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Un recorregut per l’òpera
Acostar l’òpera als infants a través
d’un concert titulat Papageno & Cia
és la proposta de CaixaForum. El
personatge Papageno acompanya
els més petits en un recorregut per
les òperes més famoses.
CAIXAFORUM. AV. FRANCESC FERRER I GUÀR
DIA, 68. DISSABTES, 18 h. DIUMENGES,
12 h. FINS AL 27 D’OCTUBRE. 6 €

Projecció de la pel∙lícula Up
El film sobre el venedor de globus
que compleix el seu somni d’enlai
rar casa seva amb globus es projec
tarà aquest cap de setmana.
FILMOTECA DE CATALUNYA
PL. SALVADOR SEGUÍ, 1. 17 h. 2 €

El missatge ecologista de Jojó
La companyia Ytuquepintas va aga
far el nom del primer orangutan
que va ser alliberat de la captivitat i
va suposar l’inici del projecte Ani
mal Rescuepel títol del seu especta
cle. L’obra es podrà veure dissabte i
diumenge.
SANT ANDREU TEATRE
NEOPÀTRIA, 54. 12 h. / 17.30 h. 9,50 €

Les emocions a través dels animals
La companyia Sonall porta al Tea
treneu l’espectacle La nostra girafa.
Una obra on lamúsica té un pes im
portant i que proposa fer un viatge
per les emocions.
TEATRENEU. TEROL, 26
DIUMENGE, 11.30 h. / 12.30 h. 810 €

Redacció

CAP DE SETMANA AMB LA CANALLA
Barcelona

‘Indòmites’: art contra la violència
masclista
Espectacle de dansa, música i
teatre protagonitzat per 120 joves i
nens del centre Xamfrà. Forma part
del projecte ‘Resist'Art: Raval Anti
masclista’.
CCCB, C/ MONTALEGRE 5. 18.30 HORES.
GRATUÏT.

Estrena de ‘Sintítulo’
La nova temporada d’Arnau Itine
rant, iniciativa per recuperar el
teatre Arnau, comença amb aques
ta representació basada en una
obra inacabada de García Lorca.
TEATRE ARNAU, PL. RAQUEL MELLER, 60,
18 h., GRATUÏT

Final de ‘Joia Barcelona’
Últim dia per visitar aquesta expo
sició de joieria artística, una de les
més importants d’Espanya. Aques
ta 11a edició tracta sobre el signifi
cat diplomàtic i comunicatiu de les
joies i hi participen més de 50
artistes internacionals.
MUSEU DISSENY HUB, PL. GLÒRIES, 3738
11 h. GRATUÏT

Posidonia Green Festival
Espai de difusió de coneixements i
pràctiques per a la defensa del
medi ambient en què s’uneixen
l’ecologia i l’art. El festival també

ofereix oportunitats per al desen
volupament sostenible.
JARDINS DEL BALUARD, C/ CARRERA, 6
11 h. GRATUÏT

Música per a la vida i la dignitat
Concert del conjunt Orpheus XXI,
format per intèrprets refugiats a
Europa i que utilitzen la música
com a element contra l’oblit. Els
artistes del grup, creat per Jordi
Savall, interpreten peces dels seus
països d’origen.
CASAL FONT D’EN FARGUES
C/ DE PEDRELL, 6769
19 h. GRATUÏT, AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA
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Jugant amb focel diadelPilar

No sé sap gaire bé què hi ha al
darrere de l’obra conjunta signa
dapelNiñodeElche i LosPlane
tas en forma de projecte i àlbum
titulat Fuerza nueva. Sí que se
sap que és un sucós disc signat
per dos referents de l’escena
musical espanyola i que, havent
hi pel mig l’esmentat Niño –és a
dir, Paco Contreras–, la cosa
s’aparta del que és trillat i con
vencional, i que no sol deixar in
diferent ningú. Aquesta vegada
el sanguini i emocional cantant i
músic il∙licità s’ha introduït en
terrenys especialment rellisco
sos en què cohabiten imatgeria
ultradretana, títols, missatges i
continguts de cançons d’un ele
vat abast polític i, engeneral, una
mise en scène d’iconografia ultra.
Per a l’aficionat, d’entrada és

tota una temptació examinar
una obra signada conjuntament
per aquests dos creadors, de qui
amés s’hapogut gaudir no fa gai
re, tot i que amb obres ben dife
rents: de Los Planetas al Festival
Jardins de Pedralbes, on van
oferir un superb repàs al seu re
pertori en clau simfònica; delNi
ño al juliol al Teatre Grec, on va
presentar el seu altre àlbum lla
vors també flamant Colombiana,
unmaridatgepeculiar de lesmú
siquesde lesdues riberesde l’At
làntic amb el tema colonial com
a objecte de revisió conceptual.
Abans d’aquest concert, acabat
de publicar el disc esmentat,
Contreras recordava a aquest di
ari: “Jo sempre he volgut que els
meus discos desmitifiquin les
posicions estancades”, amb refe
rència al colonialisme i a la con
questa i presència espanyoles a
Amèrica.
Al cap de pocs mesos, és a dir,

avui dissabte, festa del Pilar o dia
de la Hispanitat, apareix oficial
ment aquest àlbum conjunt. Una
obra que crida l’atenció tant per
les cançons com per la potència
gràfica, començant per una engi
nyosa portada de Javier Aram
buruenquèmodifica la històrica
d’Unknown pleasures, de Joy Di
vision, transformantla en un
mapad’Espanya travessat perun
llamp; i pels textos de cadascuna
de les cançons, signats per Pedro
G. Romero, un dels ideòlegs del
tema i opinant o agitador de re

