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Coercitiu l’un, despietat l’al-
tre, comunisme i capitalis-
me van competir al llarg

del segle XX per imposar la se-
va visió del món amb les idees i
les armes. El triomf del model
socioeconòmic d’Occident es va
començar a gestar quan Kru-
schev va trasbalsar l’opinió pú-
blica mundial el 1956 amb les re-
velacions sobre els crims perpe-
trats per Stalin. Aleshores, més
d’un comunista va estripar el
carnet, però el debat ideològic –i
la concreció pràctica en un segu-
it d’estats totalitaris de l’òrbita
soviètica– va perdurar fins a
l’ensulsiada final del sistema
amb la Perestroika de Gorbar-
xov i la caigu-
da del mur de
Berlín. A Txe-
coslovàquia,
la pacífica Re-
volució de Ve-
llut va posar
l’epíleg a un
règim dictato-
rial que el
1968 va inten-
tar aplicar
unes reformes oberturistes que
van tenir la contundent respos-
ta, poques setmanes després, de
la invasió de Praga per part dels
tancs de Moscou.

El clima de desencantament
pel fracàs de la Primavera de
Praga és el decorat emocional
de Rock’n’Roll, la superba estre-
na de temporada del Teatre
Lliure de Barcelona. Amb direc-
ció d’Àlex Rigola, el text de Tom
Stoppard assoleix la virtut de
parlar d’un dels grans temes del
segle passat sense els clixés ni els
tòpics d’un trajecte massa cops
recorregut. La dualitat de pers-
pectives vitals entre la lliure
Cambridge i la captiva Praga,
l’afilat enginy dels diàlegs, la re-
creació d’atmosferes opressives,
una escenografia desbordant i
les brillants interpretacions dels
protagonistes converteixen les
més de dues hores de funció en
una interessant reflexió al vol-
tant d’un fenomen que, lluny
d’esgotar-se, encara reserva epi-
sodis per a l’anàlisi.

Un intens i esplèndid Lluís
Marco encarna la figura del pro-
fessor universitari i militant co-

munista Max, que manté una es-
pecial amistat amb el desenga-
nyat i antic alumne Jan, inter-
pretat pel jove Joan Carreras.
Mentre aquest, malgrat tot,
abandona Cambridge per Pra-
ga, i assisteix decebut als esde-
veniments del 68 i els anys pos-
teriors, Max es referma en les
seves idees contra tota evidèn-
cia, pràcticament inassequible al
desànim en què el comunisme
es marcia als estats de l’Europa
occidental. Rock’n’Roll’ es pu-
blicita com un advertiment:
aferrar-se a mites i ideologies
per bastir un sentit a la vida és
arriscat i perillós. I per això
Stoppard apel·la a la dignitat

personal i
l’honestedat
com a territo-
ris inviolables
per mantenir
el cap alt –i al
seu lloc– en la
feixuga sordi-
desa i la gri-
sor d’una dic-
tadura.

Els Plastic
People of the Universe van ser
uns símbols de la dissidència
txeca molt al seu pesar. Aquest
grup de música creat el setem-
bre del 1968 no pretenia ender-
rocar el comunisme, «només vo-
lia trobar el seu lloc dins la socie-
tat comunista», tal i com explica
l’autor. Però els totalitarismes
no admeten mitges tintes: dins o
fora, però no al marge. I, inevita-
blement, van acabar a la presó,
on tard o d’hora la seva opció
existencial els havia d’enviar.
Només volien tocar i ser famo-
sos, però rera el teló d’acer no hi
havia espai per a aquests pesigo-
lleigs inquietants pel sistema
nerviós del comunisme.

Chantal Aimée, Fèlix Pons,
Rosa Renom, Pep Torrents i
Mar Ulldemolins, entre d’altres,
també donen vida a una propos-
ta artística que posa el llistó
molt alt. El Lliure ha arrencat
una nova temporada escènica
amb molta força parlant del co-
munisme quan sembla que ja no
està de moda i perpetrant, en el
millor sentit que pot tenir la pa-
raula, un muntatge arriscat i
profund.
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Una escena de l’obra de Tom Stoppard que dirigeix Àlex Rigola

«Rock’n’Roll», de Tom
Stoppard, es pot veure
al Teatre Lliure de
Barcelona fins al dia 19
d’octubre

FOTOGRAFIA

Sallent mostra en fotografies
trenta figures clau del jazz llatí

Tacte llatí. Exposició fotogràfica
sobre el món del jazz llatí, és el
nom sota el qual s’agrupen les 33
fotografies de músics rellevants
del món del jazz fetes pel fotògraf
Raül Esteve i que funciona com
un recorregut al llarg de l’evolu-
ció del jazz llatí. La mostra, que ha
estat produïda per l’Obra Social
de Caixa Sabadell, es podrà veure
a la Bilioteca Sant Antoni Maria
Claret de Sallent (carrer Torres
Amat, 39) fins al 18 d’octubre dins
de l’horari de la biblioteca (els di-
lluns, dimecres i divendres de 2/4
de 4 a 2/4 de 9, els dimarts i dijous
de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 4 a
2/4 de 9 i els dissabtes de 2/4 d’11 a
2/4 de 2).

