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transicions de l’obra en un
encadenat vertiginós i amb
una cadència harmoniosa i
solemne que incideix en
l’ambient de presó social on
boquegen les dones de la
casa d’Alba. D’entre les pro-
tagonistes, R.M. Sardà s’en-
duu el gat a l’aigua amb l’in-
commensurable personat-
ge de la majordoma Poncia,
lúcida mirada “exterior” que
preconitza la catàstrofe. Nú-
ria Espert incorpora l’autori-
tària Bernarda, un rol tan
excessiu i rigorós que l’ac-
triu no pot més que calçar-

lo amb contenció, fins a en-
congir-se com una cuca en
la límpida escena final. Les
filles espurnegen de vivor
gràcies a un conjunt equili-
brat i expressiu del qual
destaca la jove Almudena
Lomba, una Adela saturada
de sensualitat, mentre que
Angustias es reprimeix rere
el bon tremp de Rosa Vila, i
l’àvia boja es refugia en una
esplèndida Teresa Lozano.
Al decorat enrajolat de
blanc hi contrasta el negre
d’un dol serrat, que regali-
ma d’un doll de fluxos sexu-
als rere els vels de la vetlla.
Imprescindible Lorca!

La casa de Bernarda Alba
De F.G. Lorca. Dir.: Lluís
Pasqual.
TNC, 3 de maig.

Mai no havia vist una
Casa de Bernarda
Alba tan nítida ni

tan estremidora. El muntat-
ge, de cap a peus, estima el
text de Lorca, que flueix
com a acabat de coure, i
transmet en carn viva l’at-
mosfera carregada de tra-
gèdia que hi batega. Retro-
bem el millor Pasqual, bon
coneixedor de l’obra del
poeta andalús, que ha cons-
truït un espectacle presidit
per la força d’aquests dià-
legs prenyats d’una vida en-
rarida per inèrcies seculars,
encara lamentablement vi-
gents en tants indrets tira-
nitzats pel fanatisme religi-
ós i el patriarcat feudal, les
mateixes ombres sinistres
que abocarien l’autor, amb
el tràmit del braç armat més
covard, a una fossa comuna
d’on encara no ha sortit.

Pasqual introdueix un
magnífic cor de dones en-
dolades que pauten el ritme
ritual que vertebra la peça i
desfilen, amb mantellina ca-
lada, entonant els rèquiems,
cantussejant el gregorià de
la cerimònia fúnebre que és
tota la representació. Un es-
tol femení que omple les

Crítiquesteatre

Batecs de tragèdia

Retrobem el
millor Pasqual
i un muntatge
que estima el text

FrancescMassip

d’una indigent abrasada
per l’avorriment i la cru-
eltat d’una colla de nois
“normals”.

Personatges closca que
l’autora del text, Marta
Buchaca, omple amb la
seva locució moral, com
un manual dels desastres
de l’educació: adoles-
cents ancorats en la im-
maduresa, pares sobre-
passats per l’abandona-
ment de responsabilitats,
perills de les noves tec-
nologies. Les sentències
es passegen per l’obra
com un espectacle de
ventrilòquia.

La direcció de Marta
Angelat no millora el text.
La convicció televisiva del
melodrama de sobretaula
s’apropia de les interpre-
tacions, potser més mati-
sada –per l’experiència
acumulada– en els adults
(Mone i Pere Molina),
però planeja (suficient
per a la tele, insuficient
per al teatre) en la dels
quatre intèrprets joves,
sense eines per projectar
una emoció creïble.

Plastilina
De Marta Buchaca.
Direcció de Marta Angelat.
Sala Beckett. 23 d’abril

Una obra de teatre
necessita, en la
majoria dels casos,

tenir personatges. Plasti-
lina brega amb l’inconve-
nient que no els té. La
branca de la sociologia
que analitza els adoles-
cents no s’ha adonat d’un
efecte col·lateral de la
inanitat existencial
d’aquesta generació: el
seu nul atractiu dramàtic.
Individus sense la subs-
tància necessària per en-
cabir el mínim conflicte.
No hi ha tensió, ni dile-
mes, ni debat psicològic.
Tan sols un esbalaïment
epidèrmic. Persones me-
diocres –en aquest cas
també hi entren els pro-
genitors d’aquest futur
idiotitzat– que pretenen
ser personatges, protago-
nistes de la dramatització
d’un fet real: l’assassinat

Sense personatges
JuanCarlosOlivares

MarinaiCarles
ElsbarceloninsLoveofLesbianpresentendissabtea
l’Apolo ‘1999’,unsisèdisc fosc idesonoritatsdelicioses

Andreu Gomila
BARCELONA

Santi Balmes, líder de Love
of Lesbian, ha vist molts
grups caure des que va fun-
dar el seu fa deu anys. Ell,
Jordi Roig, Joanra Planell,
Uri Bonet i Julian Saldarri-
aga són gairebé uns super-
vivents d’una escena barce-
lonina que va sorgir a finals
dels 90, que tocava un pop
d’ascendència britànica
–de Stone Roses a Radio-
head– i cantava en anglès
perquè no els emprenyes-
sin amb qüestions identità-
ries. Ha passat una dècada
i Love of Lesbian és potser
el grup de pop de referència
de la ciutat, cosa que cele-
bren amb un disc de títol
clarivident, 1999 (Warner-
Music Bus), que es posarà
de llarg aquest dissabte a la
Sala Apolo. Balmes ens diu
que mai han estat “el grup
del moment”. Ara sí.

