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gi de veure’l pels teatres
d’aquí. Els empresaris hi
tenen alguna cosa a veure:
no havia estat a Barcelona
d’ençà del 2004 (Diáfanos,
TNC). Pel que sé, ara és al
Tívoli després d’algunes

mentar amb un material tan
casolà com de possibilitats
ignotes, el granollerí univer-
sal no ha deixat de sorpren-
dre’ns a cada nou especta-
cle. Ara bé: tot i que en Bou
és molt estimat pel seu pú-
blic, aquí el seu públic po-
dria ser molt més ampli. El
coneixen més als altres con-
tinents que no pas nosal-
tres, perquè el nostre públic
no ha tingut gaire el privile-

T
ambé hauria pogut ti-
tular Un Bou cada cop
més nou aquest recull

d’impressions i reflexions
provocades pel nou espec-
tacle d’en Pep Bou. Li he se-
guit com a espectador els
32 anys d’escenaris. Sempre
hi ha hagut qui ha dit que fa
sempre el mateix, però jo
opino que d’ençà que va
deixar el teatre convencio-
nal per arriscar-se a experi-

Crítica* teatre visual

‘Performance’ de poesia visual

JordiJané

converses amb, entre d’al-
tres, el Festival Grec.

La nit de l’estrena, un
amic bon coneixedor del fet
teatral m’apuntava defectes
de ritme a l’espectacle. Hi he
rumiat molt. Les conclusions
són de cadascú, però la me-
va és que no pots anar a
veure en Bou com qui va a
veure teatre. Si convenim
que el teatre és la represen-
tació d’una experiència hu-

mana, en Bou no fa teatre,
perquè l’experiència huma-
na (múltiple) hi és, però no hi
ha representació, ja que en
Bou no re-presenta: FA.
Sempre mana el sabó, però
ell en FA poesia escènica. Al
programa de mà hi ha una
bona clau: “Les bombolles
de sabó ens recorden que
tot el que hauríem d’esperar
de la nostra efímera existèn-
cia consisteix a sentir l’en-

torn en harmonia”. Aneu-hi:
l’espectacle és una voluble
joia artesana elaborada amb
el piano de Jordi Masó i la
(im)previsió d’uns tels de
sabó tan caòtics que segons
com t’ho miris són capaços
de convidar-te a l’antesala
de l’ordre secret de l’univers.

*
Clar de llunes, AMB PEP BOU.
TEATRE TÍVOLI, 28 DE JUNY

Pep Bou no
representa, fa
poesia escènica
amb el sabó

SUBHASTA
Venudes cartes de
Napoleó, Goya, Lorca,
Borges i Kafka
Christie’s de Londres va vendre
ahir en subhasta una col·lecció
privada de textos autògrafs.
Una carta d’amor de Napoleó a
la seva futura esposa Josefina
es va adjudicar per 400.000
euros. Un text de Goya a Mar-
tín Zapater es va vendre per
60.000. Un text de Lorca a
Melchor Fernández en què
parla de la seva missió poètica
i del seu amic Dalí va sortir per
28.400 euros. De Borges, es va
adjudicar per quasi 55.000
euros un esborrany de la seva
Historia del tango. També es
van vendre cartes de Kafka,
Wilde, Neruda, Rimbaud i
Beethoven, entre d’altres.

CABARET
Pavlovsky torna als
‘orígens’ amb una
actuació a la Metro
Afalagat per la seva participa-
ció al Grec amb la companyia
parisenca Théâtre des Lucioles,
Pavlovsky fa una exhibició de
generositat als seus amics de la
Sala Muntaner i actua aquesta
matinada (3 h) a la Metro, la
germana petita de l’alternativa
(c/. Sepúlveda), en solitari, per
recuperar el contacte directe
amb el públic. La Metro és la
més teatrera de les sales gais.

