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Recomanem...
ART ‘Paté de foie’
per C. G.

COMPRAR I BEURE
The Secret Room
per Anna Pantaleoni

CINE ‘Pura Vida’
per C. G.

D esprés d’ajornar la seva
gira d’estiu, The Cran-
berries ja són aquí. La

banda irlandesa que va sacse-
jar el panorama europeu demit-
jan dècada dels noranta del se-
gle passat torna. De fet, no se
n’ha anatmai, ha insistit a recu-
perar els seus èxits en diversos
recopilatoris. Val a dir que The
Cranberries va aportar un pop
folk potent, commolts irlandes-
os, és clar, però amb un punt
intencionadament obscur o in-
quietant que va arribar a una
gran majoria de públic que ne-
cesitava visitar els paratges que
ells oferien. Amb la banda de
Limerick es podia viatjar per ra-
cons pop i d’altres més rock, o
fins i tot fer un tomb per sonori-
tats metal. Els seus grans èxits
—que van de Zombie a Imagina-
tion, Dreams o Linger, per citar-
ne alguns— són una prova defi-
nitiva de la transversalitat d’es-
tils de The Cranberries, que no
abandonen en cap moment
l’eco cèltic que se’ls suposa i
se’ls demana. A més, la veu i el
lideratge carismàtic de Dolores
O’Riordan són més que una ci-
rereta en aquesta banda.

Però la història de The Cran-
berries no és un camí de roses,
ni de bon tros. L'any 2009 Dolo-
res O’Riordan va anunciar el re-
torn de la banda amb una espe-

rada gira de reunificació que
els va fer voltar per escenaris
dels Estats Units, Europa i
l’Amèrica Llatina fins ben en-
trat el 2010.

Quedaria tot així? Doncs no,
encara hi havia coses a dir. El
febrer d’enguany es va posar a
la venda un nou àlbum: Roses.
Hi destaquen algunes cançons,
com ara Tomorrow, Astral Pro-
jection o In it together. L’evo-
lució estilística que es podria es-
perar no arriba. No hi ha cap
novetat a The Cranberries, i és

alguna cosa de la qual es poden
alegrar els seus incondicionals.
El disc gravat al Canadà és un
volgut retorn al so primigeni de
la banda, al folk amb intencions
tel·lúriques de vegades, i més
sovint amb designis pop.

Val a dir que el darrer disc
dels irlandesos va ser el 2001 i
portava per títol Wake up and
Smell the Coffee, i que va ser el
precursor (o el percutor?) de la
separació de la banda. La
hipòtesi més estesa del motiu

de la ruptura era la que afirma-
va que Dolores O’Riordan volia
volar sola.

De fet, ella és probablement
l’ànima i el motiu de tots els
motius que fan de The Cranber-
ries una banda europea cabdal.
Tot i no ser la vocalista inicial
—i juntament amb els germans
Hogan— és la seva veu profun-
da i singular l’element que fa
identificable aquest grup. A
més, el seu carisma en directe
és més que evident. Però es deu

a The Cranberries. La seva car-
rera en solitari (amb dos
àlbums, el 2007 i el 2009) ha
passat sense pena ni glòria,
però ella està en forma. És de
nou un bonmoment per veure i
escoltar The Cranberries en di-
recte. Sonen com abans, quin
descans!

The Cranberries,
cap novetat: visca!

ART Pintura i audiovisual
per J. M. M. F.

E l primer que sorprèn el
visitant de l’exposició El
compromís pop. Els pri-

mers anys d’Edicions 62 són
unes enormes fotografies d’es-
criptors que ens parlen (amb
vinyetes, és clar). Com ara Paul
Auster: “És un miracle que exis-
teixi una editorial com Edici-
ons 62. Quan penses en el que
va passar a Espanya als anys
trenta amb el triomf del feixis-
me... És una tasca heroica que
fa cinquanta anys els catalans
poguessin crear editorials. Es-
tic molt orgullós de formar-ne
part”.

L’exposició, organitzada per
Biblioteques de Barcelona a la
Jaume Fuster, és una de les ac-
tivitats amb què Edicions 62 ce-
lebra el seu 50è aniversari.
L’escriptor i crític literari Julià
Guillamon, comissari d’El com-
promís pop (en equip amb la
dissenyadora de sala Esther Do-
blas i el grafista Àngel Uzquia-
no), explica que han escollit els
anys seixanta i setanta de la
història de l’editorial perquè
“és una època especialment bri-
llant”. “Hi havia un compromís
polític i una estètica molt mo-
derna, pop”.