La banda ha volgut supe-
rar l’efemèride i ha creat
un àlbum que va més enllà
d’allò a què els fans del pop
estan avesats. 1999 són ca-

torze temes musicals, però
podrien haver esdevingut
una novel·la en mans d’un
creador literari. Hi ha dos
protagonistes, Marina i
Carles, que, a més, existei-
xen en la vida real. “Són
una parella que vam trobar
fent una recerca per inter-
net. Volíem una parella deu
anys més jove que nosal-
tres i són els de la portada
del disc. En realitat, no
estan junts, però podem
dir que en la Marina, per
exemple, hem topat amb
una gran actriu”, assegura
el frontman del grup.

Les lletresde1999ensre-
meten a una vida en comú
difícil, plena de xocs i dispu-
tes, fins i tot amb certa vio-
lència verbal. Balmes no vol
dir què hi ha de veritat i què
de ficció en el que ha escrit.
“Vivim una època en què tot
es confon”, constata.

Records ocres
La seva intenció no era
ordir un disc conceptual,
però tenen clar que si la ma-
joria d’àlbums són compa-
rables a un recull de relats,
aquí estaríem parlant d’una
novel·la. El projecte global,
de fet, va més enllà del disc.
Al seu MySpace hi ha ja els
tres vídeos que han penjat
amb la Marina i el Carles de
protagonistes. “Encara ens
queda un any de feina amb
tot el tema audiovisual. El
disc és l’inici d’una cosa que
abasta més mitjans. Tot ple-
gat ens provoca una mica
de vertigen, ja que mai saps
quan peques d’ambiciós”,
afegeix Balmes.

Aquest 1999 és segura-
ment el seu disc més fosc,
potser per la temàtica, ara

que ja no són adults que
acaben d’abandonar l’ado-
lescència. El líder de Love
of Lesbian creu que l’àl-
bum, més que fosc, té un to
ocre, “amb boirina, que és
el color que té el record”.
“En el fons venim del post-
punk, en què l’alegria del
pop sempre arriba amb
una taca”, assenyala Bal-
mes, sorprès de l’extraver-
sió d’alguns companys ge-
neracionals.

Això sí, admet que la
banda ha viscut “un canvi
brutal” els últims anys, so-
bretot amb el trànsit de l’an-
glès al castellà. “Vam passar
de ser una banda que estilís-
ticament podia agradar a
ser una banda que se’ns es-
tima”, assegura.

Love of Lesbian, certa-
ment, té una munió de fans
a la ciutat. La seva recepta
ha estat no tenir pressa. No
han anat amb les modes del
moment i saben què fan,
amb un discurs propi que,
abans de 1999, havia pro-
duït un altre CD extraordi-
nari, Cuentos chinos para
niños del Japón (2007). ■

El quintet barceloní ha creat dos personatges de ficció per construir un disc que, en literatura, seria una novel·la ■ LYONA

Escena
L’admiració de
Santi Balmes per
Lluís Gavaldà
D’entrada, Els Pets i Love of
Lesbian semblen incompara-
bles. Però, si filem més prim,
les coincidències són més que

les diferències. És veritat que
els de Constantí són més fes-
tius i canten en català. I que
els barcelonins s’expressen
en castellà i busquen un efec-
te més retardat. Els dos lí-
ders, tanmateix, s’admiren.
Lluís Gavaldà ha lloat en pú-
blic moltes vegades el pop de

Love of Lesbian i la veu de
Santi Balmes. Aquest darrer,
li torna les floretes: “Tots dos
som supervivents nats. Els
Pets, anys enrere, van fer una
lectura de què havia de canvi-
ar per guanyar-se el respecte
de la gent que no els escolta-
va. I van aconseguir no passar

a la història com a producte
d’una conjuntura X”.

Balmes no es planteja can-
tar en català, tot i que, segons
ell, tindrien la vida més fàcil.
“El català et permet entrar dins
un establishment on no cal que
ho facis tot bé”. També, diu,
“pots dormir a casa cada dia”.

“Venimdel
postpunk,en
quèl’alegriadel
popsempre
arribaambuna
taca”,diuBalmes


