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Recordant
Cuadreny

RAMÓN

De España

Era un interessant
poeta i músic a qui
no s’ha fet mai el
cas que es mereixia

D emà, dimarts, mentre els
aficionats al còmic de
línia clara celebren el

c e n t e n a r i d e l n a i x e m e n t
d’Hergé, uns quants barcelonins
es congregaran a l’Ateneu per re-
cordar el cantautor elèctric més
peculiar que va donar la Barcelo-
na de la Transició, Jaume Cua-
dreny, interessant poeta i músic a
qui no s’ha fet mai el cas que es
mereixia i que al morir (es va
llançar des del balcó de casa, en
pijama, el 10 de desembre de
l’any passat) no va obtenir ni una
sola nota de premsa. Per als que
el coneixíem, el seu suïcidi no va
ser una sorpresa del tot, ja que
sabíem del seu sofriment inte-
rior, que va aflorar en aquelles
gotes de suor que li amaraven el
front, fins i tot en els dies més
freds de l’any, i de les seves difi-
cultats per suportar la vida.

Sempre es diu dels morts, però
en aquest cas és totalment cert:
Cuadreny era una gran persona a
qui la depressió no impedia mos-
trar-se agradable i afectuós. Per-
metin-me un exemple. Quan
l’Exèrcit espanyol va requerir els

meus molt prescindibles serveis i
em va tancar en un campament
militar mallorquí, vaig donar ins-
truccions als meus amics perquè
no apareguessin per allà i em
veiessin marcant el caqui. L’únic
que es va saltar la prohibició va
ser Jaume Cuadreny, que estava
de vacances per l’illa i un bon dia
es va acostar a visitar-me: veure’l
a l’altre costat de la reixa, som-
rient i amb el front suat (en
aquest cas, per la calor estiuenca),
em va alegrar el dia.

Abans d’això m’havia alegrat
diverses nits d’aquella Barcelona
que s’acabava d’alliberar de Fran-
co i encara no disfrutava de Pu-
jol, sempre actuant en bars cutres
per a quatre gats, sempre desgra-
nant el seu estrany i fascinant re-
pertori, que mai va aconseguir in-
teressar a un públic ampli (la se-
va obra discogràf ica , s i no
m’equivoco, es redueix a un sen-
zill amb dues cançons).

Amics i admiradors com Jau-
me Sisa, Pau Riba, la Clua, Oriol
Tramvia i el poeta Jesús Lizano
(amb qui va compartir oficina en
aquella feina que els procurava el
pa que l’art els negava) es reuni-
ran per recordar Jaume Cua-
dreny, poeta hermètic, músic sen-
se influències ni llegat, excel.lent
persona a qui la vida va resultar
bastant més insuportable que als
que encara cont inuem per
aquí.H

Un musical sobre Bollywood
s’instal.larà un mes al Tívoli

TEATRE 3 AVANÇ

b
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L’obra confronta el
cine indi modern i el
tradicional a través
d’una història real

D
esprés de 10 mesos de gira
per Suïssa, Anglaterra i
Alemanya, els 50 actors,
ballarins i músics de Bolly-

wood, the show han fet una pausa i
tornaran a recórrer Europa a partir
del setembre. Aquest pelegrinatge,
que van iniciar a Austràlia el 2005,
els portarà al Teatre Tívoli el febrer
de l’any que ve i durant un mes mos-
traran, a través d’una paròdia del ci-
ne indi, la confrontació entre el vell

i el nou Bollywood. «L’actuació és do-
lenta, la dansa és complicada i els
vestits excessius. ¡Això és Bolly-
wood»», va avisar el seu director, To-
by Gough, poc abans de la funció de
divendres a Berlín.

Aquest anglès excèntric va viatjar
a l’Índia buscant una història real
relacionada amb la factoria de cine
més popular del món i la va trobar
parlant amb la coreògrafa Vaibhavi
Merchant, ja que el seu avi va ser
una figura destacada durant el
període daurat del cine del país. La

confrontació entre les seves dues
maneres de veure el cine va ser l’ori-
gen d’un conflicte familiar que a
Gought li va semblar ideal per par-
lar de Bollywood. I d’aquí va néixer
l’espectacle, una barreja kitsch de
música tradicional, dance i fins i tot
hip hop en què el tatuat i fornit pri-
mer ballarí, Deepak Rawat, s’assem-
bla més a un gogó de discoteca que a
un actor de cine indi.

