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Booker T. & the
MG’s reviuen el
millor soul dels
60 a Badalona

c

EL GRUP VA RECOLZAR
OTIS REDDING, SAM&
DAVE Y EDDIE FLOYD

RAMÓN VENDRELL
BARCELONA

MÚSICA I CONCERT

La del formidable bate-
ria Al Jackson, assassi-

nat per un lladre el 1975, és l’úni-
ca baixa a Booker T. & MG’s, que
avui a les 22.00 hores actuen al
Teatre Zorrilla de Badalona dins
del festival Blues i Ritmes. Steve
Potts, cosí del difunt, acompa-
nyarà Booker T. Jones (orgue i
veu), Steve Crooper (guitarra) i
Donald Duck Dunn (baix) en un
concert per al qual no queden en-
trades.

I és lògic que sigui així. Perquè
parlem del grup de la casa de la
marca discogràfica Stax, del com-
bo que durant la dècada del
1960 va donar suport en gairebé
totes les seves gravacions a titans
del soul com Otis Redding, Sam
& Dave, Eddie Floyd i Rufus i Car-
la Thomas, de la banda que va fir-
mar els eterns instrumentals
Green onions, Hip hug-her, Soul lim-
bo i Time is tight. Parlem, en fi,
d’una de les maquinàries més
precises, elegants i propulsores
de la història de la música popu-
lar moderna.

El Monterey International Pop
Festival, celebrat el juny del
1967, va ser la primera reunió
massiva de la nació hippy. Otis

Redding i el seu grup, Booker T. &
MG’s, no lligaven gens ni mica en
un tinglado en què hi havien Ji-
mi Hendrix en el seu debut als Es-
tats Units, The Who, Jefferson Air-
plane, Country Joe and the Fish i
Simon & Garfunkel, entre altres.
Però eren allà.

Potser hi va haver rialles quan
van sortir a l’escenari amb vestits
verds de moaré. Potser hi va ha-
ver rialles quan es va posar de
manifest que els seus amplifica-
dors no podien competir amb els
de les bandes de rock. Però al fi-
nal del bolo Brian Jones plorava
d’emoció al backstage, Hendrix, al
seu costat, estava bocabadat, i el
públic, blanc, melenut i drogota,
havia descobert que l’electricitat i
l’LSD no són rivals per al soul. Per
descomptat la glòria va ser per a
Redding, però el groove atòmic
que Booker T. & the MG’s van im-
primir als números hauria arros-
segat un tren de mercaderies.

El conjunt es va separar l’any
1971. Cropper i Dunn es van en-
rolar a mitjans dels anys 70 en els
Blues Brothers acoblats per John
Belushi i Dan Aykroyd. El 1992
Bob Dylan va demanar a la banda
que es reunís per acompanyar-lo
en la celebració dels seus 30 anys
de carrera discogràfica. Neil
Young va tenir enveja i va reclu-
tar els ressuscitats Booker T. &
the MG’s perquè el secundessin
en la gira que va fer l’any 1993.
Digue’m qui t’admira i et diré
qui ets.<

‘El último puente’ i ‘Els germans Karamàzov’ figuren entre els seus films

Mor Maria Schell, una de les
grans actrius del cinema alemany

c

EL PERIÓDICO
VIENA

CINE I ÒBIT

L’actriu austríaca Maria
Schell, germana del també

actor Maximilian Schell i una de les
grans figures de la cinematografia
germànica, va morir dimarts als 79
anys d’edat a la seva casa de camp a
la regió alpina de Caríntia (Àustria),
on vivia retirada.

La cadena ORF va informar ahir
que Maria Schell «va morir plàcida-
ment» al seu propi llit, segons l’alcal-
de de Preitenegg, la seva localitat de
residència. La setmana passada va
ser internada en un hospital de Graz
per una pulmonia. L’última aparició
en públic es va produir a finals de fe-
brer del 2002 en l’estrena del docu-
mental Mi hermana María, rodada
per Maximilian Schell en homenat-
ge a la que va ser icona del cine

germànic, en què va formar parella
amb O. W. Fischer la dècada dels 50.

Va aconseguir fama internacional
el 1954 al guanyar el premi a millor
actriu al Festival Internacional de Ci-
ne de Cannes amb la pel.lícula de
Helmut Kaeutner El último puente.
Va participar en grans produccions
com Els germans Karamàzov, Cimar-
ron, L’arbre del penjat, Napoleón i No-
ches blancas, de Visconti.

No obstant, la major part de les
seves pel.lícules van ser històries
romàntiques dirigides al mercat de
parla alemanya, on es va convertir
en una de les grans estrelles dels
anys 50 i 60. És en aquesta última
dècada quan Maria Schell es va dedi-
car més al teatre i la televisió.

