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Traç
d’astre

CRÍT ICA DE ROCK

L’espectacle ha visitat escoles aquesta setmana i demà es podrà veure al Palau de la Música

Quimi Portet

Lloc i data: Palau de la
Música Catalana (31/I/2013)

DONAT PUTX

Quimi Portet va presentar Oh
my love al Palau ambun reper-
tori que combinava temes
d’aquest treball (Tinc una bès-
tia dintre meu, Ràdio infern
amb Jordi Busquets fent de
guitar-hero...) i saborosos viat-
ges en el temps (Francesc Pu-
jols, La Rambla, el Rock’n’roll
de Gary Glitter...). També el
va assistir una notable nòmina
de convidats. Minuts després
de l’aparició d’Adrià Puntí va
saltar la gran sorpresa de la
nit, quan Portet i Manolo
García van tornar a fer equip
per per primera vegada des
del final d’El Último de la Fila
(Massa). Als bisos, va visitar el
prosceni Albert Pla (Sunny
day). El cantautor rocker auto-
ungit astre intercomarcal és
també un consumat entertai-
ner, que atrapa i implica el pú-
blic mitjançant un humor
molt fi, amb una irreverència
que mai arriba a ser sagnant,
però que tampoc no és banal.
De tota manera, complicitats i
rialles no amaguen el traç de
tristesa que trobem a la seva
obra. Al tema Oh my love, tan
aviat ens fa somriure quan
uneix en un mateix vers Vol-
taire i els Gipsy Kings, com
ens inquieta descrivint “trens
de la bruixa desmuntats / als
pàrquings per a camions”;
mentre queSunny day té la vir-
tut de ser una peça jocosa (el
retrat dels Kevins de platja, el
plus paròdic de la interpreta-
ció amb Pla...), que al mateix
temps ens fa respirar una at-
mosfera bellament desolada.c

MANÉ ESPINOSA

CARLOS ARNAL
Barcelona

L a cobla, un dels princi-
pals símbols del fol-
klore català, s’aparta
de la seva imatge més
tradicional i s’adapta

al segleXXI ambCobla 2.0, un es-
pectacle familiar, escenicomusi-
cal, que ha visitat escoles tota
aquesta setmana i del qual po-
dran gaudir tots els públics demà
al migdia al Palau de la Música.
Dirigit pel dramaturg Jordi Ori-

ol i interpretat per la Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona, Cobla
2.0 fa un recorregut inusual per
la història de la cobla i les seves
possibilitats musicals en un con-
cert en què als onze components
habituals de la formació s’hi su-
men dos intrusos –un pianista i
un bateria–, que s’encarregaran
de preparar el concert amb uns
tocs de jazz, funky, hip-hop i fins
i tot ska, amb la intenció d’adap-
tar el seu so als nostres temps i
eliminar els prejudicis que hi gi-
ren al voltant, tal com explica la
responsable del servei educatiu
del Palau, Gemma Canadell: “La
societat tendeix a caure en tòpics
quan pensa en la cobla. La gent
creu que és una cosa exclusiva de
gent gran. El nostre objectiu és eli-
minar aquesta idea”. Entusiasmat
va sortir el públic infantil que va
anar dijous passat a una sessió es-
colar d’aquest xou al Palau. Fins i
tot es diria que van tenir gust de
poc. “És important que surtin
d’aquí amb més ganes de cobla”,
al·lega Canadell.
A més de temes clàssics com

Els tres tambors de Serra, Sol
ixent d’Eduard Toldrà i cançons
populars (El gegant del pi, Plou i
fa sol…), Cobla 2.0 també adapta
cançons com el Bon dia d’Els Pets
i peces d’alguns dels compositors
més reconeguts de l’actualitat:
Joan Albert Amargós (Variants
de color), Albert Guinovart (la se-

va Rapsòdia de la Patum es con-
verteix en el leitmotiv de l’espec-
tacle) o Pagès (Variacions grotes-
ques).
Fruit d’aquest afany de renova-

ció, el compositor i tipleMarc Ti-
món fa un altre pas de rosca al gè-
nere amb La Santa Esfunkina,
una versió actualitzada en clau
funky jazz de La Santa Espina. “A
Catalunya sembla que certs sím-

bols siguin sagrats. És com si esti-
gués prohibit revisar-los quan és
una cosa d’allò més normal –diu
Timón–. A més, encara que la
gent no s’ho cregui, el jazz i la co-
bla casen a la perfecció”.
L’esperit innovador i pedagò-

gic del projecte Cobla 2.0 té tam-
bé com a objectiu divertir els es-
pectadors no només mitjançant
la música, sinó també a través de
la complicitat entre els músics
–que també exerceixen d’actors–
i el públic, sense oblidar-se de les
noves tecnologies, que hi tenen
un paper fonamental: la música
es complementa amb unmapping
que es projecta sobre l’orgue de
la sala de concerts.
Pel dramaturg Jordi Oriol, en-

carregat de la direcció escènica
de l’obra, el projecte ha suposat

tot un repte: “Estic acostumat a
treballar a partir d’una sala fosca.
El Palau de la Música és el
contrari… A més, el concert és al
migdia, amb la llum incidint de
ple sobre l’edifici. A això hi cal
afegir l’espectacular arquitectu-
ra, capaç de distreure el públic,
més encara tractant-se de nens
majoritàriament. Les projeccions
i la interactuació amb el públic
són una de les claus per mantenir
l’interès”.
Sobre el factor de risc de la pro-

posta, Canadell es mostra satisfe-
ta pel fet de contribuir a oferir
una imatge de catalanitat “ober-
ta” que d’aquesta manera perme-
ti descobrir la cobla a aquells que
no la coneguin i que elsmés expe-
rimentats la gaudeixin des d’una
altra perspectiva.c

La cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona porta al Palau la seva barreja de jazz i música tradicional

Lacoblaes fusiona

A més de clàssics
com ‘Sol ixent’, ‘El
gegant del pi’ o
‘Plou i fa sol’, Cobla
2.0 adapta Els Pets
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