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Girona beneeix el poder d’Els Amics de les Arts
“Ja tornes a ser aquí. Els dies eren 
tan clars, que dubtava si eres o no 
una part de mi”, diu una lletra que 
va ser molt ben rebuda pels assis-
tents. “Sou fantàstics, us estimo!”, 
cridava, entusiasmada, la Cristina, 
quan tot just havien tocat les dues 
primeres peces d’Un estrany poder. 

Com a casa 
Però més enllà de la presentació de 
l’últim treball, el concert va ser una 
magnífica oportunitat per retro-
bar-se amb velles creacions, amb 
clàssics que després de dotze anys 
atorguen un segell de distinció a la 
trajectòria d’un grup que a Girona 
sempre se sent com a casa. “Geni-
al, que fort, que bé”, corejava 
l’Adrià coincidint amb Ja no ens 
passa, la primera cançó que va fer 
que el públic s’aixequés dels esgla-
ons de pedra nummulítica mentre 
picava de mans. Després va venir 
Ciència-ficció. “Es veu Tòquio des 
del cel, m’ha semblat un bon final”, 
cantava l’Aina, convençuda que pe-
ces com aquesta demostren que 
Els Amics de les Arts “destaquen 
per un tracte exquisit de les lle-
tres”. La següent cançó del nou àl-
bum, No ho entens, semblava do-
nar-li la raó: “M’ho faig amb la pri-
mera que passa, però sempre aca-

bo descobrint un matís. Com costa 
d’assumir que el blanc i el negre 
encara siguis tu”. Tot seguit, 
L’affaire Sofia podia interpretar-se 
com una incitació a passar-s’ho bé: 
“Ara tu tries la trama, tot flueix, 
deixa’t portar”. I els assistents es 
deixaven endur pel ritme i la den-
sitat d’una proposta que madura i 
s’enriqueix amb cada nou àlbum. 

Un lleuger plugim va fer que la 
concurrència, entregada, recorre-
gués cap a mig concert als imper-
meables que s’havien repartit a 
l’entrada. Poc després que sonés la 
peça que dona nom al disc, es va 
sentir el clam “in-inde-indepen-
dència”. Temes com Reykjavík i 
Louisiana o els camps de cotó van 
precedir l’estrena en directe d’Apo-
logia de la ingenuïtat, on apareixen 
Walt Whitman, Lord Byron i frases 
admonitòries com aquesta: “A veu-
re si amb tantes ganes de viure 
prendrem tots mal quan desco-
brim la gran veritat”. Les meves ex i 
tu, A mercè d’un so, Suïssa i l’acla-
madíssima Jean-Luc van ser segui-
des per dues de les noves cançons 
de l’àlbum (El seu gran hit i Casa en 
venda) abans d’un potent i extàtic 
final que va incloure 4-3-3, El ma-
trimoni Arnolfini i l’hilarant Primer 
en la línia successòria.e

Els Amics de les Arts durant el concert d’ahir a les 
escales de la catedral de Girona. DAVID BORRAT

La presentació del nou àlbum del grup omple les escales de la catedral en la cloenda de l’Strenes 

MÚSICA

Un deliciós viatge amb Lorca
poeta. Des de la infantesa a Fuenteva-
queros fins a una pista pedregosa als 
voltants de la seva possible tomba a 
Víznar, passant per l’adolescència a 
Granada, l’alegria estudiantil a Ma-
drid i per l’adult que descobreix uns 
altres mons a Barcelona i Cadaqués, 
Nova York i l’Havana. Un metafòric 
viatge amb tren del qual sorgeix al fi-
nal la irresoluble pregunta de per què 
Lorca va pujar al que seria el seu últim 
tren. No ho sabrem mai.  

