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MÚSICA

Franco Battiato, fabulosa anomalia

que va cantar en castellà segons
l’adaptació que n’han fet Jota i Ma-
nuel Ferrón, de Los Planetas i Gru-
po de Expertos Solynieve. Després,
amb guitarres, baix i bateria fora de
l’escenari, va entrar en el que va des-
criure com “la zona mística”, amb el
piano de Carlo Guaitoli i el Nuovo
Quartetto Italiano com a acompa-
nyants en un viatge, en italià, per la
poètica de peces com L’ombra della
luce i Prospettiva Nevski. Va ser el
cim de la nit, però la màgia no va
desaparèixer. Un altre cop amb els
nou músics a l’escenari, va caminar
cap als 80. En castellà va cantar No-
madi, amb una exquisida introduc-
ció amb guitarra acústica i la savie-
sa d’evitar pujar fins a uns aguts als
quals ja no arriba, i La stagione
dell’amore. També va començar en

castellà E ti vengo a cercare, però en
un cop de geni es va posar dret i va
decidir cantar-la en italià.

Battiato, a punt de fer els 68 anys,
encara és l’home que desplega la
bandera blanca i es rendeix amb po-
esia, l’explorador que ha viatjat al
futur i sap que la derrota és inevita-
ble. Com canta a La polvere del bran-
co, “ens creiem lliures i som es-
claus”. És una saviesa incòmoda,
més reflexiva que indignada, perquè
és conscient de l’horror i no ofereix
cap solució. Ja ho diu a Povera pa-
tria: després d’identificar la infàmia
dels governants, només espera que
algun dia pugui contemplar el cel
amb calma. Battiato és un contrare-
volucionari que transmet la cançó
protesta assegut en una catifa per-
sa. Una fabulosa anomalia.e

El músic italià Franco Battiato va estar assegut en una catifa durant
bona part del concert que va oferir dimecres a L’Auditori. ALBERT OLIVÉ / EFE

El músic sicilià va presentar el disc ‘Apriti Sesamo’ a L’Auditori

Mates Mates tanquen la
gira del disc ‘Vida animal’

Els osonencs Mates Mates, un dels
grups revelació del 2012, acomia-
den avui a La [2] de l’Apolo els con-
certs del disc Vida animal. El dia
26 tornaran a la carretera com a
teloners d’El Petit de Cal Eril.

X.C.

BARCELONA. Va començar com una
remor: un grup de psicodèlia eufò-
rica amb trombons que cantava en
italià i català. Era una nova notícia
musical que sortia d’Osona. Joan
Pons (El Petit de Cal Eril) els va pro-
duir unes cançons. El gener del 2012
van publicar l’àlbum Vida animal
amb el segell Famèlic i d’aleshores
ençà han anat creixent. “Al principi,
quan vèiem la resposta de la gent,
ens quedàvem bocabadats”, recor-
da Luca Masseroni, guitarra acústi-
ca i veu del grup que completen Fer-
ran Font (guitarra elèctrica i veu),
Andreu Ribas (baix), Jordi Erra (ba-
teria) i Pau Orri (trombó). Més d’un
any després, els Mates Mates tan-

quen el capítol Vida animal amb un
concert especial a La [2] de l’Apolo,
avui a les 20.30 h. “Volíem fer un
concert tipus orquestra”, diu Mas-
seroni. Això significa que per l’esce-
nari de la sala barcelonina hi passa-
ran músics com ara Joan Pons, Mau
Boada i Quim Gomà, més conegut
com a Dofí Malalt, que a més a més
farà de teloner.

El boca-orella ha funcionat amb
Mates Mates, que l’any passat van
sovintejar els cartells dels festivals.
“Hem tocat molt a tot arreu, però no
ens esperàvem tocar en un mateix
any a festivals com el Faraday, el
PopArb, el Primavera Sound i el
BAM”, explica Masseroni. També
van fer dos concerts a Madrid, i fins
i tot van col·laborar amb el músic bri-
tànic Vic Godard a l’EP Vic to Vic.

