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MÚSICA

El Petit de Cal Eril
il·lumina la Sala Beckett
amb un concert històric

tur Tort, Dani Comas i Ildefons
Alonso– van escenificar una crida
a aprofitar cada segon de vida
amb alegria: música expansiva
per a temps foscos.

El format no els permet dur ni
trompetes ni trombons, però els
substitueixen amb somriures,
una campana i un intercanvi de
detalls entre el teclat i la bateria.
Tot plegat, conduït per la veu de
Pons i enlairat per una solidesa
instrumental que els permet
combinar sense perdre el pols el
pop de La perla, la delicadesa folk
d’Ei! Sents com refila l’òliba?, la
improvisació de La fi i l’empen-
ta d’Amb tot, Sant Pere i Lleida
frega Fraga, l’exultant peça amb
què van tancar una nit històrica.
A més, la Beckett va facilitar que
Pons jugués amb les dinàmiques
de la veu i que fins i tot rematés
Obriu les mans amb la guitarra
elèctrica desendollada.e

Joan Pons
continua
presentant La
figura del buit a
la Sala Beckett
avui i demà. ACN

DANSA

Nats Nus aborda el patiment
infantil a l’obra familiar ‘Mons’

LAURA SERRA

BARCELONA. Les il·lustracions del
taiwanès Jimmy Liao han sigut la
font d’inspiració de Claudia More-
so, directora de la companyia de
dansa Nats Nus. Els seus dibuixos
són bonics i plens de color, però
també tenen una càrrega de profun-
ditat i seriositat poc corrent en els
llibres infantils. “Jimmy Liao era un
publicista d’èxit que es guanyava
molt bé la vida. Però va tenir una
leucèmia i llavors va començar a di-
buixar. En les il·lustracions, en el
fons, parla dels nens desfavorits i de
com poden sortir del seu món”, ex-
plicava ahir Moreso. Aquestes pre-
ocupacions són les que hi ha al fons
de Mons (quan tanco els ulls), un
muntatge amb quatre ballarins que
juga amb el vídeo i un attrezzo ima-
ginatiu. L’obra s’estrena al Mercat
de les Flors aquest cap de setmana
i es podrà veure els dos següents en
horari infantil.

Els mons íntims i insòlits que
apareixen a l’espectacle els van ima-
ginar nens i nenes de quatre escoles
de Barcelona, que van participar en
la creació de l’espectacle a través de
tallers de dansa i dibuix. “Si tingues-
sis una porta teva i al darrere hi ha-
gués un món, què hi hauria?”, era la
pregunta. Un camp de futbol, ro-

bots, llaminadures, núvols, boscos
i éssers alats apareixen al muntatge.
“I com hi arribaries?”, els van dir. I
així hi surten amics i llibres. Però,
com en els contes de Liao, tota
aquesta imaginació ve de la necessi-
tat dels nens de fugir de la seva re-
alitat, “perquè els nens també patei-
xen, senten la tristesa i la soledat,
fins i tot per coses que ni ens ima-
ginem”, apunta Moreso. L’especta-
cle comença amb un joc de les cadi-
res que puja de to i acaba amb bu-
llying. Sort que es pot somiar.e

Alumnes de primària han ajudat a
crear els Mons de Nats Nus. R. SALAS
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Només el temps dirà si el
disc La figura del buit
d’El Petit de Cal Eril tin-
drà la rellevància artís-
tica del Dioptria de Pau

Riba. De moment és un dels treballs
més extraordinaris del pop català
dels últims anys. El seu responsable,
Joan Pons, sembla que creu en el
prodigi que ha fet, tot i que ho dissi-
muli darrere un somriure que mira
de treure importància a l’efecte mà-
gic que provoca la lluminosa psico-
dèlia de les seves cançons. Hi creu
fins al punt de dedicar concerts ex-
clusivament al repertori de La figura
del buit, sense mencions als àlbums
anteriors, també notables.

Amb petites variacions, l’ordre de
la primera de les quatre actuacions
programades a la Sala Beckett va ser
el mateix que el del disc. Pons i els
nous músics que l’acompanyen –Ar-

Crítica


