
ESTRENA A TEMPORADA ALTA

El versàtil coreògraf francès de fa-
mília magiar Josef Nadj fa 20 anys 
que interpreta Woyzeck ou l’ébauche 
du vertige, un impactant muntatge 
sense paraules que aquesta nit es 
presenta al Teatre de Salt.
 Artista dels més inquiets, Nadj 
va ser un dels pioners en la integra-
ció de llenguatges artístics. En les 
seves obres, el teatre, el circ, la mú-
sica en directe, la dansa butho i la 
pantomima dialoguen entre si. A 
Woyzeck ou l’ébauche du vertige trans-
met tota la desesperació de l’ésser 
humà. Josef Nadj parteix de la his-
tòria inacabada de Georg Büchner 

sobre el soldat Woyzeck, un ésser 
que es trastorna i acaba cometent 
un crim passional. La naturalesa 
de l’ànima humana i la inevitabili-
tat del destí marquen aquest drama 
que ha interessat a nombrosos ar-
tistes. Alban Berg el va transformar 
en una òpera el 1935 i Werner Her-
zog el va portar al cine el 1979, amb 
Klaus Kinsi i Eva Mates com a prota-
gonistes.
 «No he canviat res de la peça en 
20 anys. Això és el més excepcional 
juntament amb el fet que cinc dels 
set intèrprets originals seguim in-
terpretant-la», reconeix Nadj via te-
lefònica, des del seu despatx al Cen-
tre Coreogràfic d’Orléans (França). 
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Des de la seva estrena el 1994, la pe-
ça s’ha convertit en un clàssic de la 
companyia. «L’hem muntat cada 
temporada». ¿Què ha canviat des del 
primer dia? «Res. Seguim fent-la tal 
qual. No ha necessitat retocs, i això 
no deixa de ser un miracle». El dra-
ma de Woyzeck, convertit en òpera 

per Alban Berg, ha atret els princi-
pals directors d’escena, que han re-
tratat el costat més sòrdid de l’àni-
ma humana amb imatges tan du-
res com poètiques. El gran repte per 
a ells és mantenir la frescor. «El fet 
de no utilitzar el text, d’aprofundir 
en l’humor negre i el costat fantàs-

tic han afavorit la conservació de 
la peça». 

Un nou projecte amb Barceló

Sobre el seu pròxim espectacle, de-
clara: «No té títol encara. Evocarà 
la influència de les avantguardes, 
del moviment Dadà i del Fluxus», 
avança l’artista que l’estrenarà el 
pròxim juny a Orléans, en el marc 
del festival de jazz. «Com és habi-
tual, utilitzaré de tot, des de pel-
lícules fins a peces musicals, te-
atre, dansa i altres gèneres. No sé 
treballar d’una altra manera», afir-
ma Nadj, que el 2008 va triomfar 
amb Paso doble, una proposta re-
alitzada amb l’artista plàstic Mi-
quel Barceló. Tots dos s’han que-
dat amb ganes de seguir experi-
mentant junts i planegen una 
altra col·laboració. «Volem fer al-
guna cosa nova. Hem d’investigar. 
No ens interessa repetir el format 
de jugar amb l’argila en un esce-
nari frontal. Farem alguna cosa di-
ferent. Volem jugar amb el fum i 
l’aigua», avança. En aquesta oca-
sió estudien la possibilitat d’utilit-
zar el cine com a suport. H

33 Força visual 8 Escena de ‘Woyzeck ou l’ébauche du vertige’.
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Desesperació 
sense paraules
Josef Nadj presenta ‘Woyzeck ou l’ébauche du 
vertige’, un negre retrat de la naturalesa humana 
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EL PERIÓDICO celebra 35 
anys amb música d’Els Pets
3El grup de Constantí presenta avui a Barts el seu àlbum ‘L’àrea petita’
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L
es noves cançons d’Els Pets, 
banda amb solera del pop-
rock català, es posaran de 
llarg en el seu primer i espe-

