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U n dels signes dis-
tintius del festival
de Jazz de Barce-
lona és paradoxal-
ment un altre fes-

tival, De Cajón!, que acull al seu
si i que amplia l’heterogeni car-
tell amb noms de primera línia.
En aquesta edició, l’encarregat
d’obrir-lo és el músic, guitarris-
ta i cantantRaúlRodríguez, que
avui s’estrenarà a la sala Luz de
Gas (20.30 h) al capdavant del 3
FPowerTrio,ambJuanfePérez
albaix iJimmyGonzáleza laba-
teria.
El també fill de Martirio i es-

tret còmplice musical de Kiko
Veneno, Juan Perro o Jackson
Browne, celebra aquesta tem-
porada trenta anys de carrera
musical, que des de fa vuit anys
és en estricte solitari i marcada
per una recerca sonora que l’ha
portat a ser considerat pel festi-
val “un dels genis més singulars
de la música d’arrel hispànica”.
Al concert amb el seu “trio elec-
tritzant”, en pròpia definició,
Rodríguez presentarà material
dels seusdos àlbumspublicats –
Razóndeson iLaraízeléctrica– i
algun avançament del seu prò-

xim disc-llibre La razón eléctri-
ca, previstperal febrerdel2023.
A la presentació ahir del seu

concert barceloní després de
cinc anys d’absència dels esce-
naris locals, el director artístic
del Barcelona Jazz Festival, Jo-
an Anton Cararach, va destacar
que se l’ha triat “molt expressa-
ment” perquè inauguri el De
Cajón!, i va reproduir unes pa-
raules de Martirio sobre el seu
fill: “Foc que escalfa l’ànima és
el que caracteritza els seus con-
certs”.Rodríguez (Sevilla, 1974)
va explicar què és treballar en
trio, però no amb la guitarra, si-
nó que a partir del tres, amb to-
tes les possibilitats que obre el
tres flamenc de fer un viatge al
passat. “Un viatge, que no po-
dria fer amb la guitarra elèctri-
ca, al Carib i cap a totes les in-
fluències americanes i africanes
també –aquest cop, especial-
ment cap a aquestes últimes–, i
les flamenques,perdescomptat.
És a dir, posar tot el llenguatge
tradicional al servei del format
del trio més electritzant, no ne-
cessàriament elèctric, però sí
amb el poder del llenguatge del
trio, en quèno sobra res”.
El producte sonor resultant –

incloent-hi el primer single del
pròxim disc, La vida es una rue-
da encara que aquest el toqui

sol–, “són composicions d’una
estructuramolt bàsica imolt lli-
gada a moltes músiques que
m’agraden molt, com el jazz, el
rock, el blues, però molt poc
aplicada al flamenc en aquest
format”. I adverteix sobre el po-
der de la seva nova música, en-
cara que no sigui elèctrica: “Jo
toco amb el tres flamenc, però
quesi elpassesperunapedalera
i li poses efectes i wah-wahs, en
qualsevol moment es pot con-

El músic es presenta al festival De Cajón!
en format trio i amb nova sonoritat

L’electritzant
RaúlRodríguez

talogació estilística. És a dir,
més o menys el que sempre ha
fet. “Hi ha aquí un trànsit molt
bonic entre la música culta i la
popular, entre la tradicional i
el que podríem anomenar
d’avantguarda, perquè hi ha
molta musica que toquem que
no sabem, de fet, de quin gènere
es tracta. I a més crec que no hi
ha necessitat de posar nom al
queestà sonant”. I tot d’unama-
nera lògica, almenys per a ell.
“Alque joaspiroésacontinuar, i
entenc que cada format que un

va fent ha d’estar guiat per una
veritat artística. A mi m’envia
l’art, el discurs artístic i que la
integritat del que fas sigui ve-
ritat”.
Això no li ve de nou, com ell

reconeix, perquè “jo m’he criat
en l’ona d’un rock andalús molt
obert, envoltat de grups com
Smash, Imán o Cai, de bandes
que estaven fent servir l’electri-
citat sensepor, i per aixòpucdir
que per ami això que faig ara és
molt tradicional. La sensació
quetincquanhofaignoésde fu-
sió, sinó que estic sent purista.
Per mi és una línia de continuï-
tat; no és tant una ruptura amb
la tradició com continuar amb
una tradició creativa”."

