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Carlos RivoltOr
baixista del grup
católa Dusmin-

guetr va morir
dissabte durant un

concert a Cuada-

lajarOr Méxíc. El
jove músiCr de 35
anysr serd enter-
rat al seu Buenos

Aires natal.

Mor electrocutat el

baixista de Dusminguet

El grup estava ofe-
rint riíltim bis de

la nit, la marinada
del 27 al 28, a la
Sala Kronos de

Guadalajara, quan Rivolta es
va asseure un moment per
descansar en unes escales me-

tál-Iiques que hi havia en una
banda de i'escenarí. El músic
va rebre una forta descárrega
eléctrica, per motius que en
cara es desconeixen, i va ser

impossible de reanimar-lo.
Rivolta va entrar a formar

part de Dusminguet fa mes de
quatre anys, quan el segell
discográfic Chewaka Records
va produir el primer disc de la
banda, titulat Vafálungo, on
barrejaven rumbes, meren
gues. funk, cúmbies, reggae i
sons tradicionals folklórics i

mediterranis, entre d'altres. El
baixista ja tenia experiencia
després d'haver format part,
anteriorment, deis grups Nu
eva Amenaza para la Paz
Mundial i Ragna & the Paisas.

Vafalungo va donar a conéi-
xer el grup, que en un principi
es va presentar com un trio

W-' ; V

format per Joan Garriga (a- grup definit en directe. "Nor-
cordió i veu), Daniel Calabrija malment som sis, pero podem
(guitarra i veu) i Martí Sho- arribar a ser molts més", ex-
warma (bateria i veu). Dus- plicaven els tres fiindadors
minguet no era encara un d'aquest grup nascut l'any

1995 a la Garriga. Lluny de
deixar-se eclipsar, Carlos Ri
volta va demostrar la seva

qualitat com a baixista i va
quedar-se com un membre fix
del que ja era una de les ban-
des més populars a Catalunya.
Dusminguet va rebre el

premi Altaveu 2000 per ser el
grup amb més projecció fora
de Catalunya, cosa que, a
aqüestes altures, havien de
mostrar amb escreix. La pre
sentado del seu darrer treball,
Postrof, gravat al Marroc, els va
dur pels principáis festivals
nacionals, entre els quals el
Mercat de Música Viva de Vic,
l'Espárrago Rock i TU Zona
Reggae, a més de fer-se ressó
ais mercats francés, italia i
mexicá, en qué ja havien edi
tar el seu primer álbum.

Concerts alternatíus
Durant els últims dies. la i

banda havia ofert diversos '
concerts a Méxic, país on ha
via estar convidada a partici
par en el Radical Mestizo,
dins el marc del Festival Cen
tro Histórico. El dia 20, el
grup va actuar a la Plaza del
Zócalo amb Sargento García i
Maldita Vecindad. Sis dies

més tard, ja fora del certa
men, van tornar a locar a la

ciutat de Méxic, aquesta ve
gada a la Sala Alternativa El
Foro Alicia.

L'últim d'aquests concerts
altematius. el de la Sala Kro
nos de Guadalajara, ha estat
l'escenari d'aquest luctuós
accident que ha segar la vida
de Carlos Rivolta.

'George', entre la imaginació i la bogeria
Marta Monedero

BARCELONA

Una sinuosa histo

ria d'amor entre

una dona interna

da en un psiquiá-
triCr el seu marit i

'Ceorge\ un home
imaginan de qui
eila está enamo-

radOr és la nova
proposta del Tea-
tre Malic.

El Centre de Produc-
cions Boulevard Es-

pectacles de Lleida
continua estre-

nyent vineles amb
el Teatre Malic de Barcelona.
Demá hi estrenen George, un
projecte que s'encabeix en la
línia de renovació deis llen-
guatges teatrals i escénics. So-

vint aqüestes propostes reca-
uen en autors o directors re

coneguts com ara Lluísa Cu-
nillé i Xavier Albertí, pero en
aquest cas l'aposta té doble
risc, ja que George és un text de
Vicen? Tur, un autor novell
eivíssenc.