rat concert a Barcelona des de fa 
molt temps. El bolo, que el grup ofe-
reix aquesta nit a la Sala Barts, for-
ma part de les celebracions del 35è 
aniversari d’EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA. El concert, que perme-
trà disfrutar de la nova etapa empre-
sa pels de Constantí, explorarà les 
noves sonoritats de L’àrea petita, disc 
produït per Raül Fernández, àlies 
Refree. Aquest nou treball fa el nú-
mero 11 d’estudi dels 13 que ha cre-
at la banda.
 Fins ara el cantant i autor de les 
lletres d’Els Pets, Lluís Gavaldà, Fa-
lin Cáceres, baix, i Joan Reig, bate-
ria, només han tingut ocasió de des-
granar les seves noves noves melo-
dies a la sala Stroika de Manresa i, 
segons han manifestat, es moren de 
ganes de connectar de nou amb el 
públic barceloní.
 Certa melancolia sobrevola al-
gunes de les cançons del nou disc, 
que marca una nova etapa després 
de confiar la producció dels quatre 
anteriors a Brad Jones. Gavaldà ha 
reconegut que un no pot compon-
dre igual als 25 anys que als 50; no 
obstant, els temes que el preocupen 

són els de sempre: l’amor, els senti-
ments i les històries del seu entorn 
pròxim.
 En el pla musical el que perse-
guien al col·laborar amb Refree en 
aquest àlbum era donar una sacse-
jada al seu so sense perdre cap ele-
ment propi de la seva essència. En 
el concert d’aquesta nit, el públic 

en podrà valorar el resultat. La fes-
ta de retrobament amb Els Pets ar-
riba després d’un inici de gira com-
plicat, a l’haver de suspendre el pri-
mer concert al festival de Música 
Viva de Vic a causa d’una crisi d’es-
très de Lluís Gavaldà. També es van 
haver d’anul·lar altres actuacions 
previstes a Tarragona, Sabadell, 

rEtorn a BarCELona d’un rEfErEnt dEL pop-roCk CataLà

Lleida i Barcelona. Ja totalment re-
cuperat i amb ganes immenses de 
tornar a connectar amb els fans, Ga-
valdà i els seus fidels companys tor-
nen amb un xou molt cuidat. Cada 
detall ha estat revisat al màxim, des 
del repertori, que alterna vells èxits 
de tota la vida amb noves creacions 
com Bombolles o Blue Tack, fins a l’es-
cenografia i el vestuari dels músics. 
En aquesta ocasió lluiran uns ves-
tits d’estil sobri dissenyats per Josep 
Abril, primera espasa de la moda a 
qui Gavaldà va conèixer en una edi-
ció del festival Sónar. 

CARRERA CONDENSADA /  Vint-i-set 
d’anys de carrera donen per a molt 
però ells centraran el repertori en 
els últims cinc discos de la banda. In-
clouran des de melodies amb el toc 
d’ironia tan característic de la ban-
da, com El que val la pena de veritat, i 
l’optimista Bon Dia, una injecció de 
bon rotllo que es manté tan fresca 
com el primer dia.
 L’ àrea petita arriba després de tres 
anys de silenci discogràfic i dos sen-
se concerts a Catalunya. El disc és 
el més eclèctic de la seva carrera, 
amb tocs de soul, melodies intimis-
tes i cançó tradicional. Potser la pe-
ça més sorprenent de totes és Un tall 
de síndria, en què juguen amb el free-
jazz i guitarres hard-rock. 
 Els Pets ja ho han demostrat tot 
i, abans de quedar-se atrapats en el 
seu passat, han optat per arriscar i 
fer un salt endavant. Repetir-se no 
és el seu fort i, com ells diuen, per ju-
gar a l’àrea petita del terreny de joc 
un ha de mullar-se. «És una zona en 
què has de definir-te», han explicat 
els músics. 
 La seva jugada sembla haver con-
quistat el públic si tenim en comp-
te les crítiques i la venda de les seves 
cançons a la xarxa. El disc ha arribat 
al primer lloc en les llistes de vendes 
només de sortir. Ara només falta dis-
frutar-lo en directe. H

33 Falin Cáceres, davant. Darrere, Joan Reig (esquerra) i Lluís Gavaldà, fa uns dies a Barcelona.
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El disc, que ja està  
en el número u de 
vendes, apareix 
després de tres anys 
de silenci del grup


