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El grup edita un cedé acompanyat d’un devedé i actuarà en concert al costat dels Hombres G

El Canto del Loco desgasta les
soles de les seves ‘Zapatillas’

“Estan amarades d’il·lusió i de
lluita. Ens han portat fins on
hem arribat”, explica Dani
Martín, la veu del grup. “Però
sabem on trepitgen”, afegeix
Chema, el baixista. “Ja no
estem als vuitanta. La indús-
tria discogràfica només busca
resultats. Amb el perjudici que
això comporta per a la creati-
vitat i la cultura. La música és
sinònim de producte comerci-
al. Abans no era així. És per
això que els sis anys que por-
tem al peu del canó, tal com
està el pati, ja és molt. Sense
oblidar la pirateria. Un grup
que ven 20.000 còpies en rea-
litat n’està venent 80.000, però
la discogràfica ja li retira la
confiança i desapareix del
mapa. És evident que els im-
migrants no hi tenen cap
culpa, es guanyen la vida com
poden. La culpa és de les putes
màfies i de la policia que no fot
ni brot. No m’ho crec que no
s’hi pugui fer res”, argüeix Jan-
dro, el bateria.

Els altres membres de la
banda encara li donen un vot
de confiança a l’executiu de Za-
patero per eradicar la pirateria.

Malgrat tot, reconeixen que
són uns privilegiats, “però des-
prés de molta feina”, convenen
a dir els quatre amics, sobretot
per culpa del fenomen OT, ara
ja de baixa. “Els dos primers
anys tot Déu estava eclipsat
pels triunfitos. Van caure molts
grups, però nosaltres som com
un Bisolgrip o un Redoxon
Complex”, apunta Jandro entre
rialles. “Em fan llàstima,
només sobreviuen els primers

del concurs televisiu”, es plany
Dani.

De moment, ells ja presenten
el seu sisè treball; un CD amb
tretze temes nous i un DVD
amb quinze cançons enregis-
trades en estudi. “Lletres visce-
rals i amb sentiment. Episodis
quotidians del que li pot pas-
sar a qualsevol”, comenta Dani,
el lletrista de la majoria de les
cançons. “Les temences en una
relació, la inseguretat, els abu-
sos de poder, els records i amics
de tota la vida, l’amor i el des-
amor, l’angoixa que suposa es-
perar algú...”. “La clau del nos-
tre èxit és que la gent
s’identifica amb les nostres lle-
tres”, afegeix David, el guitar-
rista enderiat per Kafka i autor
d’una de les rareses del disc, El
pescao. Com reconeix Dani,
“David aporta aire nou, entra

en habitacions que els altres,
per por, no gosem travessar”.
Així mateix, no s’estan de cri-
ticar a Besos la cultura d’apara-
dor de la societat del benestar.
“Menys regalar sabates, menys
cremes exfoliants i més petons
de bon matí”, etziba un em-
prenyat Dani.

Mentre van gastant sola, el 6
de juliol vinent faran realitat
un somni que tenen des de pe-
tits: actuar al costat d’Hombres
G al Vicente Calderón. “No es
tracta de cap idea de màrque-
ting, és tan sols un gest entre
amics”, aclareix Jandro. “Mira
si ve de lluny la nostra amistat
que els meus pares es van co-
nèixer gràcies a David Mezqui-
da, el guitarra d’Hombres G”,
apunta David, tot avisant que
es prepari la parròquia barce-
lonina el pròxim 14 de juliol.

El Canto del Loco edita el seu sisè àlbum, que presentarà en directe a Barcelona
AVUI

“La culpa de la
pirateria és de les

putes màfies i de la
policia que no fot ni

brot”, argüeix el
bateria del grup

Enric Palomar estrena
l’òpera ‘Juana’ a Halle
Efe
HALLE

El compositor català Enric
Palomar estrena aquest
vespre la seva òpera Juana,
una visió sobre la història de
Joana la Boja amb llibret de
Rebecca Simpson. La première
tindrà lloc a l’Òpera de Halle
amb la participació d’Ursula
Hesse von den Steinen en el
rol protagonista, mentre que
Carlos Wagner serà el
director d’escena. L’òpera se
centra en els intents dels
comuners per alliberar Joana
de la seva reclusió a
Tordesillas, arran d’estar
considerada l’única hereva
legítima de la Corona de
Castella. El projecte, segons
explica Carlos Wagner, va
sorgir de Simpson, que es va
mostrar “impressionada per
l’actualitat del destí de Joana,
comparat amb el de tantes
altres dones d’avui”,
subjectes als “dictats del
patriarcat”. “Joana, per mi,
no és una boja –afegeix
Ursula Hesse–, sinó una dona
trencada, destrossada per
l’aïllament cruel”. La
iniciativa de posar en marxa
el projecte va sorgir del
Festival d’Òpera de Butxaca
de Barcelona. Juana arribarà
el pròxim mes de novembre
al Teatre Romea.

