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J
ames Murphy, líder
d’LCD Soundsystem, ha
passat d’intentar ser

l’antítesi del que entenem
com a estrella, líder o artista
carismàtic a esdevenir un
dels conductors d’orquestra
rock més implacables, con-
taminants i intensos del
moment. Al Razzmatazz 1,
amb una extraordinària en-
trada tenint en compte les
particularitats estilístiques
del projecte, vam assistir a
la confirmació definitiva i
contundent d’un Murphy
que ha convertit el seu grup
en una aplanadora sonora
incontestable.

El so de la banda dalt
l’escenari és força compe-
tent. Tenint en compte que
LCD Soundsystem sembla-
va, en la seva essència, un
grup d’estudi, l’actual re-
conversió escènica del seu
discurs aprova amb nota i
esquiva les grans dificultats
que planteja. Cal sumar-hi
l’aportació d’una banda, in-

tegrada per membres de
Hot Chip o The Dead String
Brothers, que funciona al
cent per cent tota la nit,
concentrada i sotmesa a la
direcció pretesament acci-
dental del seu líder, que
exerceix com a tal amb una
solidesa admirable.

I és que la presència de
James Murphy és constant,
creixent i rotunda, del tot
epidèrmica, tasca prou com-
plicada per a un cantant
que, realment, no canta de
manera ortodoxa i que po-
dria fer-se passar per qual-
sevol dels fans que omplien
la sala. El repertori, discutit
pels més conservadors,
també va rendir a una gran
altura: explícit repàs al seu
segon i darrer àlbum, pun-
tuals hits del primer (Daft
Punk are playing in my
house, Tribulations, Move-
ment o un excel·lent i acla-
parador Yeah) i renúncia
conscient als himnes més
previsibles com Losing my
edge. Va quedar demostrat
que Murphy no necessita la
seva cançó més emblemà-
tica per triomfar i convèn-
cer fins i tot el públic més
reticent.
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La presència de
James Murphy és
constant, creixent
i rotunda

LaBarracatornaaSabadell
La companyia
fundada per García
Lorca ha estat 70
anys en silenci

Josep Maria Codina
SABADELL

La companyia La Barraca,
fundada per Federico García
Lorca i ara formada per
alumnes de la Universitat
Carlos III de Madrid, torna a
Sabadell 70 anys després de

fer-hi l’última representació.
Serà la primera ciutat d’una
gira catalano-aragonesa que
avui (18 h) acollirà els En-
tremeses de Cervantes al Te-
atre Principal. Les entrades
gratuïtes es poden recollir a
l’entrada del teatre.

Garcia Lorca va crear La
Barraca el 1932 amb joves
universitaris que per vacan-
ces portaven els clàssics per
pobles i ciutats. L’objectiu
era fomentar el teatre po-
pular amb muntatges àgils

de repertoris del Siglo de
Oro. L’any 1936 la Guerra
Civil va acabar amb La Bar-
raca. Els Entremeses i El
burlador de Sevilla, de Tirso
de Molina, van ser les obres
que es van veure en el dar-
rer itinerari per Catalunya
ara fa 70 anys. El repertori
també incloïa El retablo de
las maravillas de Cervan-
tes, La vida es sueño de Cal-
derón de la Barca i Fuenteo-
vejuna de Lope de Vega,
entre d’altres.

La iniciativa de recuperar
la companyia creada per l’es-
criptor granadí per popula-
ritzar la literatura del Siglo
de Oro va començar l’any
passat amb Las rutas de La
Barraca, amb què els uni-
versitaris van recuperar els
itineraris del grup original,
que aprofitava les vacances a
les aules. L’Ajuntament de
Sabadell organitza aquesta
sessió dins les activitats per
a la recuperació de la me-
mòria històrica. ■

S’haacabatelcirc!
El departament de Cultura llança un pla integral amb l’objectiu
d’obrir un circ permanent a Barcelona i crear un circuit estable

Andreu Gomila
BARCELONA

El portaveu de l’Associació
de Professionals de Circ de
Catalunya (APCC), Jordi
Jané, estava eufòric. I és
que, després de 25 anys de
lluita, el govern de la Gene-
ralitat posa en marxa un pla
integral de suport al sector
perquè es creïn circuits es-
tables, es possibiliti l’establi-
ment d’una carpa fixa a Bar-
celona i, en definitiva, es
posin les basses perquè els
professionals “puguin actu-
ar en bones condicions”,
com va dir ahir el conseller
de Cultura, Joan Manuel
Tresserras. Uns artistes de
Tiana, per exemple, ja pen-
sen a muntar un envelat
permanent el 2008, gràcies
al fet que l’ajuntament els ha
cedit un solar. Ells assumi-
ran els riscos d’explotació.