Mil set-centes persones van om-
plir la Catedral del Temps berlinesa
–el Tempodrom–, una antiga carpa
de circ reconvertida en teatre que va
acollir l’adéu temporal d’aquest mu-
sical. «En llocs del tercer món, Bolly-
wood és com un opi per escapar-se i
al primer món està de moda», va
afirmar Gought. «En zones àrabs i a
l’Àfrica les pel.lícules arrasen perquè

no fa falta entendre-les. Són positi-
ves, tenen color i et fan sentir bé», va
afegir.

Però malgrat el seu èxit a Europa,
l’obra no s’ha presentat a l’Índia.
«Allà no ens podem permetre aquest
espectacle. A l’Índia el teatre és molt
car i poc popular. ¿I per què hauria
d’anar la gent a veure una obra so-
bre la seva pròpia tradició?», va dir
Carol Furtado, la primera ballarina.
Ella, Rawat i Chandar Khanna prota-
gonitzen un musical que, segons
Furtado, té tots els ingredients de
qualsevol pel . l ícula de Bolly -
wood: «Música, ball, rialles i vestits
bonics». I Gough va afegir: «Hi ha
gent que veu els films de Bollywood
per riure-se’n, però aquestes pel.lícu-
les s’han de mirar a través de 5.000
anys d’història».H

rònicac

Ian Hunter prorroga
la seva edat d’or

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

33 Ian Hunter.

El rocker va confirmar el seu bon moment a Apolo 2
alternant material nou i cites a Mott The Hoople

Nit de celebració de les essències
rockeres a Apolo, idònia per donar
arguments als que emmarquin els
anys 70 com a dècada gens menor
en comparació amb la seva idolatra-
da predecessora. Ian Hunter hi va
viure la seva particular edat d’or del
rock’n’roll, com cantava en un dels
himnes de Mott The Hoople, però el
seu present no està gens malament:
ho va deixar ben clar amb la defen-
sa del seu vitalista nou disc, Shrun-
ken heads, en una sala 2 abarrotada.

Ulleres fumades, melena crionitza-
da, guitarra acústica i aspecte imper-
torbable, Ian Hunter (a punt per als
61... o 68, depèn del biògraf) va do-
nar aquell perfil de supervivent ex-
perimentat i amb fons romàntic; un
trobador urbà enamorat del rock’n’-
roll que segueix creient en el poder
d’aquesta música per remoure cons-
ciències, excitar fibres sensibles i ga-
rantir una nit de dissabte moguda. I,
acompanyat d’una banda renovada,
el britànic es va mostrar encara més
sòlid que en la seva agitada actuació
de fa tres anys a Bikini.

Sense entrar a matar, amb la se-
guretat del que domina el tempo del
recital, va obrir amb Once bitten twi-
ce shy i l’energia es va anar desbo-
cant amb discreció, entre abundants

cites al nou material (nodrit de mis-
satges escèptics de maduresa: I am
what I hated when I was young, When
the world was round), repesques de la
seva obra recent (Twisted steel, Mi-
chael Picasso, Wash us away) i alguns
desviaments cap a la història en la
recta final.

El ‘factor Bowie’

So de rock tradicional amb melodies
diàfanes i afilades, puntejos de gui-
tarra, teclats detallistes i la veu de
Hunter, castigada però noble, dispa-
rant missatges àcids sobre la nova
Amèrica i laments de les nits perdu-
des, i rematant-les amb bufades
d’harmònica. Satisfacció a la sala
(«¡Ian, t’estimo») i udols de plaer
quan va anunciar una recta final
orientada als «vells temps» a base de
Mott The Hoople: d’All the way from
Memphis a Roll away the stone i un Sa-
turday gigs fos amb All the young du-
des, préstec de Bowie del 1972. L’edat
d’or de Hunter encara cueja.H

MARTA PARREÑO

33 Un moment de l’espectacle, divendres passat, al Tempodrom de Berlín.

bL’espectacle
arribarà a BCN el 2008
després d’una llarga
gira internacional


