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Elssonsmésalts
del’Univers

ElsDepecheMode,queactuaranel20denovembrea
Barcelona,col·loquenelseunoudisccomamésvenut

David Castillo
BARCELONA

Les sorpreses, els renaixe-
ments i les reencarnacions
continuen a l’ordre del dia al
món de la música. Ningú
podia preveure que un dels
grups senyera dels anys vui-
tanta, Depeche Mode, col·lo-
caria el seu nou disc,
Sounds of the Universe, al
primer lloc dels més venuts
d’alguns dels països més
competitius del continent.
L’àlbum es va instal·lar al
número 1 a Alemanya, Àus-
tria, Itàlia, Suècia, Bèlgica,
Txèquia, Hongria, Polònia,
Croàcia i l’Estat espanyol.
És número dos al Regne
Unit, França i Noruega. Un

èxit que els situa novament
a l’avantguarda sent fidels a
l’estil electrònic, amb grans
muntatges escenogràfics,
com Tour of the Univers,
que aterrarà al Palau Sant
Jordi de Montjuïc el 20 de
novembre.

Aquest èxit inesperat
neix a partir d’una energia
i un missatge lluminós d’es-
perança i amor. Gravat a
Santa Barbara i a Nova
York, Sounds of the Uni-
verse ha recuperat els
grans booms i potser no ha
sigut per casualitat. Per a la
gènesi de les tretze peces
del disc han utilitzat el seu
antic equip, des dels sinte-
titzadors fins a les caixes de
ritmes, segons diuen per

evocar els arranjaments re-
trofuturistes del grup. A les
lletres hi trobarem tota la
seva iconografia, inclosos el
sarcasme i l’humor negre
dels moments més àlgids.

Podríem parlar d’un re-
naixement, perquè des que
el 1996 el vocalista i com-
positor Dave Gahan va
estar a punt de morir des-
prés d’una sobredosi, el
grup es va posar les bateri-
es i va gravar quatre discos
d’estudi i els va defensar
concert a concert arreu del
món. La fórmula ha funcio-
nat i no és fàcil en un terri-
tori tan crematístic com la
música electrònica, on tot
sembla superat abans, fins
i tot, de ser gravat.

Dave Gahan (vocalista i
compositor), Martin Gore
(compositor, segon vocalis-
ta, teclista i guitarrista) i
Andrew John Fletcher (te-
clista) es mantenen vius en
el negoci des del 1980. Van
ser un dels reis de la dècada,
tot i que molts dels seus se-
guidors consideren el perío-
de dels primers anys noran-
ta com el més fructífer artís-
ticament en la fusió entre el
rock i el techno, que als seus
detractors els ha servit per
acusar-los d’artificiositat i
oportunisme. Malgrat tot,
l’èxit no ha sigut una impro-
visació sinó en funció d’un
treball continuat, que els ha
servit per connectar amb di-
ferents generacions. ■

75 milions de còpies
El dotzè disc
després de 29
anys de carrera
Sounds of The Universe és el
dotzè disc en les tres dècades
de trajectòria dels Depeche
Mode, un nom que van triar

imitant una publicació de
moda. Des del 1981, quan va
aparèixer Speak & spell, el
grup britànic ha aconseguit
diferents tipus de públic com
a conseqüència de treballs
com A broken frame (1982),
Construction time again
(1983), Some great reward

(1984), Black celebration
(1986), Music for the masses
(1987), Violator (1990), Songs
of faith and devotion (1993),
Ultra (1997), Exciter (2001) i
Playing the angel (2005). La
banda de Dave Gaham, Mar-
tin Gore i Andrew Fletcher
ha venut més de 75 milions

de còpies dels seus discos,
que es diu ràpid. Les previsi-
ons d’assistència de la seva
nova gira, Tour of the Univer-
se, se situa en més d’un milió
tres-centes mil persones
només a Europa. Als Estats
Units i al Japó també mante-
nen un bon cartell.

