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CULTURES

El concert va oferir imatges tan insòlites com aquesta amb Marc Parrot amb barretina i un barret andalús

MARTA PICH

es que es va estrenar
aquest estiu al festival
Acústica de Figueres,
el particular home-

natge que el músic Marc Parrot fa
a la Nova Cançó a  NC Lletra i
Música no ha fet més que recollir
èxits arreu on va. Divendres, l’es-
pectacle va fer parada a la Sala
Gran del Kursaal i l’entusiasme
del públic bagenc al �nal del con-
cert va ser el millor baròmetre per
veure que el muntatge va agradar.
Després d’un bis apoteòsic, per al
que van reservar l’emblemàtica
L’estaca, els llargs aplaudiments
semblaven no esgotar-se. El públic

es resistia a abandonar la sala. En
volien més. Però no hi havia més
repertori... Parrot va reaparèixer a
l’escenari sorprès i visiblement
emocionat pel caliu del públic.
Davant el reclam dels especta-
dors va haver de confessar «és
que no ens sabem cap més!». 

El concert homenatge als 
anys de la Nova Cançó va arrencar
amb Marc Parrot sol a l’escenari,
acompanyat únicament de la seva
guitarra. La llum d’una bombeta
recreava un espai íntim en la im-
mensitat de l’escenari de la Sala
Gran. El concert va començar amb
Barca del temps, de Marina Rossell.
El músic va oferir una revisió de te-
mes d’autors de la Nova Cançó
com Ovidi Montllor Lluís Llach o
Maria del Mar Bonet, de la que va
interpretar un dels seus grans èx-

its Què volen aquesta gent. Si bé el
recital va començar amb un aire
intimista, va anar creixent a me-
sura que s’anava cremant la met-
xa del repertori, format per divu-
it temes. A l’escenari Marc Parrot
va estar acompanyat per Joan An-
ton Mas (bateria i percussió), Marc
Prat (baix elèctric i contrabaix),
Dani Ferrer (piano acústic, teclats,
trompa i cors), Lluís Cartes (acor-
dió, teclats i cors) i Camilo Pérez
(guitarra).

El concert també va tenir el seu
toc d’humor a Cançó a en colors,
del controvertit Pau Riba, en el què
l’artista va posar-se una perruca
blanca que anava canviant de co-
lor. També a Moreno de la fe, de
Pere Tàpias, en el que el músic va
aparèixer amb un barret andalús
i una guitarra espanyola, encar-
nant un aspirant a Torero, que al �-
nal de la cançó acaba mostrant la
barretina que duu sota el barret.
Una explosió de confeti i �ns i tot
trucs de màgia van completar
aquest espectacle amb la direcció
artística de Ramon Simó.  
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La crònica

La Nova Cançó reviu al Kursaal
El polifacètic músic Marc Parrot va portar divendres a Manresa el
seu particular homenatge a aquest moviment, que enguany
celebra 50 anys. El recital, que va incloure un recull de divuit
temes, va fer posar dempeus el públic de la Sala Gran del Kursaal

Les sessions de versió original
d’Atlàntida de Manresa projecta-
ran demà Romanzo criminale,
que coincidí en la cartellera, quan
s’estrenà el  aquí, amb dos al-
tres �lms italians, Gomorra i Il
Divo. Tots tres són cintes impor-
tants que, malgrat les diferències,
convergeixen en la mateixa di-
recció: el reviscolament del thriller
compromès que feu forrolla en el
cinema italià del anys  i .

Romanzo criminale s’inspira
en un text de Giancarlo De Catal-

do, Una novel·la criminal, que,
així mateix, es basa en la Banda
Della Magliana. El �lm ens apro-
pa a tres amics de la infantesa –El
Libanes, Dandi i Freddo–, que as-
piren a controlar el mercat il.legal
de les drogues de Roma, i, després
de negociar amb la mà�a siciliana,
esdevenen un imperi criminal.
Els poders fàctics s’apro�taran de
la seva in	uència, i, així, el destí
dels delinqüents s’entrellaçarà
amb dues tragèdies fonamentals
de la Itàlia moderna: l’assassinat
d’Aldo Moro () i l’atemptat de
l’estació de Bolònia ().

Romanzo criminale treballa una
estructura clàssica del cine negre
–l’ascensió i caiguda d’una banda–,
però es diferencia de propostes si-
milars perquè proporciona un re-
trat indirecte i esmolat  del pan-
orama social i polític d’Itàlia en els
convulsos  i . Michele Placido
–l’intèrpret de cintes com Marcha
triunfal i Lamerica– excel·leix amb
un fris vigorós i implacable, que re-
galima un esperit ombrívol i fú-
nebre. En una narració excepcio-
nalment 	uïda, marcada per un
muntatge abassegador, no hi ha es-
pai ni per al sentimentalisme ma-
nipulador ni per cap connotació
heroicas. El Libanès, Dandi i Fred-
do són víctimes i alhora botxins
d’una sistema putrefacte, que Pla-
cido observa amb una realisme lú-
cid, virulent i desoladorament
humà.
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«Romanzo criminale», la Itàlia negra
Atlàntida de Manresa

projecta demà la cinta de
Michele Placido dins el cicle
de versió original

�
Una narració excepcionalment
fluida i amb un muntatge
abassegador que no dóna
espai al sentimentalisme

