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Matisades i gens
sectàries reflexions
sobre política

Onze relats
d’humor, de màgia
i de tristesa

Música de ball amb
escapades al ‘jazz’
i a la cançó

Gaudible però
limitat ‘pop’
energètic

Afrontar aquest recull
d’articles serveix per constatar el nivell dels textos
periodístics de Ferran Requejo. Si molts opinadors
només cerquen persuadir,
sovint amb píndoles de
pensament amarades de
partidisme, Requejo aprofundeix, i facilita que reflexioni també aquell qui defensa postures oposades.
El llibre és en part la crònica de com un federalista,
desgastat pel procés estatutari, assumeix l’independentisme. Però, sobretot,
és una anàlisi dels múltiples models i dinàmiques
de les democràcies actuals
i de la seva capacitat de
resposta als desafiaments
culturals, ecològics i polítics. l Ignasi Franch



Sempre és un plaer retrobar-se amb Albert
Sánchez Piñol. També
mitjançant la reedicio d’aquest llibre primerenc, on
l’autor ja mostrava un
món propi i la voluntat de
crear realitats on irrompen fantasies impossibles, tamisades d’un humor entre irònic i trist
com ideat per un Kafka
entendrit. La seva cosmovisió es presenta un xic
enravenada pel joc literari de situar les històries en
temps passats, en la contemporaneïtat de referents com Joseph Conrad. Tot i no estar tan
aconseguit com obres
posteriors, el resultat probablement satisfarà els
lectors. l I. F.

  Després de set anys de
trajectòria, Soul Atac domina els ressorts de la música negra i demostra amb
el seu segon elapé que no
sols vol incitar al ball. A diferència d’altres discos de
funk i de soul, a Mercat negre no s’ha optat per saturar les mescles: els temes
respiren, dominats per un
solvent triumvirat de veus
femenines, ben acompanyades tant per la secció de
vent com per pinzellades
elèctriques i electròniques.
La formació també refereix
la tradició cultural valenciana, d’Andrés Estellés a
Montllor, a qui homenatgen
bellament amb una nocturna versió, entre el cabaret
i el jazz, de «Tot esperant
Ulisses». l I. F.

El segon disc de Bullitt
sona a consolidació parcial d’un grup que sap fer
la seva feina però es mou
en coordenades bastant
limitades. Unes guitarres
envoltants propulsen cançons dinàmiques i condueixen a efectives i emotives catarsis elèctriques
sovint curullades per
bons riffs (com el de
«Love or die»). Però tant
tempo accelerat, tanta
peça saturada de guitarra, arriba a embafar per
més que es presenti com
a pop solvent, energitzant, fàcil de gaudir sense
resultar vulgar. Possiblement hi manquen canvis
d’orientació i de velocitat
i un punt més de subtilesa.





l Conrad Vallverdú
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Surrealista primer tast
de l’obra de Paco Zarzoso



Director: Paco Zarzoso
Intèrprets: Lola López, Paco Zarzoso
Lloc: Sala Beckett

  L’escena valenciana desembarca a Barcelona fins
al 19 de desembre, representada per la Companyia
Hongaresa de Teatre, per El Pont Flotant (amdbues
a la Sala Beckett) i per Carme Teatre, que escenificarà al Brossa Antígona 18100-7. La primera de les peces que hem pogut veure ha estat Umbral, estrenada
el 1996 i que ha girat amb èxit per Buenos Aires i pel
Brasil. Al llarg de cinc escenes, uns personatges fràgils i solitaris busquen engrunes d’amor, de comprensió, de companyia. Hi ha la llum dels quadres de Hopper, però de la desesperació i del malentès se’n destil·la
un humor surrealista, negre i patètic, que marca la distància entre el desig i la realitat. El seu autor, Paco Zarzoso, té diversos projectes a quatre mans amb un altre crack del drama, Lluïsa Cunillé. Com la segona peça
que podrem veure a la Beckett, El alma se serena (del
9 al 12 de desembre), una comèdia agra basada en l’actualitat, on tres personatges es troben immersos en
un naufragi existencial mentre el barri del Cabanyal
està a punt de caure sota el picot popular. En el mateix programa s’inclou una sàtira breu sobre misèries polítiques, Paco e Isabel. l Gabriel Almazan

