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Una de les imatges inèdites dels Beatles que han aparegut als arxius de la Universitat de Dundee

Apareixen en els arxius d’una universitat d’Escòcia 500 fotos, la majoria inèdites, del mític grup de Liverpool

La maquinària Beatles
continua a tot ritme

Bernat Deltell
BARCELONA

La mort el 29 de
novembre del 2001
de George Harrison
semblava que d’una
manera o altra po-
saria punt final a la
història del grup, el
quartet de música
pop més important
de la història.

L’
esperança de tor-
nar-los a veure
junts després de
la reunió de Har-
rison, McCartney

i Starr en la gravació d’Anthology
es va trencar definitivament
l’any passat al quedar-se el
quartet de Liverpool amb no-
més dos integrants. Amb tot,
Ringo Starr i Paul McCartney,
conscients que la maquinària
beatle funciona a tot ritme,
s’han entossudit a no desapa-
rèixer del mapa.

Els dos supervivents prepa-
ren un final d’any apoteòsic.
Una mostra: nou disc de Ringo
Starr, doble CD i DVD de tres
hores de McCartney, doble re-
copilatori commemorant els 40
anys del primer single del grup,
Love Me Do, i el treball pòstum
de Harrison que sortirà el prò-
xim 18 de novembre. Mentre la
bossa sona, doncs, hi ha Beatles
per estona.

Fotos inèdites
Ringo Starr ha obert el foc

aquest any amb un disc en di-
recte gravat a Chicago a mig
camí de la nostàlgia i el docu-
ment històric. Conscient de les
seves limitacions, Starr ha re-
modelat la seva banda, l’All--
Starr Band, amb noms cabdals
del panorama musical com,
entre d’altres, l’ex-Supertramp
Roger Hodgson, el cantant de la
primera etapa de King Crimson
i després d’Emerson, Lake and
Palmer, Greg Lake; el guitarris-
ta Ian Hunter i la percussionis-

ta Sheila E, companya de fati-
gues de Prince. El nou disc,
Ringo & His New All-Starr Band,
ofereix un repàs dels darrers 40
anys d’història del rock.

Paul McCartney ha iniciat ja
la seva gira pels Estats Units per
presentar el seu penúltim tre-
ball, Driving Rain. Penúltim per-
què d’aquí a un mes es publi-
carà un doble CD en directe,
Back in the U.S. McCartney con-

tinua la barreja de cançons de
la seva etapa beatle i del seu ex-
grup Wings, incorporant, però,
el gran èxit de Harrison, Somet-
hing. I és que el disc de McCart-
ney coincidirà a les botigues
amb l’obra pòstuma de Harri-
son, Brainwashed, gravat poc
abans de morir.

Paul McCartney i Ringo Starr
es reuniran el 29 de novembre
en un concert per homenatjar

George Harrison en el primer
aniversari de la seva mort.
L’acte tindrà lloc al Royal Albert
Hall de Londres, i els beneficis
aniran a una fundació benèfica
que Harrison va crear el 1973.
El concert també comptarà
amb la presència d’Eric Clap-
ton, Ravi Shankar i membres
dels Monty Python, als quals
Harrison va produir part de la
seva filmografia.

Per acabar-ho d’adobar, als
arxius de la Universitat de
Dundee han aparegut 500 fo-
tografies, moltes d’inèdites,
dels Beatles a començaments
dels anys 60. Obra del fotògraf
hongarès Michael Peto, algunes
mostren el grup descansant
durant el rodatge de Help. Les
fotos han sorgit durant el pro-
cés de digitalització del fons
fotogràfic del centre escocès.
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‘El cabaret de la Capmany’

Xoc d’emocions
J.M. Hernández Ripoll

‘El cabaret de la Capmany’. Intèrprets:

Teresa Gimpera, Adrià Puntí, Marta Bayarri,
Xavi Estrada, Víctor Iturrioz i Oriol
Vilajonosa. Direcció d’actors: Mingo
Ràfols. Idea, guió i direcció: Lluís Marrasé.
Barcelona. L’Espai, 3 d’octubre.

De vegades la crítica actua contra la voluntat. Un
no ho vol però, sincerament, no queda més remei.
El cabaret de la Capmany és un dels casos més incò-
modes amb què m’he trobat en els últims anys. So-

bre l’escenari es veuen les il·lusions projectades dels
seus creadors, en especial les d’en Lluís Marrasé, que
en deu haver passat de tots colors escrivint uns
monòlegs que, en definitiva, són el millor de l’es-
pectacle. En canvi, la sinergia necessària que ha de
clavar-se a la pell dels espectadors desapareix reite-
radament per altres motius que els de la manca de
rodatge o els inevitables nervis de la nit d’estrena.

Aquest “musical per als qui no els agraden els
musicals”, com l’ha definit l’autor, és un espectacle
que alterna les intervencions teatrals amb cançons
que adopten un paper separador d’una trama pen-
sada per descobrir la personalitat de Maria Aurèlia
Capmany. Teresa Gimpera, en el paper de l’escrip-
tora, s’esforça en la difícil tasca del monòleg sense
poder evitar entrebancar-se o patir lapsus de me-
mòria i se supera quan comparteix escenari, en es-
pecial amb un locutor de ràdio que li dona rèpliques
i li facilita l’actuació. Llàstima que, en aquesta ma-
teixa escena, sens dubte la més dinàmica, tot s’a-
llargui innecessàriament amb uns anuncis

pregravats que trenquen el fil d’atenció.
Un punt i a part mereix Adrià Puntí, que sembla no

acabar de trobar-se còmode en la textura de l’espec-
tacle. Interpreta les cançons portant-les a l’extrem
més xocant, en la constant de donar sempre el seu
toc personal més extremista. Gesticula, es cargola i
canta, amb la veu més trencada que mai, com si al
darrere tingués una banda com els Umpah-Pah: roc-
kerament sobreactuat. Aquest esclat de passió con-
tinguda –que tan bé executa el mestre Tom Waits–
contrasta directament amb la subtilesa de les paraules
posades en boca de Maria Aurèlia Capmany. I el re-
sultat és una taquicàrdia rítmica que deixa l’especta-
dor tan congelat que de vegades li costa d’aplaudir.

Cal esmentar les coreografies gestuals creades per
Víctor Rodrigo que posen salsa a cançons com El
canonge de la Seu i Els tres tombs de San Anton. Dos temes
dels vuit que sonen, la gran majoria amb lletra de
la mateixa Capmany i del seu marit, Jaume Vidal
Alcover, algunes de les quals van ser gravades per La
Trinca.


