
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 04995M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 07/04/2008 - Hora: 00:15

icult
DILLUNS

7 D’ABRIL DEL 2008 49espectacles el Periódico

888La tradicional vetllada cultural europea troba lloc a la ciutat

ELS CONVIDATS D’HONOR DE LA CITA BARCELONINA

N. M.
ROMA ENVIADA ESPECIAL

STEFANO MICCHIA

33 Integració 8 Agostino Ferrente i Mario Tronco, davant l’orquestra.

Ritme multiètnic
arribat de Roma
16 músics immigrants formen L’Orquestra
di Piazza Vittorio, que actuarà al Grec

Divendres, 4 d’abril, a la nit, dia
del 40è aniversari de la mort de
Martin Luther King. Bufa un vent
impertinent a la plaça del Capitoli
de Roma. La seva cèlebre frase anti-
racista I have a dream està escrita so-
ta la tarima on dos senegalesos,
dos tunisians, una ucraïnesa i un
equatorià, entre altres músics mul-
tiètnics, toquen un mambo en ver-
sió andina. El ritme és tan conta-
giós que la gent salta de la cadira i
es posa a ballar. Els membres de
L’Orquestra di Piazza Vittorio són
els encarregats de tancar la com-
memoració. «Em tremolava la
trompeta del fred, sort que em van
passar una ampolleta d’Havana
Club», confessa, entre rialles, Omar
López Valle l’endemà. «A Barcelona

segur que hi fa més bon temps».
L’artista cubà té una cita amb el

públic del Grec el 5 de juliol. No ha
estat mai a Barcelona. Igual que el
batuta i ànima de la formació, el
compositor Mario Tronco. I estan
tan il.lusionats amb la visita que es
plantegen avançar alguna peça de
l’ambiciós projecte en què estan em-
brancats: el primer acte de La flauta
màgica de Mozart, que els ha encar-
regat Daniel Abbado, el fill del
famós director. «L’hem reescrit en
àrab, anglès, espanyol, alemany i
wòlof, el dialecte del Senegal, per
mostrar la història d’una societat en
què cada un parla la seva llengua i
tothom s’entén», explica Tronco. És
a dir, la seva història.

Quan Tronco va deixar Nàpols i es
va instal.lar a la plaça Vittorio del
barri Esquilino, es va trobar, expli-

ca, «que el forner era xinès i el ver-
duler, de Bangla Desh». Va passar a
ser un «estranger» en un «país amb
una xenòfoba llei d’immigració». Pa-
ral.lelament, va néixer l’Associació
Apollo 11 «per salvar un cine del bar-
ri que volien convertir en bingo». I
va sorgir un actiu moviment social
que el va ajudar en el seu particular
somni: formar una orquestra amb
instrumentistes del carrer i ajudar-
los en la seva integració. Van aconse-
guir preservar la sala de cine. I reu-

nir, que no va ser fàcil, fins a 16
músics. Cada un amb el seu equipat-
ge sonor, tradició, melodies i ac-
cents formen des del 2002 un mapa
de la música del món on el jazz, el
blues, la música llatina, l’africana i
l’àrab s’enriqueixen mútuament.

Sonen violins andalusins, taules,
flautes andines, guitarres, percus-
sions, violoncels, kores, saxos... I so-
nen naturals, no pas entretallats,
sense obligacions, ni postissos. No
són una oenagé. Ni un Món sense

Fronteres. Ni una experiència de la-
boratori per reconfortar conscièn-
cies. «Són una orquestra de solistes,
en què cada un té el seu moment
de lluïment i en què tots són
autors», aclareix Tronco.