Els seus èxits professionals no es
van veure acompanyats pels perso-
nals. Es va casar i es va divorciar dos
c o p s , a m b e l d i r e c t o r H o r s t
Haechler, amb qui va tenir un fill, i
amb l’actor i director Veit Relin, re-
lació de la qual va néixer una filla.
Afectada de depressions, el 1991 va
intentar suïcidar-se amb barbitúrics
i, arran d’uns vessaments cerebrals,
el 1997 la premsa groga la va perse-
guir per un escàndol financer.<33 L’actriu Maria Schell, el 1974.
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Palau i Fabre, un savi a Caldetes
El Palau de la
Música serà
escenari dimarts
d’un homenatge al
poeta i dramaturg

Reportatge

c

ROSARIO FONTOVA
CALDES D’ESTRAC

Tocat amb la seva gorra
francesa i el fulard de dan-

di al coll, Josep Palau i Fabre fa dos
anys que està tranquil al sol de Cal-
detes. Des que es va crear la funda-
ció que porta el seu nom, a la qual
ha entregat les seves 70 obres de Pi-
casso i la seva col.lecció de manus-
crits. Palau ha estat un exquisit però
actiu escriptor de minories, autor de
llibres ja clàssics de poesia com Poe-
mes de l’Alquimista, dramaturg repre-
sentat amb gasiveria i l’amic més fi-
del de Pablo Picasso, de qui va ser
pioner a revelar la seva etapa catala-
na i les seves aventures per Horta de
Sant Joan, Gósol i Cadaqués.

Palau se sent aquests dies «una
mica abatut» a causa de la diàlisi a
la qual se sotmet però l’homenatge
que se li tributa el dimarts dia 3 al
Palau de la Música l’il.lusiona i l’in-
triga. Aquesta nit recitarà en francès
un poema de Rimbaud i el Soneto del
amor oscuro de García Lorca. Quan
era un jove de 18 anys, el 1935, va
entrevistar el poeta granadí a Bada-
lona, a casa de Margarita Xirgu. «Era
encantador, em va fer esperar una
llarga estona i em va rebre en pija-
ma perquè s’aixecava de la migdia-
da», recorda com si l’escena hagués
passat ahir.

L’escriptor conserva un llibre de-
dicat per García Lorca, una de les se-
ves joies bibliogràfiques més prea-
des juntament amb nombrosos
apunts de Picasso. Hi ha gargots
amb el plànol del Bateau Lavoir, on

vivia Picasso a Montmartre, dedi-
catòries afectuoses i una carta sobre
una visita de joventut de l’artista al
Museu del Prado en què Palau va ar-
ribar a invertir una herència.

La Fundació Palau (carrer Riera,
Caldes d’Estrac) reuneix tot el llegat
Palau, inclosa la seva biblioteca par-
ticular molt ben nodrida de poesia i
teatre que s’ordena aquests dies.
Quan mira enrere, Palau veu una vi-
da llarga, una mica solitària, amb

períodes a París i a la seva casa de
Grifeu, a la Costa Brava, «absentat
de la vida de Barcelona llegint i tre-
ballant per a mi». I només un parell
de coses li saben greu: «Lamento no
haver escrit una novel.la i lamento
que el meu teatre no es representi.
La meva poesia més estimada és la
que està a les meves obres de tea-
tre. Però com a home de teatre no
tinc gens d’èxit. I tot i que això de
l’èxit és un dau, m’agradaria que
muntessin alguna de les meves
obres al Teatre Nacional».

Encara que segueix llegint, Palau
ja ha deixat d’investigar en la bio-
grafia de Picasso, l’obra de la seva vi-
da. Encara té pendent d’edició el
quart tom de la seva monumental

sèrie sobre l’artista, que li editava La
Polígrafa, i que explica la gestació
del Guernica durant la guerra civil es-
panyola i la seva relació a tres amb
Olga Koklova, Dora Maar i Marie
Thérèse Walter.

Mentrestant, Palau promet ser un
bon pacient i descansar per suportar
les emocions de l’homenatge que els
seus amics més joves, capitanejats
per Ferran Mascarell, Jordi Coca i
Hermann Bonnin, tributaran al vell
savi de Caldetes. L’escenari serà el
Palau de la Música i el format un fes-
tival amb alguna sorpresa en què
participaran gent del teatre, la lite-
ratura i l’art, com Perejaume, Feliu
Formosa, Ricard Salvat, Josep M.
Pou, Pere Gimferrer i Carme Elias <

33 Josep Palau i Fabre, de 88 anys, al pati de la Fundació Palau de Caldes d’Estrac.

MARC VILA

Un desig
«M’AGRADARIA QUE
EL TEATRE NACIONAL
MUNTÉS UNA DE LES
MEVES OBRES»


