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Les arts sonores i visuals tenen una cita a l’Eufònic de l’Ebre
cia compartida per artistes i públic, 
i que lidera Vicent Fibla, el director 
de Lo Pati, el Centre d’Art de les 
Terres de l’Ebre, amb seu a Ampos-
ta. Un bon exemple del caràcter es-
pecial de l’Eufònic és l’acció del 
compositor valencià Llorenç Bar-
ber i l’organista tortosí Rossend 
Aymí, que han creat una sintonia 
que serà interpretada simultània-
ment amb les campanes de la cate-
dral de Tortosa i de l’església de 
l’Assumpció de Vinaròs. Un altre, la 
de l’investigador sonor Martí Ruids, 
que instal·larà unes campanes tubu-
lars en unes muscleres dels Alfacs: 
el moviment del mar decidirà qui-
nes notes escoltarà la gent que pas-
segi per la badia. 

En aquesta tercera edició, la mú-
sica electrònica i/o contemporània 
segueix tenint un pes important en 
la programació, amb concerts més o 
menys convencionals com els de 
Carles Viarnés, bRUNA, Wesphere, 
Maria Coma, Za! amb l’Orquesta del 
Caballo Ganador i la col·laboració 
de Bradien amb el poeta Eduard Es-
cofet. La voluntat interdisciplinària 
de l’Eufònic també és present al 
projecte Trinity d’Electronics Per-
formers, combinació de l’art visual 
d’Óscar Sol i la dansa d’Anna Hier-
ro. A més a més, Edu Comelles hi 
presentarà Paisatges impossibles, 
una “cartografia sonora” realitzada 
sobre dos territoris: el Delta de 
l’Ebre i Astúries.e

Za! impartiran a l’Eufònic un taller d’improvisació 
que culminarà amb una actuació en directe. EUFÒNIC
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L’Eufònic es defineix com “un punt 
de trobada d’artistes sonors i visu-
als”, convidats a explorar la relació 
de la pràctica artística amb l’entorn. 
Aquest entorn són les Terres de 
l’Ebre: diferents espais de Sant Car-
les de la Ràpita, Amposta i el Parc 
Natural del Delta de l’Ebre. I bona 
part del que fan els trenta artistes 
que participen a l’Eufònic des d’avui 
i fins diumenge està determinat pel 
paisatge.  

Així es va plantejar fa dos anys 
aquest festival que no es reconeix 
com a festival, sinó com a experièn-
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‘Desde Berlín’: una història 
d’amor amb carícies i cops

cops”, subratlla el director. A més de 
dirigir els intèrprets, Lima ha sigut 
l’encarregat de fer la dramatúrgia 
de l’obra, a partir de les escenes que 
van escriure sobre les cançons del 
disc tres autors de diferents genera-
cions: Juan Villoro, Juan Cavestany 
–dramaturg de la companyia Ani-
malario, en la qual Lima ha treballat 
quinze anys– i Pau Miró.  

Com que la història que narren 
els temes de Berlin no està comple-
ta s’han inclòs altres cançons de Lou 
Reed, i Jaume Manresa, exteclista 
del grup Antònia Font, ha compost 
diverses peces addicionals basades 
en el so del disc. L’espectacle tam-
bé compta amb videoprojeccions i 
mappings dissenyats per Francesc 
Sitges-Sardà. “No és un treball gens 
intel·lectual. És com un bon vinil o 
un bon concert. Ara ja només podem 
saltar a l’abisme”, diu Nathalie Poza. 