Practiquen l’autofinançament. I
s’autoediten els discos. El pròxim,
que serà el tercer, el gravaran a No-
va York, després de l’èxit que van

tenir en la seva gira americana.
«Vam tocar davant Lou Reed i Lau-
rie Anderson», recorda. «Però es-
tem enfadats amb les institucions.
Fomentem llocs de treball: 15 dels
nostres músics són extracomunita-
ris, però no vam poder evitar que
dos els repatriessin a l’Índia», es la-
menta. «No volem almoina, però
necessitem ser una orquestra esta-
ble, créixer i assegurar-nos una
continuïtat». La gastada frase que
diu que tots els camins porten a
Roma pren una dimensió bestial
quan canten la seva peça estrella:
Soy vagabundo. H

Cada un porta
el seu equipatge
sonor, tradició,
accents, melodies
i instruments

Barcelona celebrarà la seva
primera ‘nit blanca’ el 5 de juliol
b
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Les activitats
artístiques i esportives
es concentraran a la
muntanya de Montjuïc

F
inalment Barcelona també
tindrà la seva nit blanca: una
vetllada nocturna ininter-
rompuda dedicada a la cultu-

ra, i gratis! La tradició, molt estesa a
Europa i que a Madrid, per exemple,
ja fa dos anys seguits que se celebra,
arribarà el pròxim 5 de juliol. Les ac-
tivitats seran tant artístiques com es-
portives. I es concentraran als dife-
rents equipaments que hi ha a la
muntanya de Montjuïc.

Un esperat esdeveniment que,
per poder donar-li la dimensió que
es mereix, l’ajuntament ha decidit
que s’emmarqui dins del Festival
Grec d’estiu i es converteixi, al seu
torn, en l’acte estrella de la ciutat
per commemorar l’any del diàleg in-
tercultural que l’ONU va estipular
per a aquest 2008.

L’encarregat d’inaugurar-lo serà

el filòsof, sociòleg i catedràtic alge-
rià naturalitzat francès Sami Nair,
especialista en moviments migrato-
ris i creador del concepte de codes-
envolupament, amb una conferèn-
cia al Saló de Cent de l’ajuntament
el pròxim 21 de maig (el dia 14

d’abril es presentarà el programa
complet). Però el dia, o més ben dit,
la nit més sonada serà el primer dis-
sabte del mes de juliol, en què L’Or-
questra di Piazza Vittorio, formada
per 16 músics immigrants establerts
a Roma, desplegaran la seva enèrgi-

ca i integradora proposta musical al
Teatre Grec.

L’amfiteatre es transformarà pri-
mer, a les deu, en una sala de cine
per acollir la pel.lícula documental
amb el mateix nom del grup i que
va realitzar Agostino Ferrente, càme-

ra en mà, mentre seguia el director
de l’orquestra quan reclutava els
seus variats músics. I després, a les
23.30 hores, tindrà lloc el recital en
aquest mateix emblemàtic escenari.

El cas d’aquesta animada troupe és
el millor exemple dels fruits que pot
donar un bon diàleg entre les dife-
rents cultures: els seus instrumentis-
tes procedeixen d’11 països, vuit
idiomes que es fusionen per crear
una música que no ha existit mai.
Curiosament, L’Orquestra di Piazza
Vittorio va propiciar un dels especta-
cles més aplaudits de la concorregu-
da Notte bianca romana que va tenir
lloc l’any 2007.

MUSEUS AMB MÉS QUE ART / També a
les deu iniciaran les seves activitats
la resta d’instal.lacions que se suma-
ran a aquesta iniciativa que té el seu
origen en Jordi Martí, delegat de
Cultura de l’ajuntament. Fa unes
quantes setmanes que als museus de
la zona, com el MNAC, la Fundació
Miró, CaixaForum i l’Etnològic, se’ls
va proposar que no es limitessin a
obrir les seves sales d’exposicions en
horari nocturn. Com també als cen-
tres esportius i als jardins que obri-
ran les seves portes al públic de ma-
tinada. Que tots hi aportin un plus
artístic per donar-li un contingut es-
pecífic a aquesta Nit blanca que a par-
tir d’aquest any formarà part del
Grec.

L’objectiu és que aquest veterà
festival arribi a adquirir una perso-
nalitat pròpia que el defineixi, fita
que el Temporada Alta ha pogut
aconseguir a Girona. I aquesta idea
d’unir cultures és una cosa que al
seu director, l’argentí Ricardo
Szwarcer, sempre l’ha seduït. La pro-
gramació de la 32a edició anirà en
aquesta direcció. H

b Els actes se
celebraran de 10
de la nit a 6 del
matí i seran gratis
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