La intenció de Raül Esteve amb
aquesta mostra fotogràfica és la
de testimoniar els canvis que el
jazz llatí i el jazz fusió estan expe-
rimentant els últims anys. És, pel
caràcter diacrònic i dinàmic del
tema, que l’autor de les fotogra-
fies considera l’exposició inaca-
bada, viva i amb moltes probabi-
litats d’anar creixent amb el
temps. Algunes de les cares més
populars i reconegudes que for-
men part de la mostra són els mú-
sics Carles Bernavent i  Roy Har-
grove, fotografiats durant el Fes-
tival de Jazz Terrassa el 2004, Jer-
ry González, al Masimas festival
de Barcelona el mateix any, Die-
go El cigala i la pianista Eliane
Elías, que va ser fotografiada al
Teatre Grec de Barcelona i que és

l’única dona que forma part de
l’exposició.

Els orígens del jazz se situen  a
Nova Orleans, la ciutat germana
de l’Havana de Cuba abans de ser
rellevada del seu vincle per Mia-
mi. Des del seu naixement, aquest
estil musical no ha parat d’adap-
tar-se, evolucionar, reinventar-se i
adquirir nous registres sonors.
Avui es pot parlar del jazz com
d’un estil únic que ha anat inte-
grant nous ritmes, melodies i har-
monies a mesura que s’ha anat ex-
pandint i ha anat coincidint amb
altres estils musicals. Les influèn-
cies hispanes són indiscutibles i la
retroalimentació entre les costes

de la península Ibèrica i les ameri-
canes han acabat generant l’estil
musical conegut com a jazz llatí o
latin jazz.

Quim Cruselles, director de la
biblioteca que acull aquests dies
l’exposició, comenta que «molta
gent no sap que hi ha altres tipus de
jazz i per a qui no n’escolti gaire el
jazz llatí és una bona manera de
començar». Paral·lelament a la
mostra la biblioteca ha posat a
disposició del públic un gran ven-
tall d’enregistraments sonors de
jazz del seu fons amb la intenció
de «complementar l’exposició. Ai-
xí qui vulgui també podrà escoltar
aquests artistes».
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Bebo Valdés en una fotografia de l’exposició feta l’any 2003

Gossos i Plouen
Catximbes aniran
al festival Pop
Komm de Berlín

Grups i solistes catalans com
Antonio Orozco, Gossos, Plo-
uen Catximbes, Tío Carlos o Pi-
rat’s Sound Sistema actuaran al
festival musical alemany Pop-
Komm, que se celebrarà del 8 a
l’11 d’octubre a Berlín.

Les novetats pop, rock i heavy
metal de la producció nacional
espanyola i un cicle de música
amb ritmes rock i llatins proce-
dents de Catalunya seran els
plats forts de la indústria disco-
gràfica espanyola en la pròxima
fira Popkomm.

Els dies 8 i 9 d’octubre la fira
acollirà la nit Sounds of Spain,
amb les actuacions d’Antonio
Orozco, Hora Zulu i Aaron
Thomas, entre altres. El dia 10,
sota el nom Nit de la Música Ca-
talana, permetrà donar a conèi-
xer els últims treballs de Gos-
sos, Tío Carlos i Plouen Catxim-
bes en el mateix escenari.
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Òmnium Cultural
proposa una visita
a la Festa de la
Verema d’Artés 

El programa Quedem?, d’acti-
vitats de lleure per veure el Ba-
ges amb uns altres ulls que or-
ganitza Òmnium Cultural, ha
organitzat per al diumenge 5
d’octubre una sortida a la Festa
de la Verema d’Artés, el màxim
exponent firal de la denomina-
ció d’origen Pla del Bages.  Les
inscripcions es poden fer fins el
divendres 3 d’octubre a Òmni-
um Cultural del Bages, al telè-
fon 93 872 63 21, de 9 a 14 h i de
19.30 a 20.30 h.

Es visitarà el celler Solergibert
i les caves Gibert i tot seguit es
farà una passejada guiada pel
casc antic per descobrir les pa-
rades d’artesania, el treball dels
veremadors, la feina que com-
porta cuidar les vinyes i com es
premsa el raïm. Per últim els as-
sistents podran veure l’especta-
cle de cloenda de la Festa a càr-
rec de Gog i Magog.
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Sitges celebrarà
els 40 anys del
film «2001, una
odissea a l’espai»

L’edició d’aquest any del Fes-
tival de Cinema de Sitges cele-
brarà el 40è aniversari de la ca-
rismàtica pel·lícula d’Stanley
Kubrick 2001: Una Odissea de
l’Espai, que podrà visionar-se
en la millor còpia de 35 mm que
s’ha trobat. El premi honorífic,
que recaurà pòstumament en
Stanley Kubrick, el recollirà la
seva vídua Christiane Kubrick.

El programa d’aquest any té
com a leitmotiv la ciència ficció
i comptarà amb 23 films que
competiran a la secció oficial
Fantàstic, entre ells la pel·lícula
espanyola Prime Time, la cata-
lana SexyKiller i els últims tre-
balls de Michel Houellebecq i
Takashi Miike. La nova edició
del festival s’inaugurarà demà
amb l’estrena mundial de la
pel·lícula Mirrors, del francès
Alexandre Aja, conegut per la
demolidora Alta tensió.
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