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infranquejable entre públic i
ballarins va ser l’amplifica-
ció. Guitarres i cantaores so-
naven tan fort –malgrat que
la música de Campuzano se-
gueix sent una meravella–
que es feia impossible sentir
cap taconeig, un inconveni-
ent que es va accentuar a la
segona part, amb la Suite
flamenca, una recopilació
de fragments de ballets de
Gades que posa l’accent
precisament en els peus. I és
que una cosa que distingeix
un bon zapateado d’un altre
és quan es converteix en un
perfecte instrument de per-
cussió solista, amb el seu
virtuosisme ja no visual sinó
sonor, els canvis de ritmes,
color i fortes i pianos. Un
instrument que no vam
poder escoltar.

En aquesta segona part
van quedar clares les dis-
tàncies que separen Gades
de la companyia que avui el
representa. Magnífica va
estar Stella Arauzo, la direc-
tora de la nova companyia i
continuadora de l’estela Ga-
des, en una interpretació
molt flamenca, uns bellís-
sims braços i tota l’ànima en
escena, i entregat també
Adrián Gala amb sòlids za-
pateados que amb prou fei-
nes se sentien, mentre que a
la resta de ballarins, ele-
gants i precisos, els va faltar
garra i duende.

A la nova Compañía An-
tonio Gades li manca un ca-
talitzador que la doti de per-
sonalitat, és massa política-
ment correcta, una actitud
radicalment oposada a l’es-
perit de Gades.

‘Bodas de sangre’
i ‘Suite flamenca’
Cía. Antonio Gades
Coreografia: Antonio Gades
Festival de Peralada, 7 d’agost

Gràcies al Festival de
Peralada hem pogut
revisitar un dels ba-

llets flamencs més impac-
tants de la història, Bodas
de sangre, amb coreografia
d’Antonio Gades.

Vista ara, Bodas de san-
gre segueix sent impecable.
Des de la primera escena es
palpa la tragèdia lorquiana,
amb la mare arrabassant-li
la navalla fatal al nuvi, la
dona de Leonardo amarga-
da per un marit que no l’es-
tima, i ell, boig de passió per
una núvia que es casa amb
un altre. D’una bellesa emo-
tiva segueix sent l’escena en
què el protagonista evoca la
seva estimada, i malgrat
que la lluita a càmera lenta
després ha sigut llargament
utilitzada en el teatre i el ci-
nema, no perd un bri de ma-
jestuositat. Amb tot, la inter-
pretació va resultar distant.
Adrián Gala va ser un Leo-
nardo passional i entregat,
amb una tècnica immillora-
ble, però que vegades sem-
blava massa estudiada. El
mateix li va passar a la
núvia, Cristina Carnero, que
malgrat mostrar tota la seva
tendresa en una sexual es-
cena d’amor, va resultar ab-
solutament inexpressiva da-
vant la mort del seu promès
–un Joaquín Mulero perfec-
te en el seu paper– i del seu
amant. Però el que real-
ment va crear una barrera

Crítica dansa

L’ombra de Gades

Marta
Porter

despide, es presentarà ofici-
alment el 23 de setembre.
Aquest estiu han gravat un
videoclip promocional amb
la cançóPanorama i han fet
de teloners dels nord-ameri-
cans B-52’s. Casas defineix
la música dels Blenda de
pop-rock “de tota la vida”.

Gentle Music Men el lide-
ra el cantant i guitarrista
Dani Poveda, conjuntament
amb Miquel Tello al baix,
Xavi Ribera a la bateria, Sir
Charrett als teclats i Montse
i Eli als violins. Autodidacte,
Poveda va formar part del
grup Flint i va tenir la gosa-
dia d’autoeditar-se un disc
sol·licitant un crèdit. El
debut de Gentle Music Men
va ser el 30 de juliol de l’any
passat en un concert de
festamajorenquèparticipa-
ven altres grups vilanovins.