Un viatge amb nou estacions en 
què experts, com la seva millor biò-
grafa, Antonina Rodrigo, i familiars 
parlen d’ell. Un viatge per les seves 
cartes personals, pels seus assajos, per 

la memòria dels que el van co-
nèixer i van compartir la 

seva bogeria artística, la 
seva alegria i la seva 
tristesa, com Luis Bu-
ñuel i Salvador Dalí. 
Un viatge embolcallat 
per l’art d’una capti-

vadora cantant com 
Mariola Membrives, ja 

sigui amb una cançó de 
Camarón o amb un blues de 

Billie Holiday, i per la força, ele-
gància i delicadesa d’un impressio-
nant bailaor, José Maldonado, a la fi, 
una imatge evocadora de la del poe-
ta. Fabulós el pas à deux de Maldona-
do amb un alatzà blanc. Una imatge 
icònica en un espectacle plàsticament 
i sonorament admirable, deliciós.e

TEATRE

‘Federico García’ TEATRE ROMEA 26 D’ABRIL 

Pep Tosar és, probablement, 
un dels creadors teatrals 
més sensibles, per la pro-
funditat i el talent amb què 
s’acosta als mons que con-

voca sobre l’escenari. Des de fa uns 
anys Tosar ha anat construint una 
brillant narrativa escènica per acos-
tar-se a poetes com Blai Bonet, Vicent 
Andrés Estellés, Damià Hu-
guet o Guillem d’Efak, en 
una sèrie d’espectacles 
d’aquells que aconse-
gueixen retratar l’ho-
me i l’artista en un sol 
dibuix carregat de ve-
ritat i d’emocions. 

Federico García se-
gueix l’estructura 
d’aquells espectacles 
amb una virtuosa combina-
ció de text, imatge, música i ball. 
Un text que brolla sobre el fons d’un 
toc de guitarra, al costat de la veu 
d’unes tendres cançons o entre el so-
nor taloneig d’un bailaor. El conjunt 
esdevé una biografia poètica teatral 
que ens arrossega en un viatge pel 
perfil més humà, més ordinari, del 
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L’èxit era previsible, pe-
rò encara va ser més 
esclatant del que l’or-
ganització del festival 
Strenes s’havia imagi-

nat quan setmanes enrere es van ex-
haurir les 800 entrades en menys de 
24 hores. El públic que ahir a la nit 
omplia les escales de la catedral de 
Girona va aclamar, enfervorit, les 
cançons amb què Els Amics de les 
Arts van clausurar la cinquena edi-
ció del festival. A més de tocar vuit 
de les dotze peces del nou àlbum, Un 
estrany poder, la banda va interpre-
tar tretze de les composicions més 
conegudes del seu repertori en una 
nit ennuvolada en què la frescor de 
la temperatura contrastava amb 
l’escalfor ambiental.  

“Les coses... Ai! Gaudim-les men-
tre encara puguem!”, cantaven-
aconsellaven els Amics en obrir l’ac-
tuació amb la primera i enjogassada 
cançó del nou disc, molt més elec-
trònic que els anteriors. Seguint el 
mateix ordre de l’àlbum, van conti-
nuar amb 30 dies sense cap accident. 
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Mercaderes 
en el
templo

L
os espectadores que acudie-
ron a ver Anthony and Cleopa-
tra el pasado 27 de abril, en 
la sede de la Royal Shakes-

peare Company (RSC), en Stratford-
upon-Avon (Inglaterra), se encontra-
ron con una sorpresa: un minuto an-
tes de empezar la función saltó al 
escenario un espontáneo, que se pre-
sentó como portavoz de la petrolera 
británica BP, dispuesto a explicar –y 
justificar, a su modo– las razones de 
su colaboración con la prestigiosa 
compañía teatral, un hecho que, 
desde hace tiempo, es motivo de con-
troversia. Su discurso se vio inte-
rrumpido, apenas iniciado, por la 
aparición de un colérico William 
Shakespeare que, al grito de «¡¡¡Get 
off my stage!!!», se enfrentó a él, látigo 
en mano (Shakespeare, como Je-
sús, expulsando a los mercaderes 
del templo), en un cruce dialéctico 
que puso en evidencia los distintos 
(y distantes) puntos de vista.
 Se trataba, en realidad, de una 
performance. Una más de las que la 

actividades culturales del país: la BP 
es patrocinador principal del British 
Museum y de la Royal Opera House, 
además de la ya citada Royal Shakes-
peare Company, en una desvergon-
zada operación de lavado de imagen 
(y de conciencia).
 Mark Rylance, el mejor actor aho-
ra en los escenarios del Reino Uni-
do (y en el cine, Oscar al mejor actor 
de reparto por El puente de los espías), 
ha declarado que no volverá a traba-
jar en ningún otro espectáculo de la 
RSC (hizo allí un Hamlet y un Romeo 
memorables) mientras esta compa-
ñía mantenga su maridaje con la pe-
trolera, y exhorta a sus compañeros 
a que actúen en conciencia: «Si vinie-
ra alguien que se ha hecho rico ven-
diendo armas a los jóvenes del ba-
rrio y me dijera que con las ganan-
cias obtenidas quiere producirme 
un espectáculo, le diría: ‘No, gracias. 
Métetelo donde te quepa’».
 Patrocinio y cultura. Difícil hime-
neo. ¿La cara limpia y las manos su-
cias? He ahí el dilema. H