Algunstemesd’àlbums
anteriorsesrellegiran
enclaudetrio ihi
hauràavançamentsde
‘Larazóneléctrica’

Raúl Rodríguez en una recent imatge promocional
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El que Daniel Anglès explica al pro-
grama demà del seu formidableGol-
fus deRoma és coherent amb l’espec-
taclequevetotseguit.Tambéésreve-
lador el que omet: explicar per què
aquesta gresca s’apropia de l’estètica
del circ per situar les comèdies de
Plaute que inspiren el llibret de Burt
Shevelove i Larry Gelbart. En alguna
entrevista sí que havia deixat caure
que ell veia aquest musical de Sond-
heim conduït per una companyia iti-
nerantdepallassosquen’ofereix“una
de romans”. Malgrat que la partitura
no l’acompanya sempre en aquesta
idea –els temes d’amor són inequívo-
cament lírics–, podria intuir-se que
Anglèshapartitmésdelapel·lículade
RichardLester imenys d’altresmun-
tatges teatrals, a excepciópotserde la
libèrrima versió que va dirigir Mario
GasambJavierGurruchaga.
Aquest imaginari i la seva estètica

–el disseny deMontse Amenós té un
punt nostàlgic– fan més amable una
història d’embolics sicalíptics entre
patricis, esclaus iprostitutes, aptaper
a unpúblicmés ampli i familiar, fins i
tot en les picades d’ullet a la realitat
queer.Resque interfereixi enel ritme
esplèndid que orquestra Anglès, po-
tenciat per un mil·limètric i frenètic
carrusel de 27 intèrprets-músics-ba-
llarins.
També es mereix l’aplaudiment

per haver transformat una obra que
col·locaelfocussobreelpotentperso-
natge de l’esclau Pseudolus –un ple-
tòricJordiBoschdivertint idivertint-
se– en una proposta coral. L’escenari
no queda en cap moment orfe d’ex-
cel·lència.Hi ha, entre d’altres, la fili-
granacòmicadexitxarel·lopijod’Eloi
Goméz (Eros), les divertides sorpre-
ses d’Oriol Boixador cada vegadaque
Erronius completa una volta als set
turons de Roma; la picardia innocent
d’Ana SanMartín (Philia), l’autoritat
histriònica de Mercè Martínez (una
Domina inspirada en la BetteMidler
d’Hocus pocus), la caricatura de di-
buix animat de Víctor Arbelo (a un
pasdeconvertirMilesGloriosusenel
capitàZappBrannigandeFuturama)
i un Frank Capdet que es fa estimar
com a resignat i sobrepassat Hyste-
riumambcordedrag."

CRÍTICA DE TEATRE

vertir en undrac de set caps.No
ésnomésun instrumentacústic,
sinó que em permet anar del
més acústic, fi, a la música més
de carrer, de club, de festival
dislocat”.
Com es deia, el que està fent

ara es pot comprovar tant en els
seus concerts en format trio
com al pròxim àlbum La razón
eléctrica, enquècompon, canta i
interpreta tots els instruments.
Ésadir,unamúsicadedifícil ca- )(*5#-"02/,# '3+$ &%1!+%.54%

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
27 al 29 d'octubre «Tengo un problema contemporáneo de
Carmelo Salazar i Bea Fernández». Més info: www.antictea-
tre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
26 d'octubre «El Desplume! Antic Teatre Cabaret». Més
info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
30 i 31 d'octubre «The Antic Horror Picture Show
13 Festival de Curtmetratges Fantàstics i de Terror». Més
info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
20 al 23 d'octubre «Cheetah Banks de Vanessa Kamp». Més
info: www.anticteatre.com

AQUITÀNIA TEATRE - Avinguda Sarrià 33, Barcelona -
info@aquitaniateatre.esEl Poliamor és així (de complicat) de
Dj. a Diu. Misteris entrellaçats Dx. Calladitas estáis más
guapas div. No estoy bien Diss.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) A partir
del 13/10 Orgull de Dostoievski. Direcció d’Oriol Broggi amb
Andreu Benito. Entrades a laperla29.cat i 1,5h abans de cada
funció a la taquilla del teatre.

CENTRE ARTS LLIURES 93 458 99 94 fundaciojoanbrossa.cat
Una pedra a la sabata de Joan Baixas. Del 20 al 30/10, de dj a
ds 20h i dg 12h i 18h. Preu: 20€.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). Golfus de Roma,
de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 21 h; dg., 18 h. Noucents,
el pianista de l'oceà, dll., 20 h. I Desconcerto, dg., 12.30 h.
teatrecondal.cat i promentrada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Els Secundaris. Cia.
Els Pirates Teatre. Amb Laura Aubert i Bernat Cot El Mal del
Jazz. Amb Cinta Moreno, Joel Moreno Per compra d’entrades,
consulta d’horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOLEM'S. Sant Lluís,64.T933518231 3° Festival di teatro
italiano a Barcelona Fins el 23/10. Tap jam 23/10 a 19h.
Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). La Trena, dc. i dv.,
20 h; dj. i dss., 17.30 i 20.30 h; dg., 18 h. Els dt. fins 25/10
Cadires, 20 h. I Tinder sorpresa, dv., 22.30 h; dss., 23 h.
teatregoya.cat i promentrada.com

