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da Vilaró viu en un món fràgil, de subtili-
tats, matisos i emocions que atrapen l’es-
pectador. És un espai minimalista de plats

resistents amb estampats horrorosos, de casa de ni-
nes i calcetes blanques. És un univers que compagi-
na el viure pausat de les masies dins d’una ciutat
atrafegada, bruta i cridanera del segle XXI. En
aquest sentit, Efectes secundaris és una peça des-
criptiva atractiva (amb una acció concreta que no
arriba a aprofundir els plecs de les raons i els impul-
sos) que no remet a l’avui quotidià i que és fa estra-
nyament distant des d’una història sensible, de pell
de gallina. De portes endins. El Tantarantana ha ini-
ciat un cicle que, de fet, manlleva aquesta frase feta.
La sala alternativa convida a la fusió de llenguatges
construint espectacles (amb directors afins com ara
Ricard Gázquez, Roberto Romei, Iñaki Garz i el
mateix director artístic de la sala, Julio Álvarez)
amb el referent de la família com a punt comú.

Gázquez ha optat pel treball coreogràfic de la
mateixa Ada Vilaró, en què ella interpreta una es-
quizofrènica. Ha convidat l’artista a desplaçar el
focus d’atenció i explicar quina relació pot tenir
una malalta com aquesta amb la seva filla i el seu
marit. Vilaró ha escrit el seu primer guió de frases
curtes i, sovint, inconnexes, que esquitxen l’escena
més que no pas la defineixen amb nitidesa. Aporta
un toc inquietant a la foscor d’aquell menjador buit
d’objectes, plens de sons que només escolta i fan
tremolar la mare. El truc de distanciar l’acció en el
temps (situa la crisi familiar als anys setanta) li per-
met carregar les tintes amb la incomprensió del pa-
re amb la dona. Avui, diu el director, els que tenen
esquizofrènia viuen en un món que els acull amb
reserves, però sense arribar a l’estigmatització del
franquisme. Fina Rius i Ferran Lahoz combaten
dialècticament, quasi sense tocar-se. Les rèpliques
de la mare són obsessives, probablement poc realis-
tes, però molt coherents amb el seu discurs psicòtic.
Vilaró juga un paper que li és molt còmode: el de la
filla ingènua. La defensa que els pares fan de la filla
(la mare la vol protegir d’uns éssers que preparen la
invasió del planeta i el pare decideix actuar per eli-
minar la mala influència materna en el seu dia a dia
de bona nena, que s’ho creu tot i no entén res) la
converteix en protagonista. Interessant descripció.
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Estranya sensibilitat
� Text i dramatúrgia: Ada Vilaró

Direcció: Ricard Gázquez

Intèrprets: Ada Vilaró, Fina Rius i Ferran Lahoz

Dia i lloc: dimarts, 22 de maig (fins al 17 de juny),

al Tantarantana

JORDI BORDES

Fina Rius amb Ada Vilaró, de fons. / DAVID RUANO

er què complicar-se la vida
si ja ha quedat demostrat en
la història del rock la sol-

vència i efectivitat de la fórmula
del trio? Moltes bandes donen vol-
tes a la seva música fins a omplir-la
d’elements innecessaris quan amb
la senzillesa d’una formació bàsica
es poden obtenir resultats iguals o
millors. Però perquè aquesta fór-
mula funcioni cal que els tres ele-
ments dominin els instruments i la
conjunció entre ells no defalleixi
en cap moment. Aquesta és una de
les millors qualitats del grup de
Sidney (Austràlia) Wolfmother,
que amb el seu primer disc homò-
nim han demostrat que amb només
25 anys ja poden sonar com uns
clàssics. Els australians ja van do-
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nar la campanada l’estiu passat
quan, fent de teloners de Pearl Jam,
van estar a punt d’aixecar la cami-
sa a Vedder i als seus amb una de-
mostració antològica de força i au-
toritat.

En aquests mesos el nom de
Wolfmother no ha deixat d’anar
d’orella a orella i la seva presenta-
ció a Barcelona va gaudir d’una
bona entrada amb una varietat en el
públic força curiosa, o es mescla-
ven les samarretes de Ramones,
Hendrix i Zeppelin amb les de Nir-
vana, Kassabian, Metallica i fins i
tot una de les Elastica. Durant l’ho-
ra i mitja d’actuació el grup va to-
car pràcticament totes les cançons
que han enregistrat en la seva curta
trajectòria, incloent-hi Pleased to
meet you, de la banda sonora de la
pel·lícula Spiderman 3 i fins i tot
van tenir temps per estrenar una
cançó nova, I’ll give you any-

thing?, en què demostren que en-
cara hi tenen molt a dir sense rebai-
xar ni un sol mil·límetre la capa
greixosa de les composicions.

El guitarra i cantant Andre
Stockdale extreia tota la fúria de
l’instrument sense despentinar-se
l’escarola, el baixista Chris Ross
parava boig per l’escenari combi-
nant les quatre cordes amb els te-
clats, i el bateria Myles Heskett es
convertia en una màquina per do-
nar el caràcter més petri a la pro-
posta. Tots junts treien els efluvis
dels millors moments de Cream,
Thin Lizzy, Black Sabbath i Led
Zeppelin amb una seguretat espar-
verant.

Wolfmother han nascut en una
dècada equivocada, però tenen sort
de ser un dels pocs referents per
una generació mancada de grups
amb capacitat per esprémer el suc a
les bases més rockeres.
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Ballant amb llops
� Lloc i dia: Espacio Movistar

(Barcelona), 26 de maig

XAVIER MERCADÉ