Teloners d’El Petit de Cal Eril
Després del comiat, els Mates Ma-
tes acompanyaran El Petit de Cal
Eril en una gira que els durà a Sara-
gossa, Madrid, Múrcia, Alcoi, Valèn-
cia i Castelló, del 26 al 31 de març. El
següent pas serà tancar-se al local i
“assajar noves cançons”. “Tenim
ganes de fer coses noves i d’experi-
mentar amb els ritmes”, avança
Masseroni.e

El grup osonenc Mates Mates
actuen avui a Barcelona, a La [2]
de l’Apolo. JOAN GAROLERA

■ Les arts escèniques perden més
d’un 30% de públic i de recaptació

Les arts escèniques han perdut a tot l’Estat, per
culpa de la pujada de l’IVA al 21% i pel context de
crisi, un 31% d’espectadors i un 33% de la
recaptació neta durant el tercer quadrimestre del
2012, segons la Federació Estatal d’Associacions
d’Empreses de Teatre i Dansa (Faeteda). Les xifres
són alarmants: a Barcelona la recaptació ha baixat
un 28,14% i a Madrid un 19,44%. En total, s’han
perdut 1.800.000 espectadors. Faeteda no
renuncia a assolir que el govern Rajoy rectifiqui.

enbreu

Després de la segona gira del llibre disc, Coratge
(2011), el grup valencià Obrint Pas farà una
“aturada temporal i, de moment, indefinida”,
després de vint anys de carrera. “A partir del 2014
s’obre una nova etapa. No sabem si Obrint Pas
salparà de nou o no ho farà”, van dir ahir en un
comunicat. Tot i això, l’última gira s’anomenarà
Seguirem: “Perquè seguirem, encara que siga en
altres projectes”, van apuntar. Aquest últim tour
serà curt i l’entrellaçaran amb concerts en acústic.

■ Obrint Pas plegarà veles el 2014
després d’una gira de comiat

Ahir al vespre es va inaugurar el Saló del Llibre de
París. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i
l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, van inaugurar
l’estand que hi té la ciutat convidada, on Txarango
va oferir un concert. Mascarell va afirmar que “la
cultura és bàsica per a la internacionalització del
país i també per a l’economia” i Trias va destacar
“l’oportunitat per demostrar que som una ciutat de
cultura, creativitat i innovació”. S’hi presentaran
una trentena d’obres d’autors catalans.

■ La cultura catalana es reivindica
al Saló del Llibre de París

Franco Battiato
L’AUDITORI
20 de març

XAVIER CERVANTES

Després que el públic de
L’Auditori es posés dret
per ballar Voglio veder-
ti danzare, i abans de
rematar hora i mitja de

concert amb Centro di gravità per-
manente, Battiato va començar el
bis amb una advertència: “El pro-
blema és vostre, perquè ara farem
música dels anys 70”. I sí, el sicilià va
viatjar fins a principis d’aquella dè-
cada per teixir una peça amb frag-
ments de diferents composicions,
entre el que llavors era avantguarda
i el rock progressiu.

Eren els temps de l’Aria di rivo-
luzione. Quatre dècades després,
Battiato continua representant una
fabulosa anomalia, una revolució
permanent en què tot passa perquè
ja ha passat, en què funcionen com
a èxits populars cançons metafísi-
ques, en què la lírica més nostàlgi-
ca catapulta melodies eufòriques i
en què resulten genials gestos que
fets per qualsevol altre serien ridí-
culs. Tot alhora i gestionant el pop
i la música de cambra, la crispació
d’una guitarra elèctrica i la delica-
desa d’un quartet de corda.

El concert de L’Auditori va ser un
autoretrat precís i extraordinari del
geni de Riposto, que va començar
amb la cara més recent: set de les
deu cançons del disc Apriti Sesamo,
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