Josep Maria Pou
ACTOR Y DIRECTOR DE TEATRO

puntea

plataforma BP or not BP viene reali-
zando desde hace años para sensibi-
lizar a los ciudadanos de la hipocre-
sía que supone ser uno de los gran-
des responsables del deterioro del 
medio ambiente (con sus catastrófi-
cos vertidos en el golfo de México en 
el 2010, sin ir más lejos) y auspiciar, 
al mismo tiempo, la mayor parte de 

  

  

Complicidad total
CRÓNICA Els Amics de les Arts presentó ‘Un estrany poder’ en Barts

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

E
n su nuevo disco, Un estrany 
poder, Els Amics de les Arts 
se dedican a llevar al extre-
mo sus especialidades, de 

la más interiorista a la atolondrada, 
en una especie de selfi hiperexpresi-
vo, de la mano del productor escocés 
Tony Doogan. Y sus directos son un 
reflejo de esa voluntad de reflejar to-
dos los colores de su paleta. Unos 
amics que, con una década de trayec-
toria a sus espaldas, son conscientes 
de sus virtudes y de sus límites, y sa-
ben el modo de conservar la fideli-
dad de sus fans.
 Buena parte de las entradas de 
sus tres noches en Barts (jueves, ayer 
y hoy) se compraron antes de que el 
disco viera la luz, como hizo notar 
Ferran Piqué tras abrir el concierto 
con un par de canciones de estreno, 
Les coses y 30 dies sense cap accident. Pie-
zas pop altas de moral, con coros ce-
remoniosos, un poco épicos, y diná-

micas invasivas, como unos Arcade 
Fire pasados por el folk coral. Forma-
ción esencialista, sin metales, con la 
sección rítmica a cargo de dos músi-
cos con carrera propia, Pol Cruells 
(bajo) y Ramon Aragall (batería).

BUTACAS INÚTILES / El jueves tocaron 
10 de las 12 canciones de Un estrany 
poder, fundiéndolas con repescas de 
Ja no ens passa, Ciència-ficció, L’afer So-
fia… Modulando el tono pero obte-
niendo casi siempre la imagen de un 
público en pie coreando las letras. 
«Aquestes butaques em sembla que avui 
no serviran de res», indicó Piqué. En 
efecto, las canciones de Els Amics, 
incluso las menos rítmicas y más na-
rrativas, invitan a ser compartidas, 
con el público alzado, viéndose las 
caras y disfrutando de una sensa-
ción de complicidad.
 Reconocieron que no siempre las 
piezas que creían con madera de hit 
han terminado siéndolo, y vicever-
sa: la larga y serpenteante Louisiana 

o els camps de cotó, del disco Espècies 
per catalogar (2012), es un clásico in-
dispensable de sus conciertos, y en la 
sala Barts dialogó con el sentido cres-
cendo de El vent tallant. Y, en un senti-
do contrario, esta loca canción lla-
mada Apologia de la ingenuïtat, con 
ritmo swing, exclamaciones y un to-
que de country. Momento de exal-
tación: «Anem una mica més amunt!», 
anunció Dani Alegret antes de res-
catar Les meves ex i jo.

TRACA FINAL CON GUINDA / En la traca fi-
nal, la sarcástica El seu gran hit, paro-
dia del éxito comercial, recibió ho-
nores de clásico, decorado con sen-
das bolas de espejos y superando 
incluso el alboroto provocado por la 
canción precedente, Jean-Luc. Con Ca-
sa en venda se pusieron serios y un po-
co pomposos. No hacía falta. Corri-
gieron el tiro en 4-3-3 y El matrimoni 
Arnolfini, un colofón de fiesta como 
corresponde a un concierto de Els 
Amics. H

33 Eduard Costa y Joan Enric Barceló, durante el concierto de Els Amics de les Arts en la sala Barts.
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