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R.E.M. presenta un explosiu espectacle de rock sense trampes, edulcorants ni focs artificials: només bona música

La banda actua aquesta nit al recinte olímpic per presentar el seu controvertit últim àlbum, titulat ‘Around the Sun’

Els R.E.M. fan balanç de la
seva carrera al Sant Jordi

David Broc
BARCELONA

Els R.E.M. han co-
mençat la seva gira
europea de presen-
tació del seu darrer
disc, ‘Around the
Sun’, amb força i
ganes. Si divendres
la iniciaven amb èxit
rotund a Lisboa
(Portugal), ahir van
ser a Madrid i avui
seran al Palau Sant
Jordi de Barcelona.

Són les tres primeres cites
d’un tour espectacular que vi-
sitarà les principals capitals
del Vell Continent, i que més
endavant viatjarà als Estats
Units i la resta del món. Més
de seixanta persones s’encar-
reguen de posar a punt la
maquinària que dóna vida a
cadascuna de les actuacions
que aquesta formació, emble-
ma del pop-rock nord-americà
independent durant els vui-
tanta i referent de qualitat en
l’àmbit mainstream als noran-
ta, oferirà als seus seguidors
aquestes pròximes setmanes.

Per al concert d’avui al Pa-
lau Sant Jordi, del qual encara
queden algunes entrades a la
venda, segons informació de
la promotora, el grup d’At-
hens ha preparat un xou en
què, quasi de forma simbòlica,
es planteja un resum de la se-
va carrera, amb un repertori
farcit dels seus grans hits i
lleugeres pinzellades del nou i
discutit àlbum. Perquè Around
the Sun ha estat, de forma
aclaparadora, el treball que
més reticències i males pa-
raules ha generat entre els
crítics i un ampli sector dels
fans de la banda. Tota una se-
nyora notícia, si tenim en
compte el prestigi de mons-
tres intocables de què sempre
han gaudit entre la premsa
especialitzada. No serà la nit
de demà, per tant, un tràmit
promocional més per intentar
vendre el producte més im-
mediat, sinó un recompte a
consciència de la seva trajec-
tòria artística. El cantautor
Joseph Arthur, una de les veus
més interessants del panora-
ma folk-rock nord-americà,
exercirà d’interessant teloner.

Àlbum compromès
Plantejat com el seu treball

més políticament compro-
mès, el retorn dels R.E.M. no
ha causat sensació, per dir-ho
d’una manera amable. Publi-
cat poc temps abans del des-
enllaç de les eleccions presi-
dencials als Estats Units, conté
les lletres més politiques de

Michael Stipe, que va prendre
partit ràpidament per John
Kerry en la campanya electo-
ral i que es va manifestar molt
contrari a la intervenció de
George W. Bush a Iraq. I fins i
tot té cançons meritòries com
Leaving New York; tot i així, les
crítiques s’han desfogat amb
l’àlbum i també amb la banda,
a la qual s’acusa d’haver-se
avorrit d’ella mateixa, signe
que molts veuen o intueixen
com el possible inici del seu
comiat del món de la música.
De fet, en roda de premsa a
Madrid fa uns mesos, quan

presentaven a l’Estat el seu
recopilatori de grans èxits, els
membres de R.E.M. ja van
anunciar que el seu futur era
incert i que després de la pu-
blicació d’un nou disc que en
aquell moment encara no te-
nia vida es podrien plantejar
aparcar el grup durant un
temps. Després de veure els
pobres resultats que ha reco-
llit el seu retorn, qui sap si per
sempre.

Possible comiat
És per això que molts ana-

listes veuen aquesta gira com

una possible última oportu-
nitat de veure la banda en
directe en un espai molt pro-
longat de temps, sobretot pel
que fa al públic català, que ha
hagut d’esperar deu anys per
tornar a gaudir de Michael
Stipe, Peter Buck i Mike Mills
en un escenari. Aleshores, i
també al Palau Sant Jordi,
R.E.M. presentaven Monster, la
seva particular visió del feno-
men grunge. En aquesta oca-
sió, però, se sap, sobretot si
donem un cop d’ull als con-
certs que el grup va oferir
dins el marc de la gira Vote for

Change en companyia d’artis-
tes com Bruce Springsteen i
John Fogerty, que el concepte
del seu xou és molt més his-
toricista i còmplice amb el
públic, amb visites constants
al seu passat més popular (no
faltaran temes com Losing my
Religion, Man on the Moon, Ever-
ybody Hurts o la mateixa Lea-
ving New York, entre molts
d’altres) i també als inicis de
la seva carrera, amb un set list
que despertarà igualment
l’excitació i entusiasme dels
fans pre Out of time com la dels
fans post Losing my Religion. En
tot cas, es tracta d’un explo-
siu espectacle de rock sense
trampes, edulcorants ni focs
artificials; només bona músi-
ca, i de la millor que es pot
trobar en el seu àmbit actu-
alment. I tenint en compte els
temps que vivim, això ja és un
gran consol.
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‘Contes estigis o el cabaret dels morts’

Regal de Reis
Francesc Massip

‘Contes estigis o el cabaret dels morts’, d’ Albert
Mestres. Intèrprets: Elies Barberà, Aina Calpe, Marc del
Pino, Emma Gómez, Josuè Guasch, Pep Moliner,
Guillem Motos, Aleix Puig, Xavi Serrano. Direcció: Iban
Beltran. Barcelona, Sala Muntaner, 4 de gener.

La Sala Muntaner ha fet un forat en la seva programació per
acollir una perleta de muntatge: dilluns i dimarts vinent, dar-
rera oportunitat. Es tracta d’una peça d’Albert Mestres, un
dramaturg emergent en el panorama escènic català (Dramàtic,
1714-Món de guerres) amb textos que reuneixen un triple interès:
argument atractiu, elevat nivell poètic i esplèndid sentit del
ritme. Els Contes estigis presenten una esbojarrada navegació

que l’autor, convertit en personatge, fa pel llac de la Mort en
la barca de Caront, i que per retardar l’arribada al més enllà
s’empesca, com Xahrazad, un enfilall d’històries fabuloses
procedents de tradicions narratives distintes (àrab, llatina,
russa o hispanoamericana) articulades amb cançons de varie-
tats francament hilarants en el que constitueix un autèntic
cabaret macabre. Ha comptat amb la complicitat d’Iban Bel-
tran, que ha dirigit l’espectacle amb entusiasme, bon gust i
alegria, posant el seu afinat sentit musical al servei de la pa-
raula fúlgida de Mestres prenyada de sonoritats que recorden
Espriu.

Un estany de palers constitueix la sumària escenografia,
mentre que nou intèrprets donen vida als múltiples personat-
ges amb un treball fresc, divertit i jovenívol, especialment di-
nàmic en Josuè Guasch, l’implacable contahistòries, el barquer
Xavi Serrano o en les múltiples cares d’Aina Calpe i Emma
Gómez. Els músics en directe (acordió, fiscorn, violí) s’incor-
poren a la vibrant dansa dels morts amb què culmina cadascun
dels relats amb melodies tallades a mida que col·laboren a fer
de la peça un regal per als sentits. Fet amb modèstia i sense
pretensions, imposant-se a tota mena d’adversitats, el mun-
tatge mereix tenir una vida més llarga. Mentrestant, no s’ho
perdin!


