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ALTRES  ESCENARIS

El veterà duo barceloní  va actuar en una imponent capella modernista dins el cicle 
LEM de músiques experimentals  H  El lloc  és un tresor ocult de l’Eixample

Macromassa, la lluita segueix
AL RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL

Una de les possibilitats més im-
pagables que ofereix la música 
és la de transportar-te a llocs in-
sòlits. Les melodies i els versos 
s’encarregaran d’activar la teva 
imaginació fins que, pam, em-
prendràs un viatge qui sap on. 

Però aquesta capacitat de 
portar-te a paisatges descone-
guts pot ser fins i tot literal. Un 
exemple: el duo Macromassa va 
programar un concert en un 
lloc de fantasia. A Barcelona, sí, 
però és desconegut per a la im-
mensa majoria dels barcelonins. 
El recinte de l’Escola Industrial 
és un oasi de passatges per als 
vianants i edificis modernistes. 
Un d’aquests és el Col·legi Major 
Ramon Llull, residència d’estu-
diants que des del 1929 ha aco-
llit noms il·lustres com Rosselló-
Pòrcel. Més recentment s’hi va 
estar la també mallorquina Ma-
ria Vadell, filòloga i membre del 
col·lectiu Gràcia Territori Sonor 
que impulsa el festival LEM. En 
una visita recent va imaginar 
com sonaria un concert de músi-
ques experimentals a la impo-
nent capella modernista a la 
qual s’accedeix pujant per la so-
lemne escalinata central de 
l’edifici. És un tresor amagat en 
ple Eixample. 

La cerimònia sonora és a 
punt de començar. Tots els 
bancs estan ocupats per feli- 
gresos del LEM. Qui arribi tard 

ho veurà dret. La capella està a 
les fosques i amb prou feines 
s’intueixen les vidrieres. Els 
únics focus instal·lats per a l’oca-
sió il·luminen la paret de darre-
re l’altar per realçar-ne la curva-
tura inusual. A sota, en penom-
bra, s’intueixen les siluetes de 
Víctor Nubla i Juan Crek, que 
s’acosten amb aquella actitud 
de passàvem per aquí tan seva, es 
donen la mà, somriuen sense 
exagerar i seuen davant una tau-
la amb dos monitors. 

Enfrontar-se a Macromassa 
és un etern tornar a començar. 
Les seves actuacions són direc-
tes en el sentit més libèrrim i 

impredictible del terme. La im-
provisació ho regeix tot. Amb 
els ulls aclucats, captiu de l’ar-
quitectura del lloc, el públic es 
concentra sense quasi esforç en 
una música que sempre corre el 
perill de generar dispersió. La 
capella del col·legi major es re-
vela com un entorn ideal per 
cultivar l’escolta: un espai de re-
colliment i contemplació que 
realçarà la seva cascada agresta 
de sons exomusicals. 

De sobte creus sentir un did-
jeridú. I un helicòpter. I bombo-
lles que esclaten amb mandra i 
vessen un líquid gris. I psicofo-
nies d’una orquestra de jazz de 
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33 Música i modernisme  8 Víctor Nubla i Juan Crek, en plena actuació.

preguerra. Però a l’altar només 
hi són ells dos, com uns ama-
nuenses de la Santa Congrega-
ció de les Germanes Cacofòni-
ques. Crek, manipulant botons 
per sembrar el desordre senso-
rial i declamant com una deï- 
tat de l’inframon. Nubla, mi-
rant-se el clarinet com si l’aca-
bés de trobar sota la taula, tos-
sint sobre el seu broquet. Junts 
desconstrueixen la música i la 
guien fins al desguàs de la 
història: ritmes intestinals, de-
tritus i magma viscós. 

