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33 MÚSICA

El director (foto), al capdavant de la
Filharmònica Arturo Toscanini i l’Orfeó
Català, oferirà la seva enèsima versió
de la ‘Novena Simfonia’ de Beethoven.
Aquesta estrella indiscutible de la
batuta, que l’any passat no va poder
inaugurar el certamen de l’Alt Empordà
per problemes de salut –de fet, va
cancel.lar tota la gira per Espanya–, ha
tornat a ser convidat, amb la mateixa
formació prevista per aleshores.
Castell de Peralada (Girona). 22.00
hores. 30-110 euros.

LORIN MAAZEL OBRE EL
FESTIVAL DE PERALADA

33 MÚSICA
YUAN SHENG
Concert del pianista xinès. Interpretarà
peces de Chopin, Albéniz, Ravel i
Lecuona.
Castell de Santa Florentina (Canet
de Mar). 22.00 hores. 10 euros.

33 MÚSICA
TXELL SUST
La cantant, que s’ha format fent de
corista d’Alejandro Sanz, actua amb el
piano d’August Tharrats.
Jamboree (Plaça del Rei, 17). 21.00
i 23.00 hores. 10 euros.

33 MÚSICA
JAMIE CULLUM
El cantant i pianista, a mig camí entre
el jazz i el pop, presenta el seu últim
disc, ‘Twentysomething’.
Teatre Grec (Passeig de Santa
Madrona, 36). 22 hores. 15 i 28 y.

33 MÚSICA
PATRICIA CAICEDO
La soprano ofereix un repertori de
cançó espanyola, acompanyada pel
guitarrista Giulano Belotti.
Basílica de Santa Maria del Pi (Plaça
del Pi, 7). 21.00 hores. 18 euros.

33 MÚSICA
RAIXID TAHA
El cantant, figura destacada del raï,
comparteix escenari amb el vocalista
d’Etiòpia Mahmoud Ahmad.
Parc de Ribes Roges (Vilanova i la
Geltrú). 23.00 hores. Gratuït.

33 TEATRE
ÁNGEL PAVLOVSKI
L’incombustible humorista estrena el
seu nou xou unipersonal, ‘Pavlovski,
hoy, siempre... todavía!’.
Teatre Borràs (Plaça Urquinaona, 9).
21.30 hores. 23 euros.

33 MÚSICA
LES TRÈS BIEN ENSEMBLE
El quintet barceloní presenta les
composicions del seu disc de debut,
titulat ‘Doux-amer’.
Magic (Passeig Picasso, 40).
23.00 hores. 5 euros.

33 DANSA
‘DON QUIJOTE’
David Campos recupera aquest clàssic,
en clau femenina, amb el qual obre el
Festival de Cap Roig.
Jardins de Cap Roig (Calella de
Palaf.). 22.00 hores. 20-40 euros.

33 MÚSICA
DIEGO EL CIGALA
El cantaor (foto) presenta les peces
del seu esperat nou disc, ‘El Cigala le
canta a Picasso’.
Pati de Can Marchal de Mataró.
21.00 hores. 20 euros.

Les cites d’avui 33

MÚSICAb
EL CANTO DEL LOCO
i HOMBRES G,
doble o res

ARTISTES El Canto del Loco i
Hombres G LOCAL Palau Sant Jordi
DATA 14 de juliol

DANSAb
‘SOBRE LA MORT’,
una mirada i
un joc infantil

COMPANYIA Societat Doctor Alonso
DIRECCIÓ Tomás Aragay TEATRE Ovidi
Montllor DATA 13 de juliol

Més taller que espectacle,
compta amb la innocència
dels protagonistes infantils

Crítiques 33

Aquesta vegada una gira conjun-
ta de dos grups espanyols és jus-
tament això, un espectacle on les
bandes comparteixen l’escenari,
s’alternen, coincideixen en algu-
na cançó i fins i tot interpreten
composicions de l’altra. S’ha de
reconèixer el mèrit del projecte,
perquè la constant alternança de
les bandes en escena no només
no va alentir el xou sinó que va
generar una saludable sensació
d’imprevisibilitat i elasticitat.