Una imatge espectacular dels Depeche Mode, amb Dave Gahan i Martín Gore a Barcelona, l’octubre del 2006 ■ FRANCESC MELCION

ART
Els museus de Girona
també seran gratis
alguns diumenges
La regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Girona, Lluïsa
Faxedas, ha anunciat que els
museus de la ciutat oferiran
entrada gratuïta cada primer
diumenge de mes. L’única ex-
cepció serà el Museu d’Arque-
ologia de Catalunya, que obri-
rà gratuïtament, com fins ara,
l’últim diumenge de cada mes.

LITERATURA
L’última obra de
Tolkien, un llarg
poema narratiu
The legend of Sigurd and
Gurun és el títol d’aquesta
obra poètica de 500 estrofes
que va publicar-se ahir en an-
glès. El poema, editat per
Christopher Tolkien, fill del
mític escriptor, s’inspira en
l’Edda poètica, una col·lecció
de poemes nòrdics medievals
que contenen episodis mito-
lògics i heroics.

TEATRE
Decorats històrics
del Liceu passen a
l’Institut del Teatre
El president de la Diputació
de Barcelona, Antoni Fogué, i
el director general del Gran
Teatre del Liceu, Joan Fran-
cesc Marco, van signar ahir un
conveni per cedir a l’Institut
del Teatre decorats de dife-
rents produccions escèniques
deteriorades per l’incendi del
Liceu del 1994, però recupe-
rables. Les obres porten la
firma d’escenògrafs com Sal-
vador Alarma i Ramon Batlle.

LITERATURA
Premi per a
la traducció de
Saramago al català
La traductora Núria Prats Es-
par ha estat la guanyadora de
la 9a edició del premi de tra-
ducció Giovanni Pontiero. La
traducció premiada és El viat-
ge de l’elefant, de José Sara-
mago. Al guardó, concedit per
la UAB i l’Institut Camões, s’hi
han presentat enguany sis
obres en català traduïdes del
portuguès.

Cultura
enbreu

Galceran,Miró
iCunillévenen
elteatrecatalà
aNovaYork

Lara Bonilla
NOVA YORK. CORRESPONSAL

“És una comèdia que funci-
ona a tot arreu”, comenta-
va el dramaturg Jordi Gal-
ceran, després de la lectu-
ra dramatitzada a Nova
York de la seva obra més
exitosa, El mètode Grön-
holm. Ja siguin d’Olot o del
Bronx, els espectadors
“riuen als mateixos llocs i
guarden silencis als matei-
xos moments”. De fet,
molts se sorprenien en
saber que l’obra l’havia es-
crit un català. “M’ha sem-
blat molt americana, i
també els personatges.
Crec que pot funcionar
molt bé als EUA”, comenta-
va un espectador al final de
la funció.

Era el primer cop, fora
de l’àmbit universitari, que
es feia en anglès per a un
públic angloparlant. Junta-
ment amb El mètode Grön-
holm, dilluns al Baryshni-
kov Arts Center també es
van fer les lectures drama-
titzades de Plou a Barce-
lona, de Pau Miró, i Après
moi, le déluge, de Lluïsa
Cunillé, dirigides per Car-
lota Subirós dins del festi-
val Catalan Days que orga-
nitza l’Institut Ramon
Llull. L’espectacle es va ti-
tular Food and drama i va
atraure una notable pre-
sència de públic nord-ame-
ricà, que va gaudir d’una
tarda de gastronomia i tea-
tre català.

L’objectiu, a més de
donar a conèixer el teatre
que es fa a Catalunya,
també és vendre’l als EUA.
En el cas del Mètode, Galce-
ran és a Nova York treba-
llant perquè l’obra es pugui
representar a Broadway.
Els drets d’autor els ha
comprat el productor Jeff-
rey Richards, guanyador de
cinc Tony. Estrenar un text
propi a Broadway, on els
guions s’acumulen als des-
patxos, és difícil, però Gal-
ceran és “optimista” i asse-
gura les “coses van per bon
camí”. I, si no, tampoc des-
carta estrenar-lo al circuit
alternatiu de l’Off Broad-
way o en una altra ciutat
nord-americana. ■