Jordi Fornas va ser un ele-
ment clau en el disseny de por-
tades i col·leccions, i no va dub-
tar a fer servir imatges de la
seva família o de casa seva per
donar-hi més potència. “Da-
vant d’una coberta de Fornas,

no diries mai que la cultura ca-
talana és una cultura amenaça-
da, prohibida, amb una llengua
que no s’ensenya a l’escola, que
ha començat a recuperar-se de
manera precària i voluntaris-
ta”, escriu Guillamon a l’ex-
cel·lent catàleg de l’exposició.

Guillamon explica el paper
de Max Cahner i Ramon Bastar-
des, que van convertir el bulle-
tí de l’Escolania de Montserrat
en la revista Serra d’Or i des-
prés van crear Edicions 62. Jo-
sep Maria Castellet hi va apor-
tar tot el seu coneixement de

literatura estrangera, i Joa-
quim Molas hi va introduir la
recuperació de clàssics i va por-
tar la nova generació: Josep
Maria Benet i Jornet, Montser-
rat Roig i Terenci Moix. Va ser
ell qui va convèncer Baltasar
Porcel d’escriure en català.
També s’esmenta Oriol Bohi-
gas, que va acabar sent-ne pre-
sident des del 1975 fins al 1999.

L’exposició mostra exem-
plars de totes les col·leccions
d’Edicions 62: Llibre a l’Abast,
El Balancí (el logotip de Fornas
és una maravella), La Cua de

Palla, L’Escorpí, Estudis i Docu-
ments, que s’inicià amb els qua-
tre volums de Catalunya dins
l’Espanya moderna (1964-1966),
de Pierre Vilar, els cómics de la
sèrie Charlie Brown, amb co-
bertes espectaculars d’Enric
Sió, la col·lecció de fascicles de
quiosc sobre la República i la
Guerra Civil, una joia... fins a
un apartat que mostra l’edició
actual d’Edicions 62.

Com passa gairebé sempre,
el catàleg és superior a l’ex-
posició, perquè, a banda dels
textos de Guillamon i de Jordi

Cornudella, inclou moltes més
imatges.

Així, mostra els sistemes de
promoció i publicitat que em-
praven, sovint escrits a mà i
rudimentaris però sempre sug-
geridors. Molts originals d’au-
tors. Per exemple, l’última pà-
gina de Nosaltres els valen-
cians, de Joan Fuster, el pri-
mer llibre d’Edicions 62, amb
una socarrada de tabac, que
l’escriptor va haver d’esquivar
escrivint al voltant del forat; o
la segona edició de La torre
dels vicis capital (la primera

l’havia publicat Selecta), on
Moix va esmenar totes les
pàgines on apareixia el nom Ra-
mon-Terenci, per canviar-lo
per Terenci. Són anècdotes que
fan les delícies dels lectors.

La conclusió, vistos el catàleg
i l’exposició, és que “no hi ha
límit per a la imaginació, que tot
és possible, i que es pot fer en
català”, com diu Guillamon.
“Passarà el temps i els primers
anys d’Edicions 62 quedaran ja
com un veritable referent de
creativitat, de llibertat, de com-
promís i de rigor”.

Dramma giocoso. Així va
qualificar Mozart Così fan
tutte (Aixì fan totes), una

de les tres grans joies líriques que
el compositor de Salzburg va es-
criure —les altres dues són Don
Giovanni i Les noces de Fígaro—,
amb llibret de Lorenzo da Ponte.
L’obra tracta ambunnotable grau
de misogínia, vist des d’avui, de
dues parelles d’amants que s’arris-
quen en un cínic joc de canvi de
parelles. El que fins a la meitat de
l’obra és comèdia s’escora a la se-
gona part, sense caure-hi, cap al
drama. Una òpera que, sota l’apa-
rença d’una obreta de to moral

ambpersonatges superficials,mu-
ta, per lamúsica deMozart, en un
cant humà i desesperat.

Da Ponte situa la trama al
Nàpols del XVIII, però la drama-
turga i directora d’escena Carol
López (Barcelona, 1969) la sacseja
per convertir-la en Così fun tutte
(Aixì es diverteixen totes), per en-
càrrec del Liceu. Fa temps que va
rebre la comanda, però les retalla-
des van fer saltar el projecte. Ló-
pez actualitza la peça i la concen-
tra en 70minuts pensant en espec-
tadors a partir dels 14 anys, edat
que es resisteix al coliseu en la
programació del Petit Liceu.

