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Unconcert
exclusiu

MariadelMarBonetpresentademàa
LuzdeGaselseuúltimCD, ‘Terrasecreta’,
nomésperalssubscriptorsde l’AVUI

A.G.
BARCELONA

Maria del Mar Bonet es re-
inventa cada vegada que
treu un nou disc al carrer.
No té por d’explorar nous
sons, de fer front a noves
cançons. I això és el que ha
portat a terme a Terra se-
creta (Picap), que presen-
tarà demà a les nou del ves-
pre a la sala Luz de Gas de
Barcelona. El cedé no surt
fins dilluns que ve, però els
subscriptors de l’AVUI tin-
dran l’oportunitat, conjun-
tament amb els oients de
Catalunya Ràdio i els socis
del club TR3SC, de gaudir
d’un avançament ben espe-
cial i exclusiu.

Bonet ens ofereix en
aquestnoutreball l’altracara
d’Amic,amat(2004).Siales-
hores s’encomanava a través
d’un títol ben lul·lià a Verda-
guer, a poetes àrabs com
Nazhun Bint Al-Quilap i a la
cançó popular mallorquina
amb la complicitat del Cham
Ensemble de Damasc, ara
mira la Mediterrània des de
la modernitat. Terra secreta
fa referència a un bellíssim
poema de Robert Graves, re-
sident a Deià (Mallorca) du-
rant més de 50 anys. La seva
filla, la també escriptora
Lucía Graves, l’ha traduït al
català i Bonet el canta com
ningú sota el títol d’El país

secret. El cedé també inclou
temes de Joan Manuel Ser-
rat, Gabriel Sopeña, Joan Al-
cover, Miquel Àngel Riera,
Ovidi Montllor i Guillem
d’Efak, entre d’altres. Sobre
aquests dos últims, la can-
tant mallorquina ha prota-
gonitzat diversos concerts
homenatge en companyia de
Biel Mesquida.

Enguany ha estat força
intens per a Bonet, ja que ha
celebrat 40 anys damunt
dels escenaris amb l’Orques-

tra Simfònica del Vallès i va
estrenar a Nova York l’es-
pectacle Els treballs i els dies
amb el cantaor Miguel Pove-
da. Tot això demostra la ver-
satilitat de la cantant, cosa
que en el disc queda ben pa-
lesa, ja que és capaç d’abor-
dar amb excel·lència tant el
Blues en sol, de D’Efak, com
la Dansa d’amor, del Rei Di-
onís de Portugal.

Serrat i D’Efak
A banda del tema que dóna
títol al disc, destaca Dos
anònims, d’Ovidi Montllor,
que Bonet interpreta amb la
mateixa potència expressi-
va que el cantant d’Alcoi. Es
tracta d’un tema amb una
tornada força explícita:
“Maleïdes les guerres / i
aquell qui les va fer!”. Serrat
aporta al disc tantes can-
çons com D’Efak. Del pri-
mer tenim Cançó de l’amor
petit i La rosa de l’adéu. I
del manacorí ens presenta,
a banda de l’esmentada més
amunt, Tan com te cerc.

Calia l’enregistrament de
material nou per acabar de
reblar un any rodó. L’es-
criptor Sebastià Alzamora
serà l’encarregat de presen-
tar el concert de Luz de
Gas. Tot coincidint amb l’es-
trena, ell mateix avançarà
a l’AVUI demà mateix què
és el que li suggereix aquest
Terra secreta. ■

Maria del Mar Bonet estrena ‘Terra secreta’ demà a Luz de Gas ■ SERGEI CHIRIKOV / EPA

PATRIMONI
Cau un arc gòtic de
Ca la Garsa al Call
Jueu de Tarragona
Una de les arcades gòtiques de
Ca la Garsa (s. XIII), l’edifici més
emblemàtic del Call Jueu de
Tarragona, va caure ahir al matí
sense provocar danys. L’arcada
havia estat mal apuntalada, se-
gons van explicar fonts de
l’Ajuntament. L’arc, el segon
d’aquest edifici que cau en
l’últim any, podrà ser recons-
truït, informa Oriol Margalef.

FESTIVAL
Mapa 07 explora la
relació de l’individu
amb la comunitat
La població de Pontós (Alt Em-
pordà) acollirà del 14 al 16 de se-
tembre la quarta edició del festi-
val Mapa, que pretén integrar
teatre, música, dansa i perfor-
mances en un entorn rural.
Mapa abandona així la seva ubi-
cació originària a Sant Mori. Els
organitzadors han explicat que
el canvi es deu al fet que l’equip
artístic encarregat del projecte
ara viu en aquesta població i, al-
hora, a la necessitat de canviar
d’entorn i de paisatge.

Cultura
enbreu

Confessióen
‘performance’
‘Mil tristos tigres’
utilitza la culpa per
purgar la insensibilitat
quedeixa lasoledat

Teresa Bruna
BARCELONA

La trilogia Autòpsia, que
Àlex Serrano va emprendre
el 2006, és un muntatge
multidisciplinari que se-
gueix un “camí catàrtic per-
sonal”. La primera part, Au-
tòpsia 1, es va estrenar al
Naumón de La Fura dels
Baus i se centrava en La So-
ledat, “aquella soledat pro-
funda que implica no sentir
res al cap ni preciós ni terri-
ble”, diu el seu creador.

Mil tristos tigres o Au-
tòpsia 2a. part, es va estre-
nar a Olot i ha viatjat fins a
Alemanya. “A Barcelona es
va fer dos dies al Neo Festi-
val, però va ser tan curt que
no tenim la percepció
d’haver-la fet aquí. Agraei-
xo al Versus Teatre l’opor-
tunitat que ens dóna ara”.

“La culpa és a tot arreu.
Quan reforcem la seguretat

perquè tenim por, és un sen-
timent amagat de culpa”, ex-
plica Serrano, i assenyala:
“Tambéensla indueixen.Per
exemple, molts anuncis por-
ten missatges subliminals
dissenyats per fer néixer
sentiments de culpa”. Serra-
no ve del món de la publicitat
i sap molt bé de què parla.

L’espectacle respon a
l’anomenat teatre postdra-
màtic, sense personatges,
amb 4 actors en situacions
límits que comuniquen a
l’espectador amb paraules,
gest, performance, dansa i
interacció en vídeo. En clau
còmica, adverteix que es
pot fer un succedani eficaç
del napalm amb productes
del súper o que per crear
explosius casolans només
cal mirar el Google.

La trilogia es completarà
aviat al Temporada Alta
amb La resurrecció. “Serà
tornar al mateix lloc.
M’agrada repetir aquest
cicle sense sentit que és la
vida. Si tot és una repetició,
per què continuem? És pre-
ciós!”. Mil tristos tigres és al
Versus fins al dia 16. ■

Bonetcanta
Serrat,Montllor,
D’Efak i, sobretot,
elmagnífic ‘Terra
secreta’de
RobertGraves




