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Primers moments
de l’exili dels
intel·lectuals

La història d’Al Tall
integrada en la
del País Valencià

Energètic còctel
musical saturat de
ritmes i de melodies

Melodies naïf
amb ressons
de l’‘electropop’

Mitjançant la selecció
de fragments memorialístics o literaris escrits per
41 autors, Allez! Allez! ofereix un retaule de l’experiència col·lectiva de la fugida republicana i els
primers dies en sòl francès,
centrat en l’experiència de
la intel·lectualitat catalana.
Centralitzar en un únic volum múltiples perspectives
d’aquest fet traumàtic és el
principal atractiu d’aquest
llibre, que aplega tant
materials de fàcil accés
com citacions d’obres
descatalogades o escrites
per a revistes. Probablement, per als més interessants tindrà gust de poc,
però la selecció de Campillo és un magnífic punt de
partida. l Ignasi Franch

  Víctor Mansanet torna
a relatar la història del
grup de folk Al Tall, 15 anys
després de realitzar-ne un
primer estudi. El discurs
de l’autor integra completament la història del grup
en la del país i projecta un
gust evident per la descripció impressionista
dels contextos que envolten cada etapa d’Al Tall.
El volum ofereix prou informació als aficionats i
explica de manera suficient les diferents etapes
del grup. Però el resultat
és molt més periodístic
que acadèmic i queda
lluny de l’exhaustivitat i de
l’ambició pròpies de la fèrtil tradició d’assajos
historicomusicals anglosaxons. l I. F.

Muchachito Bombo Infierno continua fusionant
la rumba amb tot allò
(funk, rock, frasejos rapers
o jazzístics) que pugui ferli servei. La música, ravalera, sempre festiva, propulsada per alguns ritmes
sincopats, arriba retratada per una producció molt
densa, saturada d’elements. Potser per aquesta
polifonia desfermada, Idas
y vueltas sona més viu,
amb més regust de jam
session o de concert que el
més esmorteït Visto lo visto. L’ona mestissa dóna
senyals d’esgotament, però
Muchachito demostra
amb aquest disc hipervitaminat que no cal trencar
motllos per continuar encertant. l Conrad Vallverdú

  En el seu segon disc,
Megaafonía continua força sotmès als arquetipus
de l’electropop, encara que
atenuant el pes d’aquesta
tradició en una fórmula
musical ara més oberta als
colors indie. En tot cas, la
ingenuïtat segueix sent el
motor de la seva proposta,
tant en l’arquitectura musical com en la creació dels
textos, i germina en unes
lletres naïf, variablement
autoconscients i iròniques.
En algunes ocasions el seu
tarannà retro s’accentua
tant que pot recordar el
rockabilly. L’audició requereix un estat d’ànim especial, i probablement gust
per la contemplació cínica d’universos referencialment kitsch. l C. V.
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Adaptació expressionista
del clàssic shakespearià
Director: Edward Hall
Intèrprets: Richard Clothier, John Trenchard, Chris Myles
Lloc: Teatre Municipal de Girona

  A la manera elisabetiana, la companyia Propeller és
formada exclusivament per homes, tret que en aparença hi dóna un caràcter antic i tradicional. Com hem comprovat en ocasions anteriors, la seva excel·lent posada
en escena de textos de Shakespeare aconsegueix una
fita ben difícil: el respecte a l’esperit de l’època (la històrica i l’actual), la transmissió de la potència del text i
una estètica i un ritme gaudibles per l’espectador 2.0.
Sota les ordres d’Edward Hall, un wild bunch d’actors
perfectes van brillar en aquest Richard III que es va
veure a Girona els dies 3 i 4 de desembre. El muntatge
fou trepidant, un artefacte que es proposa homenatjar
el grand guignol i el cinema terrorífic de la Hammer.
Els espectadors quedaren bocabadats amb una escenografia que multiplicava els espais i els sentits del text,
basada en un cromatisme somort, en el realçament de
la sang i el fetge i en una il·luminació expressionista.
Quanta inspiració i quanta tècnica, quant talent i quina tradició calen per arribar al resultat sublim, incontestable! El festival gironí ha abaixat el teló, amb la
Celebració de Pinter i el Tot de Spregelburd, altre cop
amb l’èxit rotund i la feina ben feta. l Gabriel Almazan