La directora ha llimat la miso-

gínia que supura el llibret. Es can-
ta en italià, idioma original de
l’obra, però es narra i declara en
català. La història és la mateixa,
però transportada en el temps:
dues germanes i els seus enamo-
rats, tots joves i disposats a diver-
tir-se i jugar; els jocs, però, poden
acabar sent perillosos. Creu Ló-
pez, especialista en la comèdia,
que la temàtica de fer el salt a la
parella atrau els joves.

El repartiment dels sis perso-
natges de l’obra —Flora, Ferran,
Dora, Guillem, Despina i Don Al-
fons— està doblat perquè els can-
tants es puguin alternar en les sis
funcions programades del 6 al 10

d’octubre, quatre per a escolars.
Lluís Vidal porta la direcció musi-
cal al davant del trio de piano, vio-
lí i clarinet, formació a què s’ha
reduït aquí la música de Mozart.

No hi ha límit per a la imaginació

THE CRANBERRIES
Sant Jordi Club
Dijous 4 d'octubre

‘El compromís pop’
recrea l’ètica i
l’estètica dels primers
anys d’Edicions 62

La banda irlandesa
torna amb força
i amb la mateixa
sonoritat i energia

EL COMPROMÍS POP. ELS
PRIMERS ANYS D’EDICIONS 62.
Biblioteca Jaume Fuster,
fins al 25 de novembre

THE TALLEST MAN ON EARTH
Casino l'Aliança Poblenou
Divendres 5 d'octubre

COSÌ FUN TUTTE
Teatre del Liceu
Barcelona
6 i 7 d'octubre

Cal baixar el passeig de Gràcia
concentrats, atents al número
26 i recordant que no busquem
un local, sinó un pis (el 1r 2a),
anomenat The Secret Room.
Obre la porta un torrent d’ener-
gia, l’estilista Ingrid P., que junta-
ment amb el seu amic des de fa
26 anys, el perruquer Salva Gar-
cía, han obert aquest centre
d’estètica. Tot i que, ben mirat,
això no és un centre d’estètica,
sinó que és molt més que això.
El client s’hi pot tallar els ca-

bells, però també fer-se les un-
gles, prendre un vinet, gaudir
d’un còctel personalitzat els di-
jous, provar les ostres, escoltar
música, comprar una vaixella,

gaudir d’una
e x p o s i c i ó . . .
“Hi hem posat
tot el que ens
agrada. Aquí
es ven tot,
somriu l’In-
grid. L’espai
és del tot ex-
cepcional, un
pis de sostres
alts i un terra
ben cuidat. El
tall de cabells

per a dona costa 40 euros. A
més, The Secret Room ofereix
servei de wi-fi.

thesecretroombcn.com/bcn/

B usqueu King of Spain, de
The Tallest Man On
Earth. Sabreu qui és Kris-

tian Matsson i què és la seva
música, els racons on pretén
portar-nos. No feu gaire cas de
la lletra (o potser sí). Sobre
aquest projecte no falten les
exagerades comparacions amb
Woody Guthrie o Bob Dylan. No
es poden fer analogies tan
categòriques. Matsson és suec i
pertany a una generació de pop
folk escandinau que treu el mi-
llor dels Estats Units i li dóna el
seu vernís elegant, i sovint
gèlid, amb sonoritats intimistes
però plenes de ritme.

The Tallest Man On Earth és
un projecte amb una marca
molt personalista, amb un punt
artesà. Enguany s’ha publicat el
seu tercer àlbum, i la novetat és
que el seu estil auster permet
que s’hi sumi una guitarra. Tot
i ser un habitual dels festivals
més modernets, The Tallest
Man On Earth (atenció!) actua
aquest divendres al Casino de
l’Aliança del Poblenou.

Una de les característiques
del carismàtic Matsson és la se-
va veu trencada, de soroll de
rascar una cullera en una ampo-
lla d’anís badalonina. Que no us
enganyin el seu lirisme folk, els
seus horitzons d’Iowa, les seves

històries quotidianes i/o oníri-
ques: The Tallest Man On Earth
disposa d’un vessant pop més
que interessant. És recomana-
ble comprovar si Mattson se-
gueix amb la seva força en di-
recte. Sí és així, és un dels petits
grans concerts de la tempora-
da. Caldrà arriscar-se i anar a
descobrir-ho.

