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Tema: Festival Life Parade

Música per canviar actituds
Sota el lema “La música canvia
actituds. Les actituds poden
canviar el món”, desenes de mi-
lers de persones (a la tarda ja
eren 60.000, segons l’organit-
zació) es van aplegar al Fòrum

en el festival Life Parade. Una
rua amb vint camions oferia
música de DJs i performances
en una trobada sorollosa i festi-
va que tenia previst allargar-se
fins a mitjanit. ■ JORDI SOTERAS

dramàtic dels personatges
de les esperes infinites de
Beckett i de la sobtada
consciència de Pirandello.
Introduir conceptes socio-
polítics en aquesta nebulo-
sa és tan fàcil com perible.
Una espurna de llum crítica
en la immensitat del misteri.

Stoppard rescata de
Hamlet dos secundaris i els
il·lumina cruelment amb la
seva curiositat. Convertits
en protagonistes d’una es-
tranya comèdia sobre la

Guildenstern viuen la man-
ca de referències i l’obliga-
ció que tenen els immi-
grants d’entendre criteris di-
ferents i preestablerts per
poder subsistir”. Rosen-
crantz (Babou Cham) és
d’origen gambià i Guildens-
tern (Rafa Cruz) va néixer a
Veneçuela; i en la traducció
(adaptació) catalana de
Marc Rosich, es colen les
seves llengües maternes.

Detalls insignificants i
dramàticament secundaris
quan s’imposa la qualitat
del text de Stoppard sobre
l’anàlisi circumstancial. Ro-
sencrantz i Guildenstern no
pertanyen a l’univers del
concret. Tenen el misteri

L
a realitat ens crida i ens
assenyala amb el dit.
Oriol Broggi i Rafa Cruz,

director i dramaturg, també
han sentit la crida i pensen
que Rosencrantz i Guildens-
tern són morts és un mate-
rial excel·lent per oferir res-
postes a la realitat que els
commina. En el primer te-
nen raó: l’obra de Stoppard
és excel·lent. Per disfrutar-la
del tot a la Beckett només
s’ha de seguir un consell: no
creure’s la proposta de dra-
matúrgia i seguir, verge de
lectures col·laterals, una es-
tupenda representació ben
dirigida i interpretada.

Sobre el paper, en aquest
muntatge, “Rosencrantz i

Crítica* teatre

Stoppard no cap en una pastera

JuanCarlosOlivares

metateatralitat, R&G co-
mencen a fer-se preguntes
sobre la seva existència,
sense trobar-hi respostes.
Aquest silenci beckettià es
veu reforçat en el muntatge
amb la reducció de la resta
de l’elenc a dos únics actors
–excel·lents Francesca
Piñón i Oriol Guinart–,
només aparentment més
ben situats en la ficció que
els ha tocat viure. En apa-
rença, ja que ells només
tenen alguna resposta més,
però mai les definitives.

*
Rosencratnz i Guildenstern
són morts, DE TOM STOPPARD.
SALA BECKETT. 18 DE MAIG

Per disfrutar-la,
convé seguir
verge de lectures
col·laterals

Hedonismepolític
Els Pet Shop Boys acaben de treure a la venda ‘Fundamental’, un
àlbum carregat de sàtira política que reflecteix l’atmosfera actual

Ramon Palomeras
MADRID

Sense deixar l’hedonisme i
el glamur que sempre els ha
caracteritzat, els Pet Shop
Boys, uns dels gurús del ball
electropop, no s’han pogut
estar d’aprofitar el desgavell
mundial per envernissar
Fundamental, el seu darrer
treball que acaba de sortir a
la venda, amb pinzellades
polítiques i de sàtira social.
Només cal fer una ullada als
temes Integral, on s’oposen
a la imposició del DNI, a The
Sodom and Gomorrah
Show, on es mofen dels mit-
jans de comunicació, o a I’m
with stupid, inspirat en la
relació entre Bush i Blair i
que va encendre una agra
polèmica a la BBC, a causa
dels viaranys per on s’en-
dinsen Neil Tennant i Chris
Lowe, el duet britànic crea-
dor de hits com Suburbia,
I’ts a sin o Always on my
mind. El cas és que volien
escenificar I’m with stupid
en el plató de televisió amb
sis ballarins; tres amb màs-
cares de Bush i tres amb ca-
retes de Blair, “però ens van
dir que era políticament in-
correcte i vam haver de can-
viar les màscares per altres
de diversos líders del partit
conservador i liberal”, expli-
ca Tennant.