JOVE TEATRE REGINA. (Sèneca, 22. Tel. 932 181 512). Pro-
gramació Familiar: Cia La Trepa “la frenètica faula de la lle-
bre i la tortuga” Recomanat a partir de 4 anys. Diumenges 12
h: “el misteri del Teatre Regina” Recomanat a partir de 5
anys. Més Info i entrades: www.jtregina.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 930245140.
Constelaciones 06/10 al 24/10 20hs (Juev/Lunes)
www.labadabadoc-teatro.com 930245140

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). La
meravellosa família Hardwicke, de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30
i 20.30 h; dg., 18 h. L'OffLaVillarroel: Sólo llamé para decirte
que te amo, dj. i dv., 22.15 h; dg., 12 h. lavillarroel.cat
i promentrada.com

L'AUTÈNTICA C/ Martí 18 - 931854840 lautenticateatro.com ·
Bola -Dim. 12 11h i 12h (1 a 5 anys) Div. En Patufet -Div.18h,
Diss 11h 12h 17h, Dg 11h i 12h (de 2 a 6 anys). No entenc els
homes - Dg 19h (+14 anys)

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). El 18 d'octubre Ritter,
Dene, Voss, a les 20 h. A partir del 26 d'octubre Paraíso
perdido, de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h; dg., 17.30 h.
teatreromea.cat i promentrada.com

SALA ATRIUM Consell de cent, 435 BCN · 931824606 Érem
tres germanes. Adaptació contemporània de José Sanchis
Sinisterra del clàssic de Txèkhov amb direcció de RaimonMo-
lins. Del 20/04 al 29/05. Venda d'entrades a www.atrium.cat

SALA BECKETT. Viatge d’hivern (o quan Jelinek va deixar
de tocar Schubert). Del 05 al 30/10. Dc a Ds 20h. Dg 18:30h.
Més info i entrades: www.salabeckett.cat. Carrer de Pere IV,
228-232. BCN.

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Sala Baixos22: el 22 i 23 d’oct Diego Anido presenta El Dios
del Pop. Sala Àtic22: del 13 d’octubre al 6 de novembre Fugiti-
ves presenta El Club oblidat + info a www.tantarantana.com

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. 93 443 39 99.
“Estranys en un tren” Dj i dv 20h, ds i dg 18h. “Boja” Ds
21:30h. Compra d’entrades a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN.St Antoni Mª Claret 120.T:93 603 51 61
Estrena 20/10: ‘Ojos verdes’ Dj Dv Ds 21h. Dg 18h. Fins
30/10: ’Mariona, no deixis la feina’Dj a Ds19h Dg 20h Estre-
na 4/11: ‘Okupes particulars’. Estrena 5/11: ‘La Cupletista’.

TEATRE LLIURE Gràcia - 93 228 97 47. Montseny, 47. Fontana
L3. Fàtima, de J. Prat i Coll. Fins al 23/10. Última setmana!
21/10 funció accessible amb sobretítols adaptats per a perso-
nes amb discapacitat auditiva. Més informació i venda d’entra-
des www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla
(Rambla 99) i 93 289 27 70.

TEATRE LLIURE:Montjuïc - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça.
Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1. Sun & Sea,
de V. Grainyte, R. Barzdziukaite i L. Lapelyte. Fins al 23/10.
Última setmana! Se’ns moren les plantes, de Xesca Salvà i
Marc Villanueva Mir. 21/10 - 23/10. Últims dies! Més infor-
mació i venda d’entrades www.teatrelliure.com, taquilles del
teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93 289 27 70.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. Pl. de les Arts, 1. Sala
Gran: Assaig sobre la ceguesa de José Saramago. Dc. a ds.
19h; dg. 18h. Sala Petita: Zona inundable de Marta Barceló.
Dc. a ds. 19h; dg. 18h. Sala Tallers: Silencio Mayorga /
Portillo. Dc. a ds. 19h; dg. 18h. Venda entrades i abonaments:
www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA: (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115).
Romeu i Julieta, Horaris: Dll i Dt: 20h; Venda d’entrades a
teatrepoliorama.com

FUNDACIÓ VILA CASAS. Can Mario, Palafrugell. Museu d'es-
cultura contemporània catalana. Subirachs - de l'expressio-
nisme a l'abstracció (1953-1965).

FUNDACIÓ VILA CASAS.Museu Can Framis. Eugènia Balcells -
Ella, una i altra vegada.

ART MAR. Tel. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

TEATRES

MUSEUS

EXPOSICIONS D’ART
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.

GUIA TEMPS LLIURE
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