La glòria del disc “més depressiu” 
Berlin, publicat el 1973, va ser el ter-
cer disc en solitari de Lou Reed des-
prés d’abandonar The Velvet Un-
derground. El músic va dir d’aquest 
àlbum que volia fer “el disc més de-
pressiu de la història”. La resposta 
de la crítica va ser demolidora. El 
van qualificar de “mediocre” i de 
“porqueria” i la revista Rolling Sto-
ne va assegurar que aquest treball 
era “l’últim capítol d’una carrera 
prometedora”. Amb el temps, però, 
la reputació del disc ha canviat di-
ametralment, i la mateixa Rolling 
Stone va incloure Berlin entre els 
500 discos més importants de tots 
els temps. La revista el va definir 
com “un conjunt de cançons ombrí-
voles sobre una relació abusiva i ali-
mentada per les drogues”. “És molt 
ambiciós, però també un dels discos 
més foscos i més importants”, deia 
Rolling Stone. 

Desde Berlín estarà en cartellera 
fins al 19 d’octubre. Després de Bar-
celona es podrà veure a València i 
farà temporada a Las Naves del Ma-
tadero de Madrid. És el primer es-
pectacle de Borja Sitjà com a direc-
tor artístic del Teatre Romea. La se-
va relació amb Lou Reed es remun-
ta a mitjans dels anys 90, i va 
produir tres dels quatre espectacles 
que el músic va fer amb el director 

teatral Bob Wilson. A més, Sitjà era 
el director artístic de l’Institut Ra-
mon Llull quan l’entitat va organit-
zar el cicle Made in CataluNYa, en 
què Lou Reed, Laurie Anderson –la 
seva dona– i Patti Smith van fer una 
lectura de poetes catalans. L’any 
2010 Reed i Anderson van partici-
par en una altra lectura poètica en el 
festival de literatura organitzat pel 
CCCB Kosmopolis.e

A Desde Berlín Pablo Derqui i Nathalie Poza interpreten el Jim i la 
Caroline, un proxeneta violent i una prostituta drogoaddicta. DAVID RUANO

El Romea porta a escena el disc ‘Berlin’ de Lou Reed
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Damunt l’escenari del Teatre Ro-
mea només hi ha un llit de matrimo-
ni i un paravent per crear l’expres-
sió mínima d’una cambra. Pablo 
Derqui, amb una fotografia a la mà, 
comença a recordar en veu alta. Ai-
xí arrenca Desde Berlín. Tributo a 
Lou Reed, l’espectacle sobre el disc 
Berlin (1973) de Lou Reed que obri-
rà la temporada del Teatre Romea 
dimarts que ve.  

La interlocutora de Derqui és 
l’actriu Nathalie Poza. A l’altra ban-
da del paravent, ara il·luminat, to-
ca al piano i canta el tema que dóna 
títol al disc. Només veiem la seva 
ombra, com si fos una presència 
fantasmal. “Lou Reed és l’artista de 
la meva vida. El meu germà gran em 
va posar Berlin quan jo només tenia 
11 anys. Va ser un disc que va tren-
car les barreres que separen la po-
esia, la música i el teatre”, explica 
l’actriu. A més de descobrir Natha-
lie Poza com a cantant i pianista, 
Desde Berlín també ha provocat que 
Pablo Derqui canti i toqui la guitar-
ra. “Lou Reed deia que només feia 
rock’n’roll i que el més important 
era fer-ne des del cor. Per això hem 
afrontat la nostra feina des d’una 
perspectiva poètica”, diu Andrés Li-
ma, el director de l’espectacle. 

Desde Berlín és “un poema amo-
rós que no defuig la mirada cap al 
costat més salvatge de la vida”, afe-
geix Lima parafrasejant un dels te-
mes més cèlebres del líder de The 
Velvet Underground. Els protago-
nistes del muntatge són la Caroline, 
una prostituta drogoaddicta, i el 
Jim, un proxeneta maltractador. 
“És una història d’amor i maltracta-
ment. Va des de les carícies fins als 
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Visceral  
“No és un 
treball gens 
intel·lectual, 
és com un 
bon concert”, 
diu Poza

Violent 
“És un poema 
d’amor que  
no defuig el 
costat més 
salvatge”, diu 
Andrés Lima