Un avís, el 3 de novembre
també al Casino l’Aliança qui
actuarà serà The Divine Come-
dy. Què passa al Poblenou?

Per fomentar l’harmonia entre juga-
dors, el febrer del 2010, abans d’un
partit contra el Màlaga, Pep Guar-
diola va utilitzar la història d'Iñaki
Ochoa de Cuesta, l’alpinista navar-
rès rescatat de l'Annapurna per vuit
companys. No hi havia ni diners ni
glòria en el fet; només solidaritat...
Pablo Iraburu i Migueltxo Molina
són directors i guionistes del docu-
mental Pura vida que, amb la
presència del primer, inicia avui als
Méliès de Barcelona (20.30 h) el
seu periple per sales de Catalunya.

Mozart per a adolescents

SUÏCIDI PERFECTE
Petros Màrkaris
Tusquets
404 pàgines. 20 euros

RES NO S'OPOSA A LA NIT
Delphine de Vigan
Edicions 62
376 pàgines. 19,90 euros

FRANCESC MACIÀ
EN LA INTIMITAT
Zeneida Sardà
Pagès
154 pàgines. 15 euros

MESTRES DE MESTRES
Albert Vinyoli
Meteora
208 pàgines. 18 euros

Lirisme folk, poder pop

Rbla. Catalunya 61 és un projecte
artístic en el qual dialoguen obra
pictòrica i audiovisual. L’artista
plàstica Bea Sarrias i el realitzador
Morrosko Vila-San-Juan intercan-
vien tècnica i llenguatges al servei
d’una mateixa història, que parla
del pas del temps i de la trans-
formació social i cultural d’un dels
carrers més emblemàtics de Bar-
celona. Es podrà veure al Saló Mi-
ró, vinculat al dissenyador Antonio
Miró (Rambla Catalunya, 125) a par-
tir del 4 d’octubre del 2012.

Dolores O'Riordan, de The Cranberries, recentment. / getty images

Després d’Amb
l’aigua fins al
coll, on s’en-
frontava a la
desfeta que viu
Grècia a partir
del segrest
d’un banquer,
el dur però sen-
timental comis-
sari Kharitos

no deixa del tot la crua realitat, ara
a partir del sorprenent suïcidi da-
vant les càmeres de televisió del
gran constructor que s’està lu-
crant amb les obres olímpiques
d’Atenes.

“La meva mare
estava blava,
d’un blau pàl·lid
barrejat de cen-
dres...”. És el col-
pidor inici d’a-
quest relat de
to autobiogrà-
fic, on l’autora

repassa amb intensitat gens lacri-
mògena la desgràcia de la família,
marcada per la mort de tres ger-
mans de la seva mare, que patia
trastorn bipolar, va ser víctima d’un
incest i es va suïcidar. Cinc premis i
500.000 lectors a França.

La manca de su-
port de la bur-
gesia i la volun-
tat d’alguns es-
taments del
partit perquè
que dimitís per
motius d’edat
són algunes de

les joies que aporten les memòries
de Maria Macià, la filla del president
de la Generalitat, aparegudes ori-
ginàriament el 1989 i que ara es
reediten en un moment sociopolí-
tic que en reforça l’interès.

Per a Cesc Gela-
bert, la seva
germana i Mer-
ce Cunning-
ham; per a Coli-
ta, la seva àvia i
Català Roca;
per a Isona Pas-
sola, l’esperit
de l’Escola Laie-

tània i el cinema Publi... Els grans de
la cultura també han tingut els seus
mestres. I tots (a més de Carles
Santos, Lluís Pasqual... fins a 13
cracks) es confessen en aquest lli-
bre, fruit del programa homònim
emès per Televisió de Catalunya.

Tan simple com reinterpretar el
joc de l’oca. Aquest és el particu-
lar joc al qual s’han dedicat la pin-
tora Laura Iniesta i el fotògraf
Faustí Llucià. En el primer cas,
s’ha traduït en teles i collages con-
tundents; en el segon, en la
descomposició de l’ànec fins a
deixar-ne només el fetge i l’ou. El
desafiament, a la Fundació Vila Ca-
sas a Torroella de Montgrí. Fins al
26 de maig.

Oriol Bohigas i
Josep Maria
Castellet, en unes
imatges de la
mostra que també
aplega els logotips
de Jordi Fornas.

Rosa Mora

J. Foguet

Un moment de Così fun tutte, l’adaptació juvenil de l’obra de Mozart.

L. Morgades

Novetats

J. F. F.

Kristian Matsson.
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