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Polydor reedita en 3 lliuraments,
amb 13 compactes, alguns dels
discos més emblemàtics de la
trajectòria dels Rolling Stones

Còdols durs i suaus
B

on pretext, l’edició
remasteritzada de
tretze dels àlbums
històrics dels Rolling
Stones, per fer un vi-

atge en el temps i adonar-nos de
la profunditat de les lletres, el so
enèrgic i l’actitud coherent d’un
grup que va cap als cinquanta
anys. Els Stones travessen la his-
tòria en les seves cançons esmo-
lades, esfereïdores com la bruta-
litat dels carrers, com la intimi-
tat amb què el món et diu sí o et
diu no.

Escolto els Rolling Stones des
que era una criatura. Ja sabia que
existien a través de les versions
dels grups locals més valents, els
que plantaven cara, com els Sal-
vajes i Lone Star, entre altres.
L’adolescència de diferents gene-
racions seria incomprensible
sense la banda sonora d’aquest
grup britànic, que ha sobreviscut
a la seva aura. M’agrada perquè
no viuen de la llegenda sinó que el
seu xou és encara l’espectacle
més gran que es pot veure: foc,
llums i una selecció de cançons
d’un repertori amb discos irrepe-
tibles, dels quals no es pot moure
ni un tema. Gran sorpresa em
produeix Coming down again,
que no té res a envejar a la simfò-
nica Angie, totes dues del disc
Goats head soup.

En tres lliuraments, el segell
Polydor, del grup Universal, reedi-
ta alguns d’aquests treballs mítics.
A més de l’esmentat, ja han pre-
sentat Black and blue, It’s only
rock’nroll,Undercover,Stickyfin-
gers, Emotional rescue, Some
girls i Tatoo you. A mitjans de juli-
ol sortiran Dirty work, Steel whe-
els, Voodoo lounge, Bridges to
Babylon i A bigger bang.

La tria és una selecció de discos
de gran qualitat, del període de
maduresa dels Stones després de
l’esclat que van provocar als anys
seixanta, quan les bandes angle-
ses interpretaven la música dels
negres i tot el món s’omplia d’una
barreja de blues i rock. Per als que
tenim els Stones en diferents for-
mats (singles, long plays, cintes i
compactes) no existeix sensació
de nostàlgia sinó de renovació.
Ningú no ha superat el seu directe
i em fa gràcia, per exemple, recor-
dar la deserció de Mick Taylor el
1974 perquè va considerar It’s
only rock’n’roll com a obvi, irre-

flexiu i poc acurat. Diu el biògraf
Philip Norman que Taylor va fugir
per salvar la seva vida, pels greus
problemes amb l’heroïna. La reac-
ció dels dos líders de la banda no
es va fer esperar. Mentre Keith
Richard li remetia un telegrama,
“Gràcies pels últims cinc anys...
Ha sigut un plaer treballar amb
tu”, un Jagger ressentit li va envi-
ar l’adéu a través d’unes declara-
cions públiques: “Sens dubte po-
drem aconseguir un brillant gui-
tarrista ros de metro noranta que
sàpiga maquillar-se sol”. Dos es-
tils, dues maneres de mirar el
món, la de l’exestudiant d’econò-

miques i icona pop Mick Jagger i
la de l’ànima negra i rei dels ex-
cessos Keith Richard.

Lluny dels tòpics i de la parafer-
nàlia de la banda, aquests discos
dels Rolling Stones continuen so-
nant perfectament, encara més
nítids per la remasterització.
Només cal escoltar It’s only
rock’n roll: “Si pogués clavar-me
un punyal al cor, suïcidar-me a
l’escenari, en tindria prou la teva
ànima adolescent? T’ajudaria a
alleujar el dolor? T’alleujaria el
cervell? Ja sé que només és rock
and roll, però m’agrada”. A qui no
li agraden els Rolling Stones?

Els Stones no viuen
de la llegenda, el
seu xou és més viu
que mai i els discos
històricssonennítids
com si fossin nous

Ron Wood, Mick Jagger i Keith Richard en una de les seves inacabables gires dels anys setanta ■ AVUI

David Castillo
Dins el circ itinerant

ElComentari Jordi Jané

El TNC acaba de programar
l’espectacle d’al·luvió La
troupe, circ a tot ritme! en

unes circumstàncies que generen
algunes preguntes bàsiques, fun-
dacionals. A la roda de premsa (13
de maig), l’acròbata aèria Lola
(Lorrojo) va denunciar que la pre-
carietat econòmica amb què s’ha
hagut de treballar ha obligat a re-
duir dràsticament el període d’as-
sajos. La retallada del 50% en cul-
tura a causa de la combinació

El Nacional i el circ

crisi-espoli fiscal ha afectat els
pressupostos del TNC, que també
ha hagut de prescindir d’asses-
sors clau com Joan Font i Sol Picó.
En conseqüència, s’han hagut de
conjuminar els números aportats
per cada companyia (Lorrojo, 2
Play, Solfasirc, De Mortimers i
Boni, director i Monsieur Loyal)
amb força menys temps del pre-
vist inicialment. En termes de nor-
malització del nostre circ, una pri-
mera conclusió és que aquesta

col·laboració amb el Nacional
–enllà d’un nou target de públic–,
no ha significat cap pas endavant.

L’espectacle (16 artistes en es-
cena) ha fet el ple i ha agradat a
totes 6 sessions, un resultat que
obliga encara més a formular pre-
guntes directament relacionades
amb el Pla Integral de Circ. Des-
prés de tres dècades de misèria i
en el moment actual d’eclosió
d’un circ català que encara no dis-
posa de productors privats que

vulguin o puguin arriscar capital,
¿no correspon al TNC suplir
aquesta funció fins que el nostre
mercat circense es normalitzi?
¿No pot el TNC fer residències de
circ com ja fa amb la dansa? ¿No
pot incloure un percentatge més
gran d’espectacles de circ en la
seva programació anual per a
adults? ¿No és responsabilitat
dels equipaments públics arribar
fins on (almenys de moment) no
arriba la iniciativa privada? ■

El circ català està en
un moment d’eclosió
i no disposa de
productors privats
que vulguin o puguin
arriscar capital


