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Montse Esteve protagonitza Stabat mater 
als magatzems del TNC. MAY ZIRCUS / TNC

Les putes  
també ploren 
pels seus fills

‘Stabat mater’ MAGATZEMS DEL TNC 224 D’ABRIL  

L’
italià Antonio Tarantino és un 
artista peculiar. Fins als 50 anys 
va ser pintor. Amb un cert èxit. 
Però va patir una crisi artística i 
personal i aleshores va canviar 

els pinzells pels bolígrafs i es va endinsar en 
l’escriptura teatral sense tenir-ne la més re-
mota idea. Tot i no haver-hi elements comuns 
entre les dues arts, no crec massa agosarat 
pensar que la tècnica pictòrica del pinzell que 
repassa un cop i un altre buscant el color i la 
forma la trobem en el llenguatge de la seva es-
criptura dramàtica. En aquest sentit, Anna 
Maria Iglesia, en un article a la revista Pausa, 
assenyalava que Tarantino “obliga els perso-
natges a donar voltes a l’entorn de les coses 
més petites, més insignificants; estan obligats 
a repetir perquè només en aquesta repetició i 
en aquesta atenció a les coses més insignifi-
cants poden avançar en la seva aproximació 
al conflicte principal”. Això ho trobem clara-
ment a l’anomenada tetralogia profana que a 
partir dels mites evangèlics s’endinsa en l’àni-
ma humana i de la qual forma part Stabat ma-
ter, que es pot veure al TNC fins al 12 de maig. 
La Mare de Déu al peu de la creu plorant el do-
lor de Jesucrist es converteix en el text de Ta-
rantino en una prostituta de carrer que des de 
la seva ingenuïtat i ignorància emet el crit de 
la supervivència i exhibeix la impotència en-
front els mecanismes de l’estat que han detin-
gut el seu fill, sembla que perquè formava part 
d’algun grup terrorista.  

És un monòleg que la directora Magda Puyo 
ha volgut mostrar a les catacumbes del Tea-
tre Nacional de Catalunya en un espectacle iti-
nerant en el qual, entre fustes, plafons, portes 
falses i maletes, Maria deixarà anar els seus so-
liloquis fragmentaris. Un llenguatge col·loqui-
al, esquinçat, reiteratiu, que funciona com a 
màscara amable del dolor dels marginats, dels 
exclosos. Certament que el text podria funci-
onar igual sense aquest periple, però és un al·li-
cient a sumar a l’entregada i poderosa inter-
pretació de Montse Esteve. Deu ser per l’ori-
gen de l’autor, però no ens costava gens veu-
re en ella una puttana napolitana.e 
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Las Migas: “Si una música  
no es renova, mor”

ho controles. Va valer molt la pena 
la feina que vam fer totes quatre 
treballant plegades per integrar la 
veu de la Bego”, recorda Robles. 
“Ella venia d’un món més flamenc, 
de guitarres i improvisacions, i no 
tant de coses més endreçades com 
és un grup com Las Migas”, afegeix 
Loscos. Tanmateix, el resultat les 
ha convençut fins i tot en un dels te-
mes nous, La maleta, que té una 
producció més pop. “En aquesta 
cançó canta com si fos de la família 
Flores. La seva veu trencada funci-
ona molt bé en aquest flamenc 
pop”, assegura Robles sobre una 
cantant que van conèixer gràcies a 
la recomanació d’Ismael Guijarro, 
el productor de Rozalén. 