CINEMA
La Mostra Lambda
de cinema gai
homenatja Bardem
La Mostra Lambda de Barcelo-
na, un festival de cinema gai i
lèsbic que projectarà 30 llarg-
metratges entre demà i el 12 de
juliol, homenatjarà l’actor Javi-
er Bardem per la seva capacitat
d’“alternar el paper d’homose-
xual amb el de mascle agres-
siu”. Li dedicaran una retros-
pectiva de set pel·lícules, des de
Las edades de Lulú fins a Antes
que anochezca.

Cultura
enbreu

Popfinsalamedul·la
La banda escocesa Travis treu al mercat nou treball discogràfic,
‘The Boy With no Name’, que trenca un silenci de quatre anys

Raquel Font
BARCELONA

The Boy With no Name ja
ha nascut. Fran Healy, el
compositor i cantant de
Travis, és el pare de la cria-
tura i mai més ben dit per-
què aquest és el títol del
nou disc de la banda esco-
cesa que lidera, en honor al
seu fill, Clay, que fa poc que
va néixer, i a qui ha dedicat
una de les cançons, My
Eyes. “Aquest és un treball
molt pop en el sentit clàssic,
com la majoria dels nostres
discos. Hem intentat que
cada tema tingui una melo-
dia nova que no ens recordi
res que haguem fet o escol-

tat abans”, explica Healy a
l’AVUI.

En aquest àlbum, els Tra-
vis tornen a apostar per “les
cançons com a tals” perquè
tenen la sensació que “en
els últims anys la gent ha
deixat d’escriure cançons i
la música s’ha convertit en
una altra cosa, en una cosa
més experimental”.

Mirada retrospectiva
Aquest treball trenca qua-
tre anys de silenci que els
membres de la banda esco-
cesa s’han pres per “respi-
rar” després de 10 anys
sense parar, des d’aquell
disc de debut el 1997, Good
Feeling, un temps que han

aprofitat per “mirar enrere
i revisar tot el camí que ha-
víem fet”. The Boy With no
Name és el resultat d’aques-
ta mirada retrospectiva,
amb melodies més pop que
mai que es reinventen a
cada cançó i amb noves
coses per dir. “A les lletres
parlem de les relacions hu-
manes, entre amics, pare-
lles, amants, pares i fills...
perquè és el més important
que tenim els éssers hu-
mans. Fent aquest disc
m’he adonat del difícil que
és fer una bona cançó pop”.
El que és clar és que aques-
ta fórmula els funciona i el
públic els ho confirma cada
vegada que els veuen en di-

recte, tal com ho van fer fa
unes setmanes a l’Espai Mo-
vistar de Barcelona.

Bona feina
Fran Healy, Andy Dunlop,
Dougie Payne i Neil Primro-
se van començar a tocar a
principis de la dècada dels
noranta sense gaires pre-
tensions i ni de bon tros
amb la intenció de dedicar-
s’hi professionalment. Des
de llavors han aconseguit
fer-se un lloc en l’escena in-
diepop britànica i han obert
camins sonors a altres
grups com Coldplay, Snow
Patrol i Keane. En tot
aquest temps, Healy reco-
neix que les coses han can-

viat molt dins de la indús-
tria discogràfica, “ara és
molt fàcil agafar un ordina-
dor”, i dóna la culpa a les
discogràfiques de la crisi
que està patint el sector.
“Sempre s’han preocupat
més de fer diners que de fer
música i ara ja és massa
tard. Les companyies estan
molt espantades”.

No obstant, Healy prefe-
reix veure la part més ro-
màntica de la qüestió. “Jo
no sé on acabarà tot això
però el que és segur és que
la música i les bandes sem-
pre existiran, malgrat les
discogràfiques, les empre-
ses de management i les
d’informàtica”. ■

Fran Healy, Dougie Payne, Neil Primrose i Andy Dunlop (de davant a darrere) són els quatre membres de Travis ■ RUTH MARIGOT




