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Cedés
d’avui
Black ice
AC/DC
Els australians no han can-
viat una coma del seu dis-
curs, i d’això es tractava,
esclar que sí. No demana-
rem als germans Young
que de sobte descobreixin
el folk o el techno. Ells fan
el que saben fer millor:
hard-rock marca de la
casa, tonades memora-
bles, riffs potents i la veu
tallant de Brian Johnson.
(SONY BMG)

Break up the
concrete
The Pretenders
Primera gravació disco-
gràfica de Chrissie Hynde i
els seus Pretenders en sis
anys. I es repeteix l’esque-
ma del que parlàvem amb
AC/DC: recuperació de la
fórmula que sempre els
va funcionar, sense expe-
riments fallits, per retro-
bar el seu lloc en una con-
vulsa actualtitat.
(SHANGRI-LA MUSIC)

Snowflake
midnight
Mercury Rev
A Mercury Rev ja no hi ha
qui els aguanti, és així de
trist. Però la seva empa-
nada neosimfònica s’ha
anat consumint i devalu-
ant amb el pas del temps
fins a arribar a aquest
disc, un treball gris, avor-
rit, repetitiu i faltat de tota
inspiració creativa.
(YEP ROC-GREEN UFOS)

Jennifer
Hudson
Jennifer
Hudson
Jennifer Hudson era l’ac-
triu i cantant que aconse-
guia robar protagonisme
a Beyoncé a Dreamgirls.
En aquest debut discogrà-
fic no deixa lloc a la sor-
presa, amb un R&B co-
mercial i previsible.
(ARISTA-WARNER)

The fabled
city
The Night
Watchmen
El guitarrista de Rage
Against The Machine i Au-
dioslave, Tom Morello, pu-
blica el segon disc en soli-
tari, que manté la línia es-
tètica del debut:
predomini del traç acús-
tic, aromes neohippies i
discurs polític radical.
(EPIC-SONY/BMG)

Moonwink
The Spinto
Band
The Spinto Band van ena-
morar tothom fa tres anys
amb el hit Oh Mandy, del
disc Nice and nicely done,
i ara busquen repetir els
paràmetres d’aleshores:
indie pop de perfil clàssic,
jocs melòdics més o
menys inspirats i una
emoció entre el vitalisme i
la melancolia acollidora.
(PARK THE VAN)

David
Broc

Parelladereines
Hi ha absències irre-
emplaçables. I la de
Freddie Mercury és
una d’elles. Els dos
únics membres origi-
nals del grup que es
mantenen en actiu
han decidit mantenir
la marca per conser-

var l’atractiu. En canvi, la presència del
cantant Paul Rodgers a la perpendicu-
lar de l’escenari encara accentua més
la sensació de pèrdua. Sabem que la
banda que va actuar ahir a la nit al
Palau Sant Jordi són els Queen, perquè
toquen les cançons dels Queen, però
l’únic reconeixible es concentra en els
riffs de la guitarra èpica i esmolada de
Brian May.

Sis cordes uneixen el passat amb el
present. I aquest lligam és el mateix
que manté drets els titelles. Dir que els
Queen que hi ha avui a l’aparador són
una ombra de si mateixos potser és
una mica exagerat. Però la distància
que els separa, més que abismal, és si-
deral. Sobretot per a aquells que hem
tingut la sort de veure en directe la pri-
mera versió d’un grup que només per-
dura en els suports discogràfics i en els
ítems de les enciclopèdies.

Però siguem benevolents amb la
parella de queens que s’entesten a
perllongar la glòria gràcies al fitxatge
de Paul Rodgers. Brian May i Roger
Taylor es mereixen el nostre respecte
melòman. Els nostàlgics i tots aquells
joves a qui l’eclosió Mercury va agafar
en bolquers van tenir ahir a la nit un
bon grapat de nanses a les quals aga-
far-se. Nanses amb forma de cançons
immortals, penjant del sostre del
palau com les dels autobusos. La
banda manté la tensió interpretativa
gràcies a la saviesa del diable. Llamps
i trons projectats en una pantalla per
començar, i a partir d’aquí directes a
la iugular de la memòria: Hammer to
fall, Tie your mother down, Fat
bottom girls, Another one bites the

dust, I want it all i I want to break free.
Així, d’una tongada. Perquè no es
digui que trepitgem raïm.