ferència de la renovació de l’es
cena flamenca.
La idea que hi ha al darrere,

sempre segons ells, no és una in
vocació d’aquell partit ultradre
tà liderat per Blas Piñar (la ena
de nueva en aquest projecte és
minúscula), sinó més aviat un
posicionament i una presa de
consciència d’una situació polí

tica i social canviant, en què els
populismes estan adquirint un
inquietant protagonisme des de
les dretes nacionalistes. Als tex
tos que acompanyen el volum,
els seus protagonistes hi escri
uen: “Contra el inmovilismo,
una fuerza nueva. Bajo esta pre
misa las células independientes
Niño de Elche y Los Planetas
formanenEspañaFuerzanueva,

una alianza estratégica de com
bate y recreo que mira hacia
atrás con ira (y sorna) paramirar
hacia delante con esperanza”.
Apartir d’aquests supòsits han

agafat una sèrie de fets i referèn
cies intocables per reinterpre
tarlos amb indissimulada i bri
llant intenció, com l’himne
d’Andalusia –que aquí titulen

Santo Dios–, el legionariEl novio
de la muerte, la machadiana La
saeta o Els segadors –transfor
mada en Canción para los obre
ros de Seat, basantse en un anò
nim antinacionalista recollit pel
cineasta francès Guy Debord–.
El projecte, de fet, com reco

neix el mateix Contreras, “va
néixer de la idea de fer un sin
gle”. “Quan ens vam ajuntar, pe

rò, i vam veure que la cosa fluïa,
que el tema dels himnes sempre
m’ha interessat i que Los Plane
tas són especialistes a fer com
posicions que són com himnes,
vam començar estirar el fil”. No
tot va ser fàcil, començant pel
nom del projecte: “Al principi
el nom va crear una mica de
conflicte, sobre la manera com
calia explicarlo, perquè encara
que l’expliquis continues lle
gint per internet gent que s’es
candalitza... No ho entenc. Nos
altres busquem la performance,
no la provocació, però és me
ravellós perquè creaun imagina
ri i trenca un estat de coses; de
sobte veus que passen coses i ai
xò també ens en fa plantejar
moltes”.
Tot això està molt bé des del

punt de vista del plantejament
teòric, però el que ofereixen i
com ho ofereixen és un material
altament sensible i intueixes que
perillós, ja que el terreny està
adobat perquè segons des de
quines perspectives es pugui en
tendre com un reconeixement.
Hi ha molta gent que no fila tan
prim i Vox és tota una realitat.c

ANÀLISI

Esteban Linés
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“Busquemlaperformance,no laprovocació”,diuelNiñodeElche, almigambbarba, ambLosPlanetas

ElNiñodeElcheiLos
Planetaspubliquenavui
elseuàlbum‘Fuerza
nueva’,carregatd’un
missatgeambivalent

Unadelespecesmés
controvertidesésuna
relecturad’‘Elssegadors’
titulada ‘Canciónpara
losobrerosdeSeat’

Barcelona
acull ‘Let the
peoples sing’,
unaEurovisió
del cant coral
LAURA SERRAT
Barcelona

“Encara li recordoel neguit als ulls
quan havien d’enregistrar les veus
per a la semifinal del concurs de
corsLet thepeoples sing–explica la
directora del Cor deNoies de l’Or
feóCatalà,BuiaReixach–.Eltemps
passavolant, iarajaestemapoques
hores de la final que acull aquest
capdesetmanaelPalaudelaMúsi
ca”. Les cantaires del Cor deNoies
formenpartdelsnouconjuntsfina
listesqueentonaranmelodiesclàs
siques, jazz o gospel. Més de tres
cents cantants provinents d’arreu
d’Europa a laCasadelsCants. Serà
la primera vegada a la història que
el certamen que organitza la Unió
Europea de Radiofusió (UER) se
celebra a l’Estat espanyol, arran de
la iniciativa de Catalunya Música.
El senyal internacionalqueemetrà
TV3 permetrà que el concurs sigui
una finestra per difondre el patri
monimusical català.
LahistòriadeLetthepeoplessing

comença a la BBC el 1961 com un
concurs britànic. Al cap de cinc
anys, s’obreagrupsdetotEuropa i,
alssetanta, laUERse’nfacàrreciel
converteixenunesdeveniment in
ternacional. “Alsorígenspresenta
vaun format força radiofònic,però
va anar adquirint un aire televisiu
equiparable a Eurovisió”, apunta
l’organitzador, Àlex Robles. Acon
seguirqueBarcelonaen fosambai
xadora “és el final d’un recorregut
llarg”.
Quaranta jovesde16 i25anysre

presenten les formacions catala
nes. Competiran a la categoria de
cors infantils i de joves i optaran al
premi absolut del certamen, la Sil
verRoseBowl, a lamillor formació
coral amateur d’Europa. Alema
nya, Bulgària, Dinamarca, Estònia,
Hongria, Letònia, el Regne Unit i
Rússia són els països d’on proce
deixen els vuit cors estrangers que
actuaran avui idemàa les 18.30h.
Durant lagalafinalespresentarà

la nova recopilació de partitures
corals catalanes que ha editat el
Departament de Cultura. L’obra
inclou des de l’històric Llibre ver
mell de Montserrat fins a obres de
compositorscontemporanis.c


