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Punksd’estampeta
Un conill borratxo
de color rosa al
ritme dels Village
People va precedir
ahir els Green Day.
A continuació i per
megafonia, Rock
and roll radio, dels
enyorats Ramones.

Davant d’un decorat de l’skyline de
Manhattan van aparèixer els Green
Day, amb una pregunta del volcànic
Billie Joe Armstrong: “¿Esteu pre-
parats per tornar-vos bojos?”. I un
petard per trencar-nos directament
els timpans. Un oceà de mans li va
respondre al llarg de les 22 peces
que van interpretar.

Haurien estat el somni del
mànager i ideòleg dels Sex Pistols,
Malcolm McLaren: una banda de
punk de gran superfície. Els Green
Day són capaços d’assumir grans
pavellons amb el seu so repetitiu,
les lletres divertides i la combina-
ció entre el xou sarcàstic i la crítica
social. L’onada punk dels setanta
ràpidament va esdevenir un mar
d’escuma i la imatge d’estampeta
en va ser el llegat. El missatge
pseudorevolucionari va entrar a
les botigues a competir amb el
rostre del Che Guevara. Tota la vo-
mitada de l’exabrupte ha acabat
en mans de grups tan professio-
nals com els Green Day, que havi-
en actuat per primer cop a Barce-
lona poc abans dels Jocs Olímpics
en un dels reductes alternatius ofi-
cialistes, la Bàscula. Com deia una
companya d’afers artístics d’ales-
hores, “cal ser un babau per creu-
re’s aquest treball”. El treball ben
fet, però, té les seves recompenses
i els quinze milions de còpies ve-
nuts per American idiot n’és una
bona mostra. Ahir, unes nou mil
persones els esperaven al Sant
Jordi, entrada inferior a la del Pa-
velló Olímpic de Badalona a la gira
del 2005 American idiot.

La banda californiana va arribar
amb tota la seva estètica de ganyo-
tes i un so estrident però domesti-
cat, d’anunci de xiclets. El tema que
dóna títol al disc, 21st century bre-
akdown, va obrir l’actuació. Crític
també amb el poder, el disc, conce-

but com l’anterior com a òpera
rock, ha comptat amb la producció
de Butch Vig, membre dels Garbage
i productor de l’emblemàtic disc
Nevermind, dels Nirvana, així com
de diferents treballs dels Smashing
Pumpkins, U2, Sonic Youth i Depe-
che Mode, entre altres. La ràbia i el
so grunge de Vig s’uneixen al vigor i
l’energia de Billie Joe Armstrong
(vocalista i guitarra), Mike Dirnt
(baix), Tré Cool (bateria) Jason
White (guitarra) i Jason Freese (te-
clats i instruments de vent), els
components de Green Day. Tenen la
força dels Clash, però viuen en els
anys d’un capitalisme encara més
salvatge. I tendeixen a la pallassada
per a públic infantil, “histèria massi-
va”, com diu Billie Joe. Aquesta his-
tèria la van representar, per exem-
ple, fent que una de les seves fans
pugés a l’escenari, interpretés un
dels temes, i després d’uns minuts

es llancés sobre el públic seguint
les instruccions de l’alterat Billie
Joe. Els Green Day són un excel·lent
grup d’animació per a nens i ado-
lescents.

El concert va alternar èxits del
grup amb temes del nou àlbum,
que van tenir un gran protagonis-
me, com ara 21st century bre-
akdown, Know your enemy, East
Jesus nowhere, The static age, Be-
fore the lobotomy i American eu-
logy. Enmig, temes tan coneguts
com Holiday, Basket case, l’aclamat
American idiot, Jesus of suburbia i
el Good riddance (Time of your life),
final d’una apoteòsica actuació de
dues hores i mitja, en la qual Billie
Joe va ensenyar fins i tot el cul.
Amb tot el soroll que feien es podri-
en haver estalviat tants petards!
Com titulen una de les seves can-
çons, alguns vam acabar amb un
estofat de cervell.
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l’escena, també s’endinsa
en una complexa reflexió
sobre la ficció, i sobretot
com a visió d’un cert camí
del cine d’avui cap a la fic-
ció, paradoxalment iniciat
des del documental. Així,
els cims de Màscares apa-
reixen quan tot sembla a
punt d’explotar i no ho fa,
com si es tractés d’una
mena d’impossibilitat de
sortir d’aquest laberint
entre veritat i ficció. Pou
seria una mena de demi-
ürg, un altre faquir, com el
que interpretava Joaquim
Jordà a la pel·lícula anteri-
or, que alhora és també el
mag Orson Welles. I les es-
cenes dels assajos de
l’obra resulten enlluerna-
dores, ja que llavors surt a
la superfície una veritat
immutable: l’actor no és
tant una persona com un
personatge, al qual el di-
rector d’escena provoca
perquè transformi el món
en un gran escenari. És una
mica la feina que costa que
la ficció surti a la superfí-
cie, el treball que això
comporta, i que a Màsca-
res es viu a cada pla, a cada
imatge. Som, doncs, da-
vant d’alguna cosa més
que un documental.

Màscares
Dirs.: Elisabet Cabeza i Esteve
Riambau. Int.: Josep Maria Pou.
Catalunya, 2009

El primer llargmetrat-
ge dirigit per Elisabet
Cabeza i Esteve Ri-

ambau, La doble vida del
faquir, presentava un cali-
doscòpic joc de miralls
entre una pel·lícula filmada
en una escola d’orfes du-
rant la Guerra Civil i diver-
ses mirades contemporà-
nies, entre elles les dels ac-
tors d’aquell petit film. No
és estrany, doncs, que el
segon intent darrere les
càmeres d’aquests dos crí-
tics convertits en cineastes
proposi una jugada similar,
en aquest cas centrada en
el món del teatre. Si a La
doble vida del faquir tot
naixia de la participació del
pare de Cabeza en la pel·li-
culeta en qüestió, a Màsca-
res la idea és seguir l’actor
Josep Maria Pou en el seu
trànsit d’una representació
a una altra, de La cabra
d’Edward Albee a Su segu-
ro servidor, Orson Welles,
escrita per Richard France i
posada en escena entre
nosaltres per... Riambau.
Un altre cop, doncs, experi-
ència vital i artística es
donen la mà per fer del ci-
nema un lloc de coneixe-
ment, d’un mateix i de l’en-
torn social i cultural.

La pel·lícula torna a ser
un desafiament, una mena
de trencaclosques per als
qui han vist tant La doble
vida del faquir com Su se-
guro servidor, Orson
Welles: hi ha multitud de
correspondències, de refle-
xos entre totes elles, enca-
ra que també es pot veure
de manera independent,
sense necessitat de recór-
rer als seus precedents. I és
que la veritat és que, més
enllà de ser un simple testi-
moni sobre Pou i el món de
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