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suals, una il·luminació dinà-
mica i variable, un volum
sorollós i força estrident i
alguns trucs escènics com
el joc de pantalles movible
que cobreix la bateria o
l’atrezzo alienígena no són

fins i tot per a la mateixa
banda, que no escatima en
recursos a l’hora d’idear
cada gira.

La darrera, que serveix
de presentació del seu
últim disc, Black Holes and
Revelations, suposa un nou
exercici d’exhibicionisme
visual i tècnic que s’imposa
en tot moment al vessant
sonor. Una pantalla gegant
proveïda de potents jocs vi-

E
n certa manera, els
concerts dels britànics
Muse s’apropen al

concepte més primitiu
d’una actuació de grans es-
tadis. Tant és així que no cal
ser ni tan sols un seguidor
de les seves cançons per
contemplar l’espectacle
amb certa curiositat: quan
la posada en escena supera
la música aleshores el fac-
tor xou esdevé prioritari,

Crítica* rock

Pop i circ

DavidBroc

simples capricis d’una
banda amb ínfules, sinó
més aviat un factor essenci-
al en la seva manera de fer
una música necessitada del
màxim embolcall èpic pos-
sible per no quedar al des-
cobert. Quasi dues hores
de concert pot ser un minu-
tatge excessiu tenint en
compte l’ambient sobrecar-
regat d’unes composicions
que conviden a la satura-

ció, però si s’hi afegeix una
mica de teatre un s’ho em-
passa millor, encara que
sigui per riure una estona.

A Badalona, amb un
altre ple que semblava em-
bogir a gran volum amb els
hits pretèrits, sobretot New
Born, Bliss i els bisos Apo-
calypse please i Muscle
museum, Muse van inte-
grar un discurs redundant
en un gran circ de parafer-

nàlia visual que la majoria
de vegades aconseguia
desviar l’atenció del xou,
més interessant en els seus
trucs escènics que no pas
en els infumables solos de
piano o guitarra de
Matthew Bellamy, líder
quasi mesiànic de la banda.

*
Muse, PAVELLÓ OLÍMPIC DE
BADALONA, 28 D’OCTUBRE.

Muse proposen
un exercici visual
que s’imposa al
vessant sonor

Elcol·lectiude
donescreatives
Vacaengegael
sisè ‘Novembre’

Teresa Bruna
BARCELONA

Sis espectacles de diverses
disciplines; onze càpsules o
performances tan dispars
com una ballarina dins
d’una peixera, videoins-
tal·lacions, trapezis o una
tómbola dancing –que
s’agrupen sota el nom genè-
ric d’Itineràncies del cos–;
conferències, tallers, de-
bats... Tenim al davant tot
un mes de propostes que
constitueixen el programa
de la 6a edició de la Mostra
de Creadores Escèniques
Novembre Vaca. És una ini-
ciativa del col·lectiu Vaca,
que engega avui de la millor
manera: amb una festa.

Les càpsules desfilaran
els divendres pel centre cul-
tural de dones Francesca
Bonnemaison i es plante-
gen com un recorregut per
les dependències del nou
centre. La resta del progra-
ma es desenvolupa al llarg
del mes per diversos espais
de Barcelona, a l’excepció
del muntatge de dansa tea-
tre Mas sola que la una,
que es presenta a Vilanova
i la Geltrú, fruit d’un conve-
ni amb l’Ajuntament.

Novembre Vaca és una
plataforma per a propostes
creatives sorgides al llarg de
l’any en tota mena de llen-
guatges escènics, planteja-
des des d’una òptica feme-
nina, encara que “en tots
els espectacles hi ha, al-
menys, un home present”,
diu l’actriu Teresa Urroz,
sòcia destacada entre les
prop de 70 que té el col·lec-
tiu, on hi ha noms com
Montse Alcoverro, Magda
Puyo, Imma Colomer, Resu
Belmonte i Susana Egea.