Vilanova aposta per la
música independent
Bernat Deltell
VILANOVA I LA GELTRÚ
Fins a set grups de pop-rock
independent participaran els
dies 1 i 2 de juliol en la segona
edició del Festival Faraday de
Vilanova i la Geltrú. Es tracta
d’un certamen que té com a
objectiu donar a conèixer
noves propostes musicals que
tenen difícil accés als circuits
comercials. Dels caps de
cartell del Faraday 2005,
destaca el grup Astrud, La
Costa Brava i The Pinker
Tones, a més de la participació
de Miqui Puig i de destacats
disc-jòqueis del panorama
nacional i internacional. Per
Xavier Carbonell, un dels
organitzadors del festival,
Miqui Puig actuarà com a disc-
jòquei en un intent d’atraure
més públic, “que nosaltres
situem en 600 persones”.
“Aquesta xifra –diu
Carbonell– ens permetria
l’any vinent fer el gran salt
endavant necessari per a un
festival d’aquestes
característiques”. El Faraday
2005 se celebrarà al Molí de
Mar i comptarà amb zones de
descans, estands, bars i un
espai on es projectaran
curtmetratges de l’Escola de
Mitjans Audiovisuals. El
pressupost del festival,
organitzat pel col·lectiu de
joves la Medusa és de 22.408
euros aportats, en part, per
l’Ajuntament de Vilanova, la
Diputació de Barcelona i
patrocinadors privats.

Ramon Palomeras
MADRID

Unes
espardenyes
de tela
brutes i

gastades és la
imatge de
‘Zapatillas’, el nou
CD d’El Canto del
Loco, simbolitzant la
duresa de la seva
trajectòria musical.

Amb la mítica Movida madrilenya hi ha un problema: cau bé,
va donar artistes molt notables i cançons fantàstiques però ha
esdevingut amb els anys d’un folklorisme que fa feredat. Quan
no se sap de què parlar en un documental sobre la Transició,
mai està de més ficar cullerada en forma de Movida; per par-
lar dels inicis d’Almodóvar, també; que s’ha de fer un repor-
tatge sobre la música espanyola moderna, apa som-hi amb la
Movida. ¿Quin és l’exemple més il·lustratiu de llibertat crea-
tiva i obertura ideològica? El que va viure Madrid a principis
dels anys 80 amb Tierno Galván. ¿Nom genèric? Movida. Grups:
Alaska, Nacha Pop, Radio Futura, Gabinete Caligari...

La interessant però irregular Chus Gutiérrez ha elaborat una
suggerent amalgama de sensacions estètiques i sonores expli-
citada en l’odissea de tres cantants joves que volen obrir-se pas
en el convuls món de la Movida. El dia que han de foguejar-se
de debò dalt de l’escenari –amb productor musical entre el pú-
blic– a un senyor anomenat Tejero se li acudeix fer un pitafi avui
conegut com a intent de cop d’estat del 23-F. Això és el que ex-
plica El calentito. L’aproximació a les aigües remogudes de 1981
no és ni de bon tros tant desmenjada i àtona com la de Pasos. Gu-
tiérrez aposta per reflectir aquella època de forma més aviat fes-
tiva, sense estalviar-se apunts amargs, però volent transmetre
en tot moment l’esperit llibertari, colorista i mancat de preju-
dicis que la Movida va promoure. El film cau en tòpics fàcilment
evitables –el món de les drogues tan present aquells anys– però
sap sortejar el sentimentalisme i la nostàlgia que tantes vega-
des ensucren les mirades que s’hi projecten. El capítol actoral
és un dels grans encerts. A l’ajustat tercet protagonista s’hi afe-
geix la que al final esdevé la reina de la funció: la televisiva Núria
González en el paper d’un transsexual amb el cor d’or.

Sense ser res de l’altre món, El calentito sap jugar bé les seves
cartes i des de la modèstia basteix una història entranyable i di-
vertida que al menys serveix com a retrat més o menys cla-
robscur d’una època irrepetible que molts haurien desitjat viure
intensament.

CINEMA
‘El calentito’

Movida
Toni Vall

‘el calentito’. directora: Chus Gutiérrez. guió: Juan
Carlos Rubio, Chus Gutiérrez. Fotografia: Kilo de la
Rica. intèrprets: Ruth Díaz, Verónica Sánchez, Ma-
carena Gómez. espanya, 2005.