Però si hi ha dos grups que es
puguin fondre i confondre
aquests són El Canto del Loco i
Hombres G. L’abisme generacio-
nal és l’únic que separa aquestes
dues bandes que utilitzen quasi
els mateixos ingredients per com-
pondre les cançons. I no són pre-
cisament molts ni gaire subtils.
Així, el pas d’un repertori a un al-
tre es va produir sense altres so-
bresalts a la platea que els que
causa a qualsevol ésser humà
amb passaport espanyol sentir en
menys de 20 minuts Canalla, Visi-

te nuestro bar, La madre de José i
Venezia.

Va ser curiós comprovar que
el millor del grup veterà siguin
cançons d’ironia desdramatitza-
dora com El ataque de las chicas
cocodrilo, mentre patinen una
vegada i una altra al posar-se
tendres. En canvi, el grup jove
no aconsegueix afinar el sentit
de l’humor i, en canvi, té en la
reflexiva Son sueños la millor
cançó. On segueix l’empat (a ze-
ro) és en les cançons de temàti-
ca seriosa. Si Zapatillas i ¿Por qué
no ser amigos? són els seus cims
de sensibilitat social i política,
la cosa està molt malament.

Així, el seu duel de titans en
aquest pop espanyol comercial,
superficial i infal.lible es va en-
taular en igualtat de condi-
cions. Potser El Canto del Loco
va guanyar com a banda de di-
recte i en aplaudiments, però
en això últim Hombres G tam-
poc es van quedar curts. I David
Summers no està tan borratxo
de tics d’estadi com Dani Mar-
tín. Junts van sumar una nit his-
tòrica. Poques vegades s’ha vist
més de 18.000 persones disfru-
tar tant. Una altra cosa és que
passin a la història de l’art pop.<
NANDO CRUZ

Ara fa dos anys, Tomàs Aragay va
presentar l’obra Sobre la bellesa,
una proposta a càrrec de perso-
nes de la tercera edat que ens par-
lava de la vida i de la bellesa. Ara,
Aragay presenta l’altra part del
díptic, Sobre la mort, un muntatge
a càrrec de nens d’entre 5 i 11
anys que ens fa reflexionar sobre
la mort. Aquesta paradoxa com-
porta alguna cosa d’absurd però
alhora obre una finestra a la ma-
nera com els nens viuen un fet

tan profund i alhora tan present i
quotidià als mitjans de comuni-
cació.

Si es valora com a espectacle,
Sobre la mort pot interessar única-
ment la família i els amics dels
vuit nens protagonistes, alhora
que sorprèn que aquesta classe
de muntatge formi part d’un fes-
tival com el Grec. En canvi, si
s’avalua com un taller d’investi-
gació coral, aquesta obra té algu-
nes qualitats, d’entre les quals
destaquen la innocència i la
gràcia que per si mateixos ja te-
nen els nens.

Els protagonistes de l’obra ens
ensenyen que viuen el drama de
la mort com un joc, com una co-
sa que està present a les seves vi-
des però que no els suposa cap
pes moral. Tomàs Aragay i la co-
reògrafa Sofía Asencio conduei-
xen els nens pels camins de la in-
terpretació sense que aquests ar-

ribin a perdre del tot la seva es-
pontaneïtat, fet que resulta grati-
ficant.

Unes pistoles de fusta, un duel
d’armes, un enterrament, una es-
cena de James Stewart on prota-
gonitza una pel.lícula de l’Oest i
una baralla cos a cos són algunes
de les imatges que formen part
d’aquesta mirada innocent que té
un moment màgic amb la projec-
ció d’uns dibuixos infantils plens
de color i també d’una saviesa
primària.

Però aquest drama té un final
feliç. Al final de l’obra els petits
intèrprets inviten a ballar els
grans i mentrestant en escena es
projecta una màxima: a ballar
que són dos dies.<
MONTSE G.OTZET

Apoteòsica aliança de pop
espanyol intergeneracional,
supervendes i superficial

33 David Summers (esquerra) i Dani Martín, en plena actuació.
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