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Billy Bragg, predicador punk
rònicac

El cantautor es va animar com a ‘one man show’ revolucionari a Bikini

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Imaginem The Clash reduïts a una 
veu i una guitarra, i el resultat s’as-
sembla bastant a Billy Bragg. Noble-
sa punk, verb irat amb consciència 
social, tornades que es peguen i in-
ternacionalisme obrer. Sumem-hi 
verborrea i aptituds de one man show, 
i ens en surt una sessió divertida i 
subversiva: després de veure’l dijous 
a Bikini sorties amb ganes d’ocupar 
el Palau d’Hivern.
 Bragg és contagiós, i una de les se-
ves sessions és més que un concert. 
És una mescla de míting, monòleg 
d’avi entranyable que explica bata-
lletes («veure The Clash l’any 1978 al 
festival Rock Against Racism va ser 
un moment clau de la meva vida»; 
«ara, fa 25 anys, hi va haver l’atemp-
tat contra Margaret Thatcher, aque-
lla feixista», etcètera) i acte de fe. «¡No 
religiosa, sinó fe en la humanitat, en 
la comunitat!», va exclamar Bragg 

en la introducció de I keep faith, una 
de les cançons del seu últim disc, 
Mr. Love & justice. No feia falta que ho 
aclarís, que ja ens coneixem.
 Bragg va fer de portador de la pa-
raula revolucionària, orgullós de ser 
«el representant a Europa de Woo-
dy Guthrie Incorporated». D’aquella 

doble operació Mermaid avenue, amb 
Wilco, va repescar Stromboli amb la 
guitarra elèctrica a tot volum i un 
so estrident de mil dimonis (va dis-
cutir a crits amb el seu tècnic de so 
perquè col·loqués els controls al mà-
xim). L’acústica, que va utilitzar a Se-
xuality i O freedom, portava inscrita la 
paraula «Strummer».
 Es va posar melancòlic a I ain’t got 
no home in this world anymore i romàn-
tic a The saturday boy, però la seva fam 
d’èpica el tenia inquiet. Bragg dispo-
sa d’aquesta força interior que trans-
met grandesa al públic i confiança 
en les seves possibilitats, cregui o no 
en els ideals que defensi. Durant ho-
ra i mitja, va ser impossible no pen-
sar que tots units tenim el poder (The-
re is power in a union), encara que, al 
final, Bragg confessés que no espera 
canviar el món, sinó «només trobar 
una noia» (A new England). Però saber 
compatibilitzar prioritats és clau en 
qualsevol revolució. H
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FESTIVAL 3 TEATRE

Escena Poblenou aposta 
per les últimes tendències

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

N
o és gens habitual que la 
direcció d’un festival pro-
grami un total de 14 es-
pectacles sense haver-los 

vist, però això és exactament el que 
passa al Festival Escena Poblenou, 
que va començar dijous i conclou 
demà. «Apostem més pel creador i 
menys per un espectacle acabat –ex-
plica Ada Vilaró, que fa vuit anys va 
fundar aquesta mostra d’arts escè-
niques juntament amb Sergi Este-
banell–. Seguim la trajectòria dels 
artistes i els donem suport, però no 
necessàriament veiem el resultat fi-
nal. El risc és del 100%».
 Així és com, dijous a la nit, Ada i 
Sergi eren dos més entre la gent que 
veia per primera vegada l’especta-
cle -DES, en què la ballarina i perfor-