat en el
personatge d’una criada asiàtica,

que serveix els seus amos des
del més absolut silenci. Suraba-
ya és el títol d’una cançó de
Kurt Weill i Bertolt Brecht i
també el nom d’una ciutat d’In-
donèsia, on els protagonistes te-
nen un negoci de mobles colo-
nials.

L’obra avança en dues direc-
cions; per un costat arriben a
poc a poc notícies que el negoci
comença a enfonsar-se, i, per un
altre, el personatge principal,
una dona madura (Muntsa Al-
cañiz) i capritxosa, emprèn una
fugida endavant. La protagonis-
ta mostra la seva inhibició da-
vant les notícies que li porta el
seu germà (Àlex Casanovas) re-
fugiant-se obsessivament en el
sexe i en els jocs eròtics amb un
jove atractiu (Jordi Jordella), les
fantasies romàntiques i el tedi
exquisit.

La direcció de Sílvia Munt (la
primera que firma en el teatre)
apuntala dos dels elements més
importants: la interpretació i
l’atmosfera sensual i tensa que
propicia el xoc entre els dos
mons. Però resulta evident que
a l’autor se li escapa en algun
moment la història, se li disper-

sa la reflexió.
En tot cas, Munt ajuda amb fer-

mesa que les coses retornin al ter-
reny desitjat, en què assistim a la
increïble facilitat amb què una
societat depredadora, instal.lada
en l’imperi de la comoditat, vagi
a la seva aliena al dolor i a les ne-
cessitats d’una bona part del
món. Surabaya compta amb uns
moments d’un humor cruel i
també una elevada dosi de sexe

en escena. Una obra, insisteixo,
compromesa, irregular fins i tot,
amb una esplèndida i arriscada
interpretació d’Alcañiz, ben se-
cundada pels seus companys de
repartiment.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Gerard Quintana deixa respirar
una part de la seva identitat que
quedava oculta a Sopa de Cabra.
És el Quintana enamorat del po-
der de la paraula, de la insinua-
ció i les metàfores. Se n’intuïa al-
guna cosa a Senyals de fum, però,
a Les claus de sal, textos i músi-
ques casen finalment.

En el BTM, Quintana va seguir
un tempo reposat, de seducció
lenta. El seu concert va ser com
una teràpia de la calma, un viat-
ge interior en què els recitats
poètics es trenaven amb cançons
fràgils, a punt de trencar-se. Bus-
caven una sonoritat singular i la
van trobar en un entorn de cam-

bra. Això sí, van fer patir els seus
desafiaments vocals; aquell Com
un arbre nu (Llach) entonat amb
dificultats per iniciar el recital.
Quintana ha obert el seu espectre
tonal i afronta línies melòdiques
que li porten problemes.

El minimalisme de Caic, Jo
(amb aquell aire a l’estil Time, de
Bowie), El dinar dels muts i Pacièn-
cia van apuntar una tensió crei-
xent que gairebé va explotar en
les anguloses revisions d’Amb la
meva gent i Giròvags, amb un va-
luós quartet de corda. Un concert
en clar crescendo, amb un reperto-
ri valent, del present, i on els bi-
sos no eren tals sinó part intrínse-
ca del guió. Va demostrar que
Quintana és, ara sí, un artista
amb una vida pròpia més enllà
de Sopa de Cabra, i que Les claus
de sal no és, malgrat tot, una me-
ta, sinó un punt de partida.<
JORDI BIANCIOTTO

El seu últim disc, Napoli’s walls,
està inspirat en els treballs que el
pintor Ernest Pignon va fer a les
parets del centre de Nàpols. Però
en directe no té res de contempla-
tiu. Més que en les pintures dels
murs de la ciutat italiana, la
música sembla inspirada en els
seus habitants, com si l’autor
l’hagués compost pensant en car-
rers plens de gent, atrafegats i
plens de vida.

Els músics només eren quatre,
però van sonar com una multi-
tud i van fer tremolar el CCCB
amb un so que defuig les catego-
ries per incloure-les totes: música
improvisada, jazz, folklore, heavy
metal i techno apocalíptic són al-
guns dels ingredients que combi-
na Louis Sclavis en aquest pro-
jecte fet amb les vísceres.

Músic temperamental, s’ha en-
voltat de tres més –guitarrista,
violoncel.lista i home orquestra–
que no es queden a la cua, encara
que qui va segrestar l’atenció dels
espectadors des del principi va
ser Mederic Colligon. Trompeta
de butxaca, percussions electròni-
ques, veus i tota mena de xiulets.
Tot ho toca amb gràcia i gust
aquest jove músic dotat per a l’en-
tertainment, responsable en gran
mesura del refrescant caos del
concert. Encara que era un caos
controlat: quan la tempesta de
sons acústics i electrònics sembla-
va impossible de reconduir, amb
un senyal de Sclavis n’hi havia
prou perquè tot fos una tornada
ordenada, bé una frase jazzística,
bé un cor de cançó popular amb
Colligon transformant-se en un
cantant d’òpera o en un descarre-
gador de moll a l’estil de Tom
Waits. Sorprenent des del princi-
pi fins al final.<
ROGER ROCA

Sclavis i el seu quartet
aconsegueixen que l’orgia de
sons soni propera i viscuda

MÚSICAb
LOUIS SCLAVIS,
avantguarda
suburbial

INTÈRPRET Louis Sclavis
(saxo i clarinet) LOCAL CCCB
DIA 26 de febrer

33 D’esquerra a dreta, Jordella, Munt, Alcañiz, Casanovas i Oms.
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