El concert d’aquest 2008 segueix
un esquema semblant al que vam
poder veure en aquest mateix esce-
nari fa tres anys. Per sort, a Paul Rod-
gers no li donen gaire més camp lliu-
re que amb Seagull, un tema acústic
dels Bad Company. L’home ja ho té
prou complicat intentant fer-nos
oblidar Freddie Mercury, per deixar-
lo en repetides ocasions sol davant
del perill. Per ampliar la sensació de
proximitat, que això sempre funcio-
na, utilitzen una passarel·la que s’en-
dinsa entre el públic. I, a tocar del
personal, May i Taylor fan torns per
obrir el bagul dels records i treure la
pols a Love of my life i It’s a kind of

magic. Del nou disc conjunt, Cosmos
rocks, que tot just acaben d’editar,
només n’aprofiten quatre talls: el
que li dóna títol, Says is not true,
C-lebrity i Surfs up… schools out.

El millor, com sempre, se’l van
guardar per al final. Després d’un
break destinat a encomanar emoci-
ons amb un inacabable solo de gui-
tarra que va desembocar en la pro-
jecció de l’enyorat Freddie Mercury,
la cosa va agafar velocitat amb Radio
Ga Ga, Show must go on i Bohemian
rapsody. Això marcava el petit inter-
val amb un bis en què de postres van
sonar We will rock you i We are the
champions. La millor manera per dei-
xar clar què són els Queen, els autèn-
tics i genuïns, encara que a orelles
d’altres pugui semblar el contrari. ■
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Flyhardse’n
volanaralTibidabo
La companyia de
Jordi Casanovas du
al Versus un text de
Cristina Clemente

Andreu Gomila
BARCELONA

Jordi Casanovas és l’escrip-
tor català més prolífic de
l’actualitat. Però tampoc
tant. La seva companyia,
Flyhard, que fins ara només
havia estrenat textos o
adaptacions seves, porta
dissabte al Versus Teatre un
text fet i dirigit per Cristina
Clemente,VolemanaralTi-

bidabo. Roser Blanch, Clara
Cols i Alícia Puertas inter-
pretaran una comèdia que
parla de l’Alzheimer, però
sense fer-ne un casus belli.

“Tracta la malaltia no des
del punt de vista del malalt,
sinó de la gent que ha de cui-
dar-lo”, diu Puertas. De fet,
les protagonistes de l’obra
són l’Eli (Blanch) i la Marta
(Cols), dues germanes que
intentaran fer tots els possi-
bles perquè la mare amb
Alzheimervisquitanbécom
siguipossibleelsúltimsanys
de la seva vida. La Lucía
(Puertas) és la dona que
contracten per fer-se càrrec

delamalalta.Undelsproble-
mes que passaran les ger-
manes és comunicar-li al
parequèéselqueté lamare.
Ivoldrienfer-hoaixícom,de
petites, demanaven anar al
Tibidado, amb cadascuna
d’elles repartint-se una pa-
raulade la frase“volem anar
al Tibidabo”.

Blanch destaca l’èmfasi
que ha posat Clemente en
els canvis vitals que suposa
per a qualsevol família
topar-se amb una malaltia
greu, i com “allò que troba-
ves tan important passa a
ser secundari”. “Les germa-
nes volen tornar-los als

pares tot el que han fet per
elles”, afegeix la directora i
autora.

Per a Cols, Blanch i Puer-
tas treballar amb Clemente
–algú que no és Casanovas–
ha estat tota una experièn-
cia, tot i que el mètode se-
guit és el mateix de totes les
produccions de Flyhard:
modificació i adaptació del
text durant un llarg procés
d’assajos.

Totes tres actrius porten
un ritme trepidant. La set-
mana passada, per exem-
ple, assajaven al matí Lena
Woyzeck (s’estrena al Tem-
porada Alta l’11 de novem-
bre), a la tarda, Volem anar
al Tibidabo, i al vespre pu-
javen a l’escenari de La Vi-
llarroel amb La ruïna.
Lluny de queixar-se, Cols
valora l’“entrenament”
que estan realitzant a fi
d’esdevenir intèrprets tot-
terreny. I no és que siguin
actrius de futur. Viuen un
present esplèndid. ■