Taquilla inversa 

Per primera vegada, Macromas-
sa ha actuat al LEM. Una cosa 
insòlita, tenint en compte que 
Nubla és el fundador i el princi-
pal impulsor del festival. I enca-
ra més quan això de dirigir festi-
vals amb diners públics i col·lo-
car grups de la teva empresa pri-
vada és tan habitual. Per evitar 
sospites de prevaricació, 

Macromassa no cobren caixet 
per aquest concert. Han preferit 
que qui no va poder o no va vo-
ler pagar els 58 euros per veu-
re’ls al Sónar pugui veure’ls al 
LEM. I gratis. Això sí, a la sortida 
hi ha un pot per recollir dona-
tius. Taquilla inversa per a un 
duo sense el qual no es pot expli-
car l’underground espanyol. 

Com proclamava fa uns dies 
un tuitaire: «Macromassa viu, la 
lluita segueix». La cèl·lula dor-
ment està més activa que mai 
després de publicar tres àlbums 
l’última dècada. Expliquen que 
ja en tenen un altre de preparat. 
Aviat farà mig segle del seu pri-
mer disc. 

«Programem concerts sen-
cers de músiques que no són 
cançons i que fan pensar i sentir 
i descobrir que la música no té lí-
mits», anuncia el programa de 
mà. Qui vulgui viure la sensació 
d’assistir a un concert en una ca-
pella modernista amagada en 
ple Eixample, dissabte que ve té 
una altra oportunitat: el LEM 
programarà la compositora elec-
troacústica turca Tuna Pase. H

El temple del 
Col·legi Major 
 Ramon Llull és  
un entorn ideal per 
cultivar l’escolta

Luxós ‘Bestiari’ de Carner

JORDI BIANCIOTTO 

MANRESA

El 1964, Josep Carner va publi-
car el poemari Bestiari, en què, 
seguint una tradició d’arrels me-
dievals, interpretava els traços 
característics dels animalons de-
tectant en cadascun d’aquests 
propietats traslladables a la con-
ducta humana. A aquests textos 
ha acudit Joan Díaz per cons-

truir una obra deliciosa i aven-
turera, titulada igualment Besti-
ari, que ahir es va presentar en 
societat a la Fira Mediterrània, 
de Manresa, com a pòrtic del 50è 
aniversari de la mort de Carner, 
que es commemora el 2020. 

Tot i que pel seu currículum 
podríem qualificar Díaz d’home 
de jazz, la seva tasca amb The 
New Catalan Ensemble, o New-

Cat, gravada en un disc llibre, es 
distancia de les caselles genèri-
ques apuntant a una classe de 
cançó contemporània amb ar-
rels, que explora territoris tím-
brics integrant instruments as-
sociats a la música de cobla i tra-
dicional com són el flabiol, el fis-
corn, la tenora i la gralla, així 
com el sac de gemecs, la gaita ca-
talana. La formació, de nou mú-

CRÒNICA  La NewCat de Joan Díaz dona nova vida als versos

sics, amb asos com el percussio-
nista Marc Miralta, es va entre-
gar així al teatre Kursaal a un re-
pertori original i refrescant amb 
22 cançons breus, cadascuna 
associada a un subjecte del Besti-
ari, començant pel més matiner, 
el senyor gall. 

Els textos van prendre vida a 
través de dos rapsodes d’altura, 
Clara Segura i Josep Pedrals, res-
saltant l’ànima de cada estrofa, i 
de cinc cantants que van anar 
desplaçant l’accent des de la llu-
minositat de Gemma Abrié fins 
a la críptica pulcritud de Marc 
Parrot, passant per una Joana 
Gomila de vol lliure i captiva-
dor, el classicisme com a pòsit 
de Gemma Humet i un Carles 

Belda sempre a punt per sub-
ratllar el calat popular picant de 
mans amb un somriure d’orella 
a orella. De la seva mà vam visi-
tar el liró ociós, ens vam adonar 
de les dues cares del gat i vam sa-
ludar la lleugeresa de la papallo-
na saltant de flor en flor. 

Cançoner amb mil cares, ple 
de metàfores, que Díaz va pro-
cessar amb molt de detallisme, 
combinant melodies esveltes i 
de pel·lícula i textures micros-
còpiques, tractant cada peça 
amb extrema singularitat. Besti-
ari rodarà l’any que ve sobretot 
en un format reduït a sextet, de 
manera que es pot qualificar de 
luxe la seva representació al 
Kursaal. H
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