Aquesta complicitat amb
els governs locals és el prin-
cipal objectiu de la conselle-
ria. Per això, a partir d’ara,
els circs del país tindran un
interlocutor únic en cada
municipi –i no dos ni tres,
com passava fins ara–, i s’in-
tentarà que sempre sigui el
regidor de Cultura. L’atura-
da del Circ Cric, l’esca que va
encendre el foc i que va obli-
gar el departament de Cultu-
ra a actuar, va ser precisa-
ment a causa del desori mu-
nicipal, que els impedia
treballar en molts llocs o els
posava tantes pedres en el
camí que feien impossible un
mínim rendimenteconòmic.

El Circ Cric, com deia
l’AVUI dijous, tornarà a la
carretera. I la resta d’em-
preses del sector ho podran
fer almenys amb un marc
administratiu més lògic. El
pla inclou diversos punts

(vegeu complement), entre
els quals cal destacar l’esta-
bliment d’un protocol per a
les gires que, segons Tres-
serras, ja té el vistiplau de
l’Associació i la Federació
de Municipis de Catalunya.
S’hi fixaran els drets i deu-
res de les companyies i
s’exigirà als ajuntaments
que ofereixin les condicions
mínimes als circs.

Alhora, s’impulsa el pro-
jecte Ciutats Amigues del
Circ, que permetrà “crear
un circuit estable” a través
d’unes 30 localitats del país,
que s’hi adheriran “volun-
tàriament”. Reus, Cornellà
i Vilanova i la Geltrú seran,
segurament, les primeres a
formar-ne part.

De diners no se’n va par-
lar. El departament ha ator-
gat en els últims dos anys 1,8
milions d’euros al sector, una

quantitat ridícula si es té en
compte que només a pagar el
deute de la construcció de
l’edifici que alberga el TNC el
govern hi destina més de 2
milions d’euros anuals. Tres-
serras es va comprometre a
augmentar el pressupost
destinat al “més gran espec-
tacle del món”. L’APCC, no
obstant, no demana euros,
cosa força lloable en un país
on el primer que s’exigeix
són subvencions.

“Llarga nit”
Jané va qualificar la presen-
tació del pla com un esdeve-
niment “històric”. I va recor-
dar que des del 1981, quan
Xavier Fàbregas era cap del
servei de Cinematografia i
Teatre de Cultura, ningú no
s’havia interessat per ells.
“Quan va dimitir, el circ a Ca-
talunya va entrar en una

negra i llarga nit”.
La idea d’establir un circ

permanent a Barcelona, de
fet, no és nova. A l’APCC fa
anys que havien posat l’ull en
la plaça de toros de Las Are-
nas, cosa que no ha estat
possible. Jané va recordar
que la capital catalana n’ha-
via tingut un, l’Olympia, del
1924 al 1947, i que “si Alba-
cete se’l pot permetre, Bar-
celona, també”. El problema
serà la localització.

Jané estava tan content
que va arribar a comparar
Tresserras amb el ministre
de Cultura europeu més
famós dels últims temps, el
francès Jack Lang. Quan se
li va demanar si el pla del
govern s’havia inspirat en
d’altres de veïns, va mani-
festar que a Catalunya “no
vam tenir un Jack Lang”.
El tindrem ara? ■

Joan Manuel Tresserras parlant ahir amb els representants de l’Associació de Professionals de Circ ■ PERE VIRGILI

La Barraca anunciava el 1936
una obra de Lope i una altra de
Cervantes ■ AVUI

@Projecte Ciutats Amigues
del Circ

@Protocol per a les gires de
circs de vela

@Taula mixta de formació

@Taula mixta per al
desplegament de normatives
tècniques

@Cens de solistes,
companyies i empreses

@Estudi estadístic de
públics

@Estatut de l’artista i codi
de bones pràctiques

@Nous espais de creació

El pla integral