MARIA COMA

Veu i piano: Maria Coma. Bateria: Pau
Vallvé. Baix: Jordi Lanuza. Concert
celebrar el divendres 27 de novembre a
la Sala El Sielu de Manresa. Presentació
del disc Linòleum.

a fa dies que una enig-
màtica cançó anomenada
Gat està sonant a algunes

emissores del país. És una cançó
que atrapa des del primer mo-
ment que s’escolta i que de segui-
da porta a preguntar-se qui deu ser
aquesta tal Maria Coma que la
canta. Divendres, al Sielu, un reduït
grup de manresans privilegiats van
poder treure¡n l'entrellat amb un
concert, breu i minimalista, en
que Coma presentava el seu primer
disc anomenat Linòleum. Un pri-
mer disc que, tot i ser una òpera pri-
ma, és producte d’una maduresa
creativa que molts grups consoli-
dats del malanomenat pop català
ja voldrien per ells.

La sensació, escoltant la música
de Maria Coma, és la de tenir da-
vant un nou Adrià Puntí. És una
sensació que fa pensar que tot un
món creatiu nou i suggeridor ja ha
estat creat, està contingut en un re-
duït nombre de cançons, i que ara
s'anirà desenvolupant en futures
entregues.

L’esdevenidor de Maria Coma
només depèn d’ella mateixa i de la
seva constància. Perquè la resta d’e-
lements ja hi son. L’èxit d’un artis-
ta demana temps, treball i molta
paciència. Però al �nal el públic

acabarà arribant un dia o altre ja
que la matèria prima té una gran
qualitat.

A més, Maria Coma ho fa molt
bé en directe. Acompanyada no-
més d’un duet format per Jordi
Lanuza al baix i Pau Vallvé (la seva
parella) a la bateria, la cantant de
Barcelona mostra un gran poten-
cial interpretatiu tant cantant, amb
una veu molt sensual, com tocant
el piano, i la seva creativitat des-
borda l’escenari. El seu estil és pre-
ciosista, abarrocat però molt tran-
quil. I les seves cançons obren mil
i una vies per explorar, que capti-
ven a cada evolució harmònica.
Cap a la meitat del concert fa una
versió de Bjork molt ben executa-
da; però no li caldria. Les seves can-
çons són prou més interessants
compositivament parlant que no
pas les de la cantant islandesa,
amb qui se l’ha volgut comparar.

Amb els anys, Coma trobarà
nous llenguatges sonors i noves
maneres d'expressar la seva músi-
ca, però les seves cançons perdu-
raran, malgrat les modes. I a més
ella es per�la ja com una nova
dama de la música, tal i com ho va
ser Barbra a França en el seu mo-
ment i de qui, encara que l’en separi
un abisme estilístic, n’ha heretat
sens dubte la força, la impetuositat
i la gran sensibilitat.

Divendres a la nit, no va deixar
de ser curiós que al Teatre Kursaal
de Manresa hi va haver un con-
corregut recital de Marc Parrot ho-
menatjant el moviment de la Nova
Cançó, molt celebrat arreu del país,
i poca estona més tard, a la sala El
Sielu, hi actuava Maria Coma amb
vertaderes cançons noves, però
amb quatre gats entre el públic.
Però parafrasejant Lluís Serrahima,
cal dir ben alt que són aquestes, i no
les altres, les cançons que ens ca-
len ara. 
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EL MÓN SUGGERIDOR I
CREATIU DE MARIA COMA

Oriol Torras

MÚSICA CRÍTICA

La cantant de Barcelona va presentar el seu primer disc,
«Linòleum», en un concert a El Sielu de Manresa en què va
mostrar un gran potencial interpretatiu cantant i al piano

Foto Film Navàs donarà a co-
nèixer avui a la tarda els vencedors
del Concurs Nacional de Cinema
i Vídeo de la localitat bagenca, un
dels certàmens més destacats del
país en la seva especialitat i que
gaudeix d’una llarga tradició. L’ac-
te de clausura començarà a / de
 de la tarda i tindrà lloc a la sala
d’actes de la Biblioteca Josep Mas
i Carreras, una convocatòria que
està oberta a tota la ciutadania, que
podrà gaudir també del visionat de
les cintes.

El Concurs Nacional de Cinema
i Vídeo de Navàs arriba enguany a
la seva vint-i-vuitena edició con-

vertit en una cita clàssica pels
amants del cinema i l’audiovisual.
En aquesta edició, després de la
deliberació del jurat, hi ha vint-i-
dos �nalistes que avui coneixeran
la seva sort. Els guardons en dis-
puta són la millor obra, el premi a
la votació popular i els premis de
cadascuna de les dues categories,
fantasia/argument –amb setze ob-
res �nalistes– i documental/re-
portatge, amb  cintes en compe-
tició. Cadascun dels treballs pre-
sentats no supera els vint-i-cinc
minuts de metratge. Cadascun
dels projectes premiats rebrà una
compensació econòmica i/o un
trofeu propi del certamen.
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Foto Film Navàs lliura avui
els guardons del Concurs
Nacional de Cinema i Vídeo