El Novembre Vaca 2006
servirà de preludi a The
Magdalena Project, la mos-
tra de caràcter internacio-
nal que tindrà lloc al març.
Programa complet i hora-
ris, a projectevaca.com ■

POLÍTICA CULTURAL
Puyo espera que el
govern s’oblidi del
Consell de les Arts
La directora teatral Magda
Puyo espera que el futur go-
vern de la Generalitat “s’oblidi
d’aquesta macroestructura que
anomenen Consell de la Cultu-
ra i de les Arts”, el tràmit del
qual ha quedat paralitzat per la
dissolució del Parlament, se-
gons ha dit a l’agència Efe. La
directora considera que “no
necessitem pares de la pàtria
que ens diguin als artistes i a la
ciutadania què és i què no és
cultura”, i que si els espais i
projectes artístics els duen
“bons professionals i no polí-
tics, en una cadència clara de
renovació de càrrecs i amb
transparència econòmica, no hi
ha cap motiu per engreixar
l’estructura administrativa”.

TEATRE
El TNC ajorna al 8 de
novembre l’estrena
d’‘En pólvora’
El Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC) ha anul·lat les dues
funcions prèvies d’avui i demà
de l’obra En pólvora, d’Àngel
Guimerà i dirigida per Sergi
Belbel, per causa de la malal-
tia de Marc Martínez, un dels
actors de l’espectacle. Així
doncs, En pólvora s’estrenarà
oficialment el 8 de novembre,
encara que es mantenen les
funcions previstes a partir de
divendres dia 3.

MÚSICA
Lluís Llach diu adéu
al públic gironí amb
un concert a les Fires
El cantant Lluís Llach, que ha
anunciat la seva retirada des-
prés de 40 anys de trajectòria
professional, actuarà aquest
vespre a l’Auditori de Girona
amb motiu de les Fires de la
ciutat, en un concert que li
servirà per acomiadar-se del
públic gironí.

Espectacles
enbreu

El cineasta Carles Balagué en l’entrevista que va fer a Gregorio Morán, una de les veus més lúcides del film ■ DIAFRAGMA

Quevénenels
americans!

Carles Balagué proposa una aproximació a l’Espanya
franquista dels anys 60 amb ‘De Madrid a la Lluna’

Marta Monedero
BARCELONA

Assagista, crític cinemato-
gràfic, gestor dels Cinemes
Méliès i, sobretot, cineasta,
després de La Casita Blan-
ca, Carles Balagué s’ha en-
dinsat en l’Espanya del des-
arrollismo per destil·lar-ne
una mirada “que fuig del do-
cumental a l’ús –diu– evi-
tant la recopilació de fets,
perquè volia que no fos far-
ragós i buscant les claus
que facilitessin una nova
aproximació a l’Espanya
dels anys 60”.

Sens dubte, la feina més
“complexa” de la gestació
de De Madrid a la Lluna va
ser la tria de material. La in-
tenció primera era recollir
com els americans havien
arribat a l’Estat espanyol
durant el franquisme, co-
mençant per una de les
seves cares més amables:
Ava Gardner i el seu arrela-
ment a la vida espanyola.
Però el documental també
passa de puntetes sobre el
rock i el turisme. Amb tot,
“el guió era obert” i van co-
mençar a sortir noves línies
a resseguir, com l’execució

de Julián Grimau, que in-
clou unes imatges inèdites
de la seva vídua poques
hores després que el mates-
sin, el paper de l’Opus Dei,
els moviments universita-
ris, amb el concert de Rai-
mon a la Facultat d’Econò-
miques de Madrid, l’enre-
nou de l’anomenat cas
Matesa, la tragèdia de Los
Ángeles de San Rafael, al
darrere de la qual hi havia
el nom de Gil y Gil, o el pro-
tagonisme d’Adolfo Suárez
i Rodolfo Martín Villa, entre
d’altres, durant els anys de
la Transició.

L’estructura de De Madrid
a la Lluna, “una metàfora
sobre l’Espanya que es vivia
i el somni personificat en
l’arribada a la Lluna dels
americans”, s’escapa de la
veu en off i es dedica a con-
frontar testimonis que van
des dels periodistes Josep
M. Huertas Claveria i Anto-
ni Batista fins a l’escriptor
Gregorio Morán, mossèn
Josep Dalmau, el director
de cinema Josep Maria
Forn, el professor d’IESE
Antonio Argandoña o l’in-
dustrial i empresari Juan
Vilá Reyes. ■


