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Els Txarango
munten la seva
festa mestissa

a l’Apolo

Dos components de Txarango,
dimecres a la sala Apolo. ÀLEX CARMONA

Txarango
SALA APOLO (BARCELONA)
18 d’abril

BORJA DUÑÓ

Són l’última gran sensació de
la xarxa. Només fa un parell
de mesos que tenen disc,
Benvinguts al llarg viatge
(2012). Ningú no ho diria,

perquè les entrades per a la seva pre-
sentació a la sala Apolo es van esgo-
tar en només quinze dies i perquè el
jove públic assistent se sabia les can-
çons com si les conegués de tota la vi-
da. L’explicació d’aquest enrenou cal
buscar-la en els seus explosius direc-
tes i en les dues úniques cançons que
tenien penjades a internet i que van
córrer com la pólvora.

El fenomen –hi ha qui diu que ai-
xò és La Pegatina 2.0– ha arrelat es-
pecialment en el públic més jove,
que arribava a la sala del Paral·lel
amb ganes de passar-s’ho bé i que va
crear un ambient de festa major fins
i tot abans de començar el concert.
Els Txarango s’agafaven la presen-
tació com el seu gran dia i no van es-
catimar en detalls: des del grup de
clowns que rebia la concurrència
fins al gran nombre de col·laboraci-
ons a l’escenari, que va convertir Vo-
la en una mena de We are the world
mestís (hi van participar Cesk Frei-
xas, Yacine Belahcene, Adrià Salas
de La Pegatina, Xavi Ciurans de
Gertrudis i David Rossell de Dept,
entre d’altres).

La seva música encaixa perfecta-
ment en el so mestís made in Barce-
lona. Tot i que no inventen res, Txa-
rango són efectius pel que fa a la mú-
sica i a la posada en escena: el seu
concert està planificat al mil·límetre
perquè l’energia no decaigui durant
les gairebé dues hores de reggae,
rumba, salsa i pop-rock. Són el re-
vers del vessant més anglosaxó del
pop català: ritmes calents, missat-
ge compromès i crits d’independèn-
cia per part d’un públic que també
coreja cançons en castellà.e

Crítica

FESTIVAL D’ESTIU A L’EMPORDÀ

‘Don Giovanni’ i ‘Follies’, a Peralada

El Festival de Peralada, que se cele-
brarà del 17 de juliol al 22 d’agost,
estrenarà a Catalunya el Follies de
Sondheim dirigit per Mario Gas.
L’altra gran aposta és el Don Gio-
vanni de la Deutsche Oper Berlin.

programació, perquè tant Follies
com Don Giovanni són dos muntat-
ges que arribaran a Peralada prece-
dits per l’èxit de públic i de crítica.
El que ha fet Mario Gas amb l’obra
de Sondheim ha triomfat al Teatro
Español de Madrid. I l’òpera de
Mozart serà interpretada per una
de les companyies d’òpera més sò-
lides d’Europa, la Deutsche Oper
Berlin, amb direcció escènica de
Roland Schwab i direcció musical
de Guillermo García Calvo.

El tenor Jonas Kaufamn
Els prop de quatre milions de pressu-
post del festival donen, per exemple,
per programar l’únic recital a l’Estat
del tenor alemany Jonas Kaufmann,
que cantarà un repertori “100% ope-
rístic”, segons va dir Aguilà. La part
lírica del festival es completa amb el
recital del tenor mexicà mexicà Ra-

món Vargas; una versió concert
d’Il trovatore, amb Misha Didik,
Angela Meade i Leo Nucci, i l’es-
trena de la Java suite d’Agustí
Charles i Marc Rosich. També hi
haurà un homenatge a Xavier
Montsalvatge i un concert d’Al-
bert Guinovart amb obres de De-
bussy. I Sara Baras, Ángel Corella
i Chi Cao protagonitzaran les nits
de dansa.

També passaran pel festival
Harry Connick Jr, Dionne War-
wick, Melody Gardot, l’Orques-
ta Buena Vista Social Club amb
Omara Portuondo i la gira de
Joaquín Sabina i Joan Manuel
Serrat. Una de les sorpreses pot
ser l’espectacle Curiositats ve-
necianes, en què l’escriptora
Donna Leon recitarà textos i el
conjunt Il Complesso Barocco
hi posarà la música.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Sondheim i Mozart
subministren la partitura, i Mario
Gas i Roland Schwad posen la mà-
gia escènica a Follies i Don Giovan-
ni, respectivament. Són els dos
grans espectacles de la programa-
ció de la 26a edició del Festival Cas-
tell de Peralada, les entrades per al
qual es posen avui a la venda. El di-
rector del festival, Oriol Aguilà, va
explicar ahir al Saló dels Miralls del
Liceu que aquest any arrisquen
“més que mai”. El risc té més a veu-
re amb la crisi global que amb la

Els dos espectacles de gran format seran els plats forts del festival

La web de l’ARA estrena avui
‘Explosió’, el nou videoclip de La Iaia

ARA

BARCELONA. El gloriós blanc i negre
de les pel·lícules de terror dels anys
50 inspira el nou videoclip de La Ia-
ia, que avui estrena en exclusiva la
web de l’ARA. Un jove, interpretat
per Ernest Crusats –el cantant del
trio de Vic–, es desperta a mitjanit,
agafa un ganivet i surt al carrer, on la
gent corre espantada. Les imatges
acompanyen la cançó Explosió, in-
closa en el disc Les ratlles del banya-
dor (Música Global, 2001), però
obren la porta a una interpretació
diferent, sobretot cap al final del vi-
deoclip. La lletra parla d’una pare-
lla que es busca després d’una explo-
sió. “Quan vaig escriure la cançó, te-

nia al cap la imatge de les Torres Bes-
sones –explica Crusats–. Però no
parla explícitament d’un atemptat.
De fet, si no digués la paraula explo-
sió es podria referir a un monstre o
a una cosa destructiva”. Això és el
que ha fet l’enigmàtic realitzador
Cru a partir del guió del mateix Cru-
sats: transportar la història cap a la
sèrie B de monstres. “És una fusió
interessant”, diu Crusats.

La Iaia són aquests dies a Lon-
dres, on avui faran un concert, al
club Rich Mix. La setmana vinent
continuaran la gira. Les següents
actuacions seran el 27 d’abril a
Tremp, el 28 a Sant Carles de la Rà-
pita, el 3 de maig a Manresa i el 5 a
Torroella de Montgrí.e
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Ernest Crusats, de La Iaia, a punt d’enfrontar-se
amb el terror al videoclip d’Explosió.

01. El Don Giovanni
de Roland Schwab.
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02. Asunción
Balaguer al Follies

de Mario Gas.
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Mireu el vídeo
a l‘Ara TV

Venècia
La novel·lista
Donna Leon
recitarà els
textos de les
‘Curiositats
venecianes’


