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Benvingut retrobament

L’ubic Ramón Rodrí
guez està trobant i
desenvolupant pa
radoxalment en

aquests temps de pandèmia dife
rents escenaris on plasmar el seu
art i curiositat musicals. Possi
blement el més entranyable i,
també, el més desitjat per una
part de la parròquia sigui el de la
tornada als estudis d’enregistra
ment deMadee, l’extraordinària
formació que data l’últim àlbum
fa catorze anys, L’Antarctica.
Ara es retroben, se suposa, en
part gràcies al coronavirus i en
part a la necessitat de recuperar
aquell bumbum sonor. La ban
da es reagrupa amb la baixa del
bateria Lluís Cots, que ha estat
substituït per Antonio Postius,
un bon conegut de Ramon Ro
dríguez quan exercia al grup
Mourn.

En aquest nou àlbum –el 2014
va semblar que el retrobament es
produiria tot i que només va
fructificar en el single Age of ru
in– l’atmosfera sonora d’altres
temps es manté, tot i que hi hagi
dos elements creatius innova
dors com són les lletres aporta
des pel poeta dels Estats Units
Mark Swanson i el sistema de
treball a distància obligat per la
pandèmia. El resultat és un espe
rit musical continuador pel que
fa a proximitat i fraternal retro
bament, a estones més reposat i
aplicat a fer cançons rodones i
un puntmenys rabioses, tot i que
un tall comThe hunting party in
diquin el contrari. Els ressons de
The Cure o Echo, per exemple,
esmantenen, als que se sumeixin
els d’usn Sunny Day Real Estate,
cosa que tot desemboca en orfe
breries com The way home.

Esteban Linés
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ROCK/HHHH
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] El referencial duo
punk viu més o
menys fidel a les
seves essències sono
res, tot i que la pri
mera meitat de l’àl
bum pot inquietar
pel seu aparent tem
pomés pausat. Però
de seguida la veu de
Williamson i la rítmi
ca posen les coses al
seu lloc.
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Josephine Foster
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]AmbLadistancia
entre el barroy laelec
trónica, PacoContre
rasvisibilitza la seva
obrasonoraméscon
ceptual i inaprehensi
ble,mésomenys ins
piradaenel llegatdel
directorJoséValdel
Omar.Una proposta
transgressora, sí, però
circumscritaa l’àmbit
estrictament sensorial.

]Vuit cançons, algu
nes denses en minu
tatge i d’altres en
atmosfera, serveixen
per confirmar que la
Foster vocalista va al
seu aire, i dona for
ma a una espècie
d’imperfecta parare
alitat. I això afegit a
la seva bona traça
com a compositora
lírica.

Niño de Elche

LA DISTANCIA ENTRE EL...
AVANTGUARDA/HH
SONY/BMG

Més de 200 persones cofinancen una ambiciosa missió arqueològica
de la UAB, que a la primavera excavarà a Egipte

Objectiu Imephor
IGNACIO OROVIO
Barcelona

En termes futbolístics, dirien que
“aquest any sí”. L’interès de l’egip
tòleg de la Universitat Autònoma
deBarcelona(UAB)JosepCervelló
pel jaciment de Kom elKhamase
en, uns 30 quilòmetres al sud del
Caire, es remunta fins a mitjans
delsnoranta, i finsaranoméshapo
gutexcavarallàunavegada,el2019.
Aquestanyespera rescabalarse.
Saquejos, normatives del govern

i lamaleïda pandèmia han impedit
d’excavarafonselprometedorjaci
ment. Va funcionar entre 2.400 i
2.100a.C. aproximadament.
La campanya del 2020 va haver

d’ajornarse per la covid però això
ha tingut un avantatge: la campa
nya de cofinançament ha estat un
anymésllarga,ambelque–finsahir
a la nit– 201personeshandonat un
totalde19.847€(necessitenarribar
a 25.000) i d’altra banda fa poc han
obtingutunaajudadelMinisteride
Cultura que permet plantejar
aquest any una expedició de gran
ambició iuncostde55.000euros.
Cervelló espera poder excavar

entre abril i maig tot l’emplaça
ment. “Si no hi ha cap altra heca

tombe i tot progressa com sem
bla...”, explica per telèfon. “Serà
una campanya complicada. Volem
buidar el kom sencer. Volem inten
tararribaralspousdelestombesoa
l’estrat original”, avança a aquest
diari. “Hauremdeveureelnivellde
destrossa dels saquejos del 1999, si
van arribar o no al nivell dels pous
que hi ha sota lesmastabes. Confio
que trobem pous intactes i estruc
tures funeràries, sabem que al
menys allà hi ha cinc tombes”, afe
geix Cervelló, professor agregat
d’Egiptologiaa laUAB.
Kom elKhamaseen és un petit

turó, a la riquíssimazonaarqueolò
gicadeSakkara,uns30quilòmetres
al suddelCaire, que té almenysdu
es particularitats. D’una banda,
allotja una necròpolis construïda
en ple desert, lluny delNil, i d’altra
banda conté inscripcions (i la tom
ba) d’un personatge misteriós:
Imephor. No n’hi ha cap altre en la
cultura faraònica. Es creu que és el
summe sacerdot de Ptah, el déu
principal deMemfis, i se sapquees
va fer enterrar aKomelKhamase
en en una tomba de granit rosa
d’Assuan. Això està a gairebé...
1.000 quilòmetres. Per què aques
tesmaneresderei?c
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2019
Tres membres de
l’equip a la campa
nya de fa dos anys,

la primera i única
que l’equip ha pogut
desenvolupar a Kom
elKhamaseen.


