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El Black Music Festival fa que el soul,
el blues i el hip-hop sonin a Girona
The Impressions, Mick Taylor i Keny Arkana són les estrelles del cartell
La música negra d’arrel nord-americana se cita a Girona fins al 6
d’abril. El soul dels Impressions, el
rhythm’n’blues de Mick Taylor i el
hip-hop de Keny Arkana encapçalen el Black Music Festival.
XAVIER CERVANTES

Andrés Herrera, un ambiciós
quinqui de western. DAVID RUANO

Una identitat
‘hardcore’
Crítica
‘Una història catalana’
TEATRE NACIONAL

28 de febrer

JUAN CARLOS OLIVARES

han de tenir ben posats
per, en una mateixa
obra, convertir Catalunya en un territori de
frontera, posar cap per
avall la tradició noucentista del drama rural, escenificar un tiroteig amb
més bales perdudes que en una escena de Tarantino, coquetejar amb el
culebró sud-americà i acabar Una
història catalana amb un miracle
digne de Dreyer. Només per jugar
amb foc, ja cal tenir en compte Jordi
Casanovas i la seva iconoclasta trilogia sobre la identitat catalana. Una
violenta comèdia negra que, en la seva revisió, incorpora el paisatge de la
revolució sandinista a un Pallars
transformat en Puerto Hurraco i
una Barcelona preolímpica en la
versió més crua dels pijoapartes de
Marsé i els baixos fons de Montalbán. Una Nicaragua d’opereta televisiva que no està a l’altura dramàtica de les dues històries que transcorren a Catalunya –un malbaratament de text i temps només per
justificar l’aparició deus ex machina
d’un personatge en l’últim terç de la
funció. Millor mantenir l’obra en un
contundent díptic sobre la construcció del catalanisme dels últims trenta anys. Una anàlisi molt poc amable
que deixa caure com si res –entre
una festa de gèneres bastards, com
l’spaghetti western– algunes de les
veritats més sagnants que s’han sentit al Teatre Nacional.
Un espectacle que aposta per la
complicitat amb el públic i que permet als intèrprets lluir-se amb els
seus personatges. Brillant el camaleonisme de David Bagés, rotund el
dramatisme primitiu d’Alícia Pérez,
ferotge l’ètica xarnega de Borja Espinosa i, dominant l’escenari, l’ambició d’Andrés Herrera i la seva versió hardcore de l’Onofre Bouvila de
La ciudad de los prodigios.e

S’

El nom fa la cosa, i la
música negra, considerada una etiqueta més àmplia que reduccionista, alimenta una nova edició del
Black Music Festival, que se celebra
en diferents espais de Girona, Salt,
Figueres i Bescanó fins al 6 d’abril.
“La idea és que hi estiguin representades les músiques que deriven del
blues”, diu Jordi Planagumà, director d’un festival que enguany ha trobat un equilibri estilístic. No hi ha
una línia que domini, sinó que el joc
dels quaranta concerts es reparteix
entre el soul, el rhythm’n’blues, el
funk, el jazz i el hip-hop.
Un dels principals reclams del
festival és el concert de The Impressions a La Mirona, el 22 de març.
Aquest trio vocal nord-americà, un
dels noms essencials del soul dels
anys 60, actuarà amb els gironins
The Pepper Potts com a banda de
suport, una missió que ja van dur a
terme abans amb el bostonià Eli Paperboy Reed. De fet, ha sigut la insistència dels Pepper Pots –que com
explica Planagumà “tenen més credibilitat a fora que aquí”– la que ha
fet possible que el trio de Chicago
actuï a casa nostra.

BARCELONA.

El rhythm’n’blues d’un Stone

La contractació que més ha fet patir
Planagumà ha sigut la de Mick Taylor. El guitarrista britànic, que participarà en la gira dels Rolling Stones, no va confirmar la seva presència al festival fins a última hora.
“Taylor no volia posar les coses difí-

Sam Gooden, Reggie Torian i Fred Cash són els tres Impressions que actuaran
acompanyats dels Pepper Pots a La Mirona de Salt el 22 de març. BLACK MUSIC FESTIVAL

cils als Stones, perquè durant el
març assajarà amb ells a Londres”,
diu Planagumà. Però al final serà a
La Mirona el 8 de març. Menys problemàtic ha sigut tancar el concert
del 23 de març de la rapera francesa Keny Arkana, el tercer nom d’una
capçalera internacional que completa el funk-soul de la formació britànica The Brand New Heavies, que
actuarà el dia 15.
El festival, que té un pressupost
de 190.000 euros, un 3% menys que
l’any passat, també inclou produccions especials com la de Raynald
Colom & The Re-Fugees i l’espectacle infantil El viatge de la Hope, que
explica la història de la música negra nord-americana a partir de les
vivències d’una nena.e

Una cita amb el
projecte Blackcelona
Presència
Mick Taylor
actuarà a Salt
tot i que
aquest mes
assaja amb
els Stones

Una de les novetats del Black
Music Festival és la programació de concerts de bandes vinculades al projecte Blackcelona,
una plataforma impulsada per
Ferran Amado que vol donar visibilitat a grups locals de música negra. “Són bandes que es
mouen en un circuit molt underground”, diu Amado. Pel festival hi passaran The Slingshots,
Electric Gozarela i The Black
Beltones, tres dels grups que
apareixen en el disc recopilatori Blackcelona (2012).

DANSA

L’univers de Joan Miró es converteix en dansa al Mercat
LAURA SERRA
BARCELONA. La companyia madrilenya Aracaladanza s’ha inspirat en
l’univers del pintor català Joan Miró en el seu últim espectacle, Constelaciones, dirigit pel coreògraf Enrique Cabrera i que arriba al Mercat
de les Flors aquest cap de setmana
i el vinent. El repte de la companyia
–puntera i especialitzada en espectacles familiars– era no representar
cap quadre de l’artista, sinó que l’esperit del pintor quedés patent damunt de l’escenari amb el moviment, la música i els colors blanc,
negre, groc, vermell, blau i verd. Per
poder inspirar-se, la Fundació Miró
els va obrir les portes i Cabrera va
visualitzar des del primer dibuix
que va fer Miró –un paraigua tancat

La reconeguda companyia Aracaladanza va ser
Premio Nacional de teatre per a joves el 2010. E. GARCIA

fet amb llapis– fins a la vintena de
llenços de Constel·lacions.
Dirigit a un públic a partir dels
quatre anys, l’obra tanca la trilogia iniciada per Aracaladanza sobre pintors, que van iniciar amb
Petits paradisos, basat en El jardí
de les delícies, de Bosco, i que va
prosseguir amb Núvols, impregnat de l’obra de Magritte. Durant
cinquanta minuts, els cinc ballarins de l’obra, Carolina Arija, Jorge Brea, Raquel de la Plaza, Ignacio Martín i Jimena Trueba, sorprenen l’espectador amb el seu
moviment i alguns elements físics, com teles i cabdells de llana
gegants. Els adults en podran fer
més lectures: “Hi ha elements
que passen desapercebuts a primera vista”.e