Pet Shop Boys sabia què
volia. “Preteníem reflectir
l’atmosfera opressiva actu-
al: el terror, els mitjans de

comunicació, la guerra, la
pressió dels EUA després de
l’11-S, la retallada de lliber-
tats al Regne Unit per culpa
dels atemptats de l’estiu
passat...”, convenen. Amb
tot, Lowe és del parer que el
fonamental a la vida és “el
sentit de l’humor i... els set
pecats capitals”. I és que a
banda del compromís,
també volien riure. “Quan
vam decidir compondre
cançons sobre el fonamen-
talisme i l’autoritarisme vo-
líem que no sonessin serio-
ses, sinó que fessin riure”.

Després de Release
(2002), més íntim i pro-
fund, el duet tenia clar que
per assolir el punt d’ebulli-
ció adient havien de tornar
al so dels 80 que va ressonar
arreu del món. Per això van
demanar l’ajut del produc-
tor Trevor Horn, col·labora-
dor de Simple Minds, que ja
havia treballat amb ells al
disc Introspective (1998).
“Sabíem que Trevor ens aju-
daria a evocar el so dels 80,
però també que assoliria un
disc rítmic i intens. Buscà-
vem alguna cosa èpica i tea-

tral”, explica Tennant.
Junts des de 1981, el duet
londinenc creu que malgrat
els anys que han passat han
sabut mantenir la coherèn-
cia en les seves propostes
musicals. “Si més no això
ens agrada pensar”, assegu-
ra Tennant. “No és pas més
difícil escriure cançons.
Som ben prolífics a l’hora de
compondre; però és cert
que el que potser resulta
més complicat, àlbum rere
àlbum, és demostrar que
encara tenim alguna cosa a
dir”, conclou Tennant. ■

ÒPERA
El Liceu ofereix avui
i dijous ‘Nabucco’ en
versió concert
El Liceu ofereix avui i el 25 de
maig l’òpera Nabucco, de Giu-
seppe Verdi, en versió concert.
La direcció musical estarà a
càrrec de Nello Santi, i comp-
tarà amb el suport de la Polifò-
nica de Puig-Reig amb direcció
de Ramón Noguera. També
participaran en el muntatge
l’Orquestra Simfònica i el Cor
del Gran Teatre del Liceu. La
direcció del cor recaurà en
l’italoargentí José Luis Basso.
Nabucco és un drama líric de
Verdi estructurat en quatre
parts, que narra la caiguda i
humiliació de Nabucodonosor
per haver desafiat el rei dels
jueus, i la seva posterior re-
dempció. Es va estrenar al Tea-
tro alla Scala de Milà el 1842.

FLAMENC
Única actuació a
Barcelona del
cantant Falete

El cantant sevillà Falete actua
aquesta nit (21 h) al Palau de
la Música Catalana per pre-
sentar el seu segon disc de fla-
menc melòdic i cobla Puta
Mentira, escrit íntegrament
per Manuel Alejandro, autor
de referència de la música es-
panyola. Falete també inter-
pretarà algunes cançons del
seu disc anterior Amar Duele.
A l’artista sevillà l’acompanya-
ran un combo flamenc de deu
músics i palmeros amb ball in-
clòs. Es tracta de la primera
actuació oberta al públic de
Falete a Barcelona. La seva
atapeïda agenda li ha impedit
oferir un segon concert.

Música
enbreu

Neil Tennant, primer pla, i Chris Lowe, al fons, en una actuació al Sónar del 2002 ■ XAVIER BERTRAL

“Volíem reflectir
al disc l’atmosfera
opressiva actual:
el terror, la
retallada de
llibertats...”