En els escassos dotze
mesos que separen el seu
debut d’ara, els Gentle han
guanyat el premi Proyecto
Demo,hanactuatalFestival
de Benicàssim de fa unes
setmanes i han publicat un
discquelacríticadefineix“a
mig camí entre el classicis-
me dels Beatles i la contem-
poraneïtat de Josh Rouse”.
Poveda té 30 anys, canta en
anglès i assegura que “fem
música pop, amb cançons
de record melancòlic amb
final feliç”. L’èxit, però, no
ha fet perdre la perspectiva
a Poveda, que continua ju-
gant a la botifarra amb els
seus amics.

La Brigada té al davant el
guitarrista, compositor i
cantant Pere Agramunt,
que ha fet un viatge a l’inre-
vés que el de la majoria de
músics del país: ha deixat
de cantar i escriure cançons
en anglès per passar-se di-
rectament al català, “m’hi
sento més còmode”. Asse-
gura que “no és veritat que
en català no hi hagi mercat,
si no és que el teu únic ob-
jectiu sigui omplir estadis.
No és el nostre cas”.

Ni català ni castellà
Diu que cantar en anglès no
és sinònim de triomf: “Les
bandesquetenenèxitenan-
glès són les angleses, no les
catalanes o les espanyoles”.
Amb tot, la paradoxa és que
la companya discogràfica de
La Brigada és britànica: “Un
exemple que la globalització
funciona i que el català hi té
cabuda”. El primer disc de
LaBrigadaesdiuL’obligació
de ser algú i ha comptat
amb la participació de Mi-
quel Tello al baix (també
col·laborador dels Gentle),
Magí Mestres a la trompeta,
Ricard Parera a la bateria i
David Charro als teclats.
Pere Agramunt, de 31 anys,
defineix la seva música de
“pop amb influències del
folk nord-americà que pot
semblar country”. La fór-
mula funciona, d’aquí que ja
hagin actuat al Primavera
Sound i al festival Faraday,
entre d’altres. ■

Laura Casas, Pere Agramunt i Dani Poveda, respectivament membres de Blenda, La Brigada i Gentle Music Men ■ V. DER MEULEN
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Progrésambnota
Tres grups de Vilanova i la Geltrú, La Brigada, Blenda
i Gentle Music Men, triomfen a l’escena musical

comptar amb la producció
del guitarrista de Sopa de
Cabra Josep Thió. Els No
Nem Bé van actuar al Mer-
cat de Música Viva de Vic,
al concert del Palau Sant
Jordi pels 25 anys de
l’AVUI, i en diferents ciu-
tats i programes de televi-
sió. La cantant Laura
Casas, ara amb 27 anys, re-
corda aquella època com
“de bogeria” i de tenir la
sensació de “tocar sostre”.

Ara hi tornen però amb
un nou grup, Blenda, i can-
tant en castellà. El seu pri-
mer disc, Blancanieves se

Bernat Deltell
VILANOVA I LA GELTRÚ

La Brigada, Blenda i Gent-
le Music Men són tres
grups de pop-rock que
tenen en comú la bona mú-
sica i que són de Vilanova i
la Geltrú. Aquesta darrera
particularitat fa bona la
dita que la capital del Gar-
raf continua sent un bon
planter d’artistes, i si no,
aquí els resultats: els Blen-
da han fet de teloners dels
nord-americans B-52’s en
la seva recent gira per
l’Estat Espanyol; els Gent-
le Music Men han actuat al
Festival de Benicàssim fa
unes setmanes, i La Briga-
da ha publicat recentment
un CD per a una compa-
nyia discogràfica anglesa.
Un èxit sense precedents
per a uns grups que en
algun cas no tenen ni un
any de vida.

Blenda està format per
la cantant Laura Casas, el
guitarrista Marc Mateo i el
bateria Gerard Pla, els tres
membres supervivents de
No Nem Bé, un grup de fi-
nals dels anys 90 que va
aconseguir un èxit sonat i
inesperat. En només dos
anys van tenir temps de
guanyar el concurs de ma-
quetes d’Enderrock i un
dels premis de la música
lliurats per la SGAE.
També van publicar un
disc, Unisex, influït per
l’indie britànic i que va

‘Bodas de sangre’, coreografiada per Antonio Gades, amb el
pas del temps no perd ni un bri de majestuositat ■ JOSEP AZNAR


