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Popcatalàperaladiscoteca
Nacho Chapado
remescla cançons de
Sopa de Cabra,
Quimi Portet i Lexu’s

Andreu Gomila
BARCELONA

Nacho Chapado vol trencar
tòpics i tabús i aconseguir
que la música popular que es
canta al nostre país i en la
nostra llengua entri per fi a
les discoteques. Diu que ho

ha fet “amb molta cura” i
amb la complicitat dels 14
grups o solistes que han par-
ticipat en el disc Remixes
Global (Música Global), que
surt demà al carrer. Entre els
remesclats hi ha Sopa de Ca-
bra, Quimi Portet, Lexu’s,
Jofre Bardagí, Josep Thió i
Dept. És a dir, algunes de les
millors propostes que es pas-
segen per les botigues de dis-
cos del territori.

“És molt bonic que algú et
remescli, algú amb un altre

punt de vista”, afirma Cha-
pado. Assegura que ha res-
pectat les lletres de totes les
cançons, però que ha canviat
el to de molts dels temes. “De
totes les cançons hi ha un
gran nombre de balades i jo
les he transformat en una
altra cosa”, afegeix.

Chapado ha comptat amb
la connivència dels remes-
clats. I té un grapat anècdo-
tes a explicar. “Un cop acaba-
da, l’envio per e-mail als au-
tors i em fan cinc cèntims del

que els ha semblat”, assenya-
la. Quimi Portet usa la seva
filla de filtre. Si a ella li agra-
da, cap problema. El cas de
Josep Thió és diferent. “En
ser un gran músic, és més
primmirat, tot i que és fàcil
de convèncer”, diu el DJ, que
veu amb sorpresa que amics
seus dels EUA i de Pirineus
amunt no tenen cap proble-
ma a l’hora de punxar els re-
mixes catalans. Aquí, en
canvi, té més dificultats.

El disc té dos bonus tracks

inclosos per fer la prova. Són
un mateix tema, Què faré jo,
enfocat de manera diferent:
en un de des del punt de vista
pop, i a l’altre, més club. “Tinc
amics nord-americans i euro-
peus que l’estan punxant en
festes als EUA i en clubs de
París i Londres sense cap pro-
blema, i si l’envio a un DJ
d’aquí, no la volen”, confessa.
A Barcelona, diu, costa més
fer entrar la música disco en
català que en molts altres in-
drets del món. ■

Nacho Chapado ha comptat
amb la col·laboració dels
músics remesclats ■ AVUI

Còmplicesamericans
La pròxima publicació de ‘Barcelona Plays’, amb textos de Belbel, Miró, Benet i
Cunillé, i d’‘In the Eye of the Storm’ confirmen l’interès pel teatre català als EUA

Lara Bonilla
NOVA YORK. CORRESPONSAL

La llengua –o seria millor dir
la manca de traduccions– és
la principal dificultat amb
quèestrobenelsdramaturgs
catalans per veure les seves
obres estrenades als EUA.
“Primer hem de trobar la
complicitat dels traductors i
després els productors que
es llencin a estrenar-les”, ex-
plicava el dramaturg Sergi
Belbel durant una visita a
Nova York. Marion Peter
Holt i Sharon G. Feldman

són dos d’aquests “còmpli-
ces”. Holt, traductor i espe-
cialista en teatre català, fa
dos anys que mira de publi-
car l’antologia Barcelona
Plays, que recull les traduc-
cions a l’anglès de les obres
Barcelona, mapa d’ombres,
de Lluïsa Cunillé, Salaman-
dra de Josep Maria Benet i
Jornet, Plou a Barcelona, de
Pau Miró, i Forasters, de
Sergi Belbel.

Després d’alguns entre-
bancs, el centre teatral Mar-
tin E. Segal es farà càrrec del
projecte i Holt confia que es

publicarà al novembre. L’an-
tologia serà distribuïda pel
Theatre Communications
Group, una organització de
teatres sense ànim de lucre.
“Crec que una part del teatre
més interessant que es fa
avui a Europa ve de Barcelo-
na i aquestes quatre obres
il·lustren la diversitat i quali-
tatd’aquestteatre”,diu Holt.

Dues de les obres han
estat traduïdes per Feld-
man, professora de la Uni-
versitat de Richmond espe-
cialitzada en teatre contem-
porani, que publicarà en

breu un llibre sobre l’escena
teatral catalana titulat In the
Eye of the Storm en el qual
ha estat deu anys treballant.
Feldman repassa les obres
d’Els Joglars, La Fura dels
Baus, Benet i Jornet, Belbel,
Cunillé o Carles Batlle, entre
d’altres.

“A Barcelona he trobat
molta riquesa teatral; tanta,
que em pot durar tota la car-
rera professional”, diu. Re-
coneix que als EUA “hi ha
hagut poques oportunitats
d’estrenar” teatre català
però, lluny de veure-ho nega-

tivament, creu que s’estan
fent els primers passos. El
problema, però, és que és “el
productor qui hauria d’en-
carregar la traducció i nosal-
tres ho fem a l’inrevés. Som
els traductors els que aca-
bem promocionant l’obra”,
explica.

També els autors es quei-
xen que molt sovint són ells
els que s’han de preocupar
de difondre-les i demanen
“recursos” perquè puguin
ser estrenades fora.

La traducció és fonamen-
tal però també calen actes de

promoció, com la lectura
dramatitzada d’obres de Bel-
bel, Batlle i Miró que fa uns
dies va organitzar el Catalan
Center de Nova York. Hi van
participar els tres drama-
turgs. “Hem importat molt i
ara es tracta de promocionar
l’exportació”, va dir Belbel,
que té a més una obra seva,
La sang, preseleccionada pel
Public Theater de Nova
York. Batlle també va esta-
blir contactes per potenciar
l’intercanvi entre l’Obrador
de la Sala Beckett i un teatre
d’Off Broadway. ■

1. Sergi Belbel, autor de ‘Forasters’ 2. ‘Barcelona,
mapa d’ombres’, de Lluïsa Cunillé 3. ‘Plou a Barcelona’,
de Pau Miró 4. Benet i Jornet, autor de ‘Salamandra’,
la quarta de les obres traduïdes ■ LOSADA / MONDELO1 3

2

4