Quinze anys i camí endavant 
Quan Alba Carmona va deixar Las 
Migas per començar un projecte 
propi, Robles es va arribar a plante-
jar que potser era la fi del grup: 
“L’Alba és una de les meves millors 
amigues, i vaig entendre perfecta-
ment que volgués fer camí amb un 
projecte nou. Però alhora Las Migas 
estàvem en un moment molt bo. Al 
final va ser la meva parella qui em va 
ajudar a decidir-me. Potser perquè 
els homes tenen una manera de 
pensar més senzilla, o més pràctica. 
Em va dir: «I per què no seguiu?» I 
tenia raó. En aquests quinze anys ja 
havíem fet canvis, i sempre ens ha-
via anat més bé, així que endavant”. 
“Si és que encara sense cantant ens 
trucaven per tocar”, recorda Loscos. 
De fet, bona part de la gira que van 

començar ahir a Alemanya i que les 
durà a França, Suïssa, Suècia, Àus-
tria, Txèquia i el Regne Unit ja es-
tava tancada abans de la incorpora-
ció de Salazar. 

A més de la veu de Salazar, una al-
tra novetat del disc Cuatro és la pro-
ducció que han treballat amb Sebas-
tián Merlín. “Vam demanar-li que 
ens tragués una mica del nostre so 
habitual, tan net. Ell ha processat 
les percussions i ha donat un tracta-
ment especial als cors d’Anna Co-
lom, Ana Brenes i Cristina López, 
que són unes cantaoras fantàsti-
ques de Barcelona. Ens ha ficat en 
una història més pop simplificant 
algunes línies i repetint melodies”, 
explica Robles. També hi ha un atre-
viment nou amb el violí gràcies a 
“un tractament no tan tradicional”, 
com diu Loscos, que a més ja porta 
una temporada incorporant efectes 
a la seva manera de tocar. 

Aquest recopilatori que abilla 
amb noves teles el cançoner de Las 
Migas dona algunes pistes sobre el 
futur del grup. “Ara per ara estem 
buscant un so nou dins de la nostra 
essència. Volem mantenir el nostre 
estil, però tenim moltes ganes d’in-
vestigar el món de la música electrò-
nica amb el flamenc. M’encanta el 
que està fent gent com Rosalía, i a 
nosaltres ens tira molt això de bar-
rejar el que és molt tradicional amb 
el més nou i diferent. De fet, crec 
que el que està fent Rosalía és molt 
important per al flamenc, perquè si 
una música no es renova es mor”, 
diu Robles.e

El grup estrena nova cantant, Bego Salazar, al disc ‘Cuatro’

Les actuals components de Las Migas són la guitarrista Marta Robles, la cantant Bego Salazar, la violinista 
Roser Loscos i la guitarrista Alicia Grillo. MARTÍN MATENCIO / SATÉLITE K

MÚSICA

“Cada disc que fem és un punt de 
partida”, explica Marta Robles, gui-
tarrista de Las Migas. No ho diu per 
dir. El grup ha publicat quatre dis-
cos amb tres cantants diferents. La 
primera va ser Sílvia Pérez Cruz, 
veu titular a Reinas del matute 
(2010). Després va arribar Alba 
Carmona, cantant a Nosotras somos 
(2012) i Vente conmigo (2016). Ara 
és el torn de Bego Salazar, que de-
buta com a vocalista de Las Migas 
a Cuatro (Satélite K, 2019), un disc 
en què el grup que completen la vi-
olinista Roser Loscos i la guitarris-
ta Alicia Grillo aplega nous enregis-
traments de cançons dels àlbum 
anteriors com La tarara, Perdóna-
me Luna, Con toda palabra i Con lo 
bien que yo estaba sola, a més de du-
es peces noves. “Volíem reversio-
nar els nostres temes des d’un punt 
de vista més actual, donar-los un ai-
re nou i sobretot celebrar que se-
guim ben vives i amb molt camí per 
recórrer”, diu Robles. 

Una bona part de l’aire nou 
l’aporta Bego Salazar, una cantant 
de Salamanca arrelada en el fla-
menc i de veu forta que juga sovint 
amb la trencadissa vocal i emocio-
nal. “L’Alba era més flamenca que 
la Sílvia, i la Bego encara ho és més. 
En els primers mesos de feina vam 
haver d’apaivagar-la una mica per-
què quan trenques tant la veu arri-
ba un punt que pots fer-te mal si no 
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