Jaume Comas i Isabel Cabos
són els dos protagonistes reals
de l'obra. ja que George és in
visible, encara que aixo no li
impedirá modificar la relació
de la parella, que está ambi
entada en una casa de repós.
Caries Labérnia és el director

d'aquesta obra que ressegueix
la primíssima línia que separa
la rao de la bogeria i que s'es-
tará al reduít Teatre Malic fins
al quinze de maig. Prendrá el
relleu de George, a partir del 16
de maig, Unhappy Meáis, un tí-
tol que paga la pena de He
gir-lo com una visió pei-vertida
deis menús del MacDonald's.
Primera obra de Marc Rosich,
que també n'és el director,
Unhappy Meáis exposa com es
"viuen el sexe i el menjar en la
societat consumista", diu Ro
sich, que pensa que l'ha es

tructurada de manera musi

cal. A batzegades. Sis perso-
natges, o més ben dit, sis veus
que parlen sense seguir un
discurs gaire endrei;at donen
una visió agredol^a, "un punt

I amarga", del plaer
peí plaer. Jordi An-
dújar, Nuria Gago,
Gemma López. Ag-
nés Palet i Tono Saló

en són els protago
nistes.

La segona sessió
(23.00 h) del mes de
maig al Malic estará
ocupada per Dinner
for One, una comédia
de la companyía Es-
capade Theatre, for
mada pels personáis
Sue Flack i Gaspar.
Parlada en castellá,
anglés, catalá, ale-
many, francés... en
molts idiomes pero,
en realitat, en cap,áDinnerjbr One és tea
tre gestual que rela
ta "la vida solitaria

d'una vídua rica el

dia del seu aniver-

sari", comenta Sue Flack, que
també assumeix la direcció

d'aquest espectacle que defi-
neix com "d'estil anglés", en
cara que tant ella com Gaspar
visquin a Catalunya.

La música en viu dura un
segell de garantía
Sandra Sánchez
BARCELONA

El Sindicat Professional de
Miísics, presidit per Antoni Mas,
ha creat el segell 100% Directe
per Uuitar contra la mala
utilització de Ies noves

tecnologies i Tintrusisme
laboral. "Aquest mal ús es fe de
dues maneres -indica Mas-;

amb I'ús descarat del playback i
amb el fet que hi ha^ gent que
fe veure que toca quan potser ni
tan sois són músics", diu
referint-se ais figurants que
participen en algunes
actuadons. "La legisladó va a
poc a poc i les tecnologies van
de pressa, aixó fe que hi hagi un
buit legal. Per defensar-nos hem
creat aquest segell". El logotip
100% Directe forma part de la
Campanya per la Música en Vm,
que está impulsada per
l'Assodadó Catalana

d'Intérpiets de Música dássica
(AdMC), l'Assodadó de Músics
de Jazz i Música Modema de
Catalunya (MJM) i TAssodadó
Catalana de Compositors (ACQ.
Aquesta campanya intentará
impulsar les actuadons en viu,
a més de denundar Tintrusisme
professional i l'abús de la
música pregravada. "De
moment aixó es dóna en grups
petits, de dos o tres persones, en
casaments,... peró igualment és
perülós i cal controlar-ho
perqué la gent no s'hi
acostumi", destaca Antoni Mas.

Recital d'Arcadí Volodos
al Paiau de la Música
Redacdó
BARCELONA

El pianista Arcadi Volodos
ofereix aquest vespre (21 h) im
recital al Palau de la Música

indos en la temporada
d'Ibercámera. Volodos oferirá
una selecdó d'obres de

Scriabin, indoses la Sonata
núm. 7 'Míssa Blanca', i una tria
d'estudis i preludis. aixi com la
Sonata D. 157 en mi major, de
Schubert. La recta final de la
sessió estará ocupada per la
música de Franz liszt, amb la
transcripdó de tres lieder de
Schubert i la Rapsodia
hongaresa núm. 13, en ima
revistó del mateix Volodos.

Charíle Haden participa
en el Festival de
Guitarra

Redacdó
BARCELONA

El baixista nord-americá

Chariie Haden participa avui
(22 h) en el Festival de
Guitarra de Barcelona amb un
concert a l'Auditori. Amb

Gonzalo Rubalcaba (piano),
Federico Britos Ruiz (violí),
David Sánchez (saxo) i Ignacio
Berroa (bateria i percussió).
Haden oferirá una sessió en
qué explotará el seu vessant
més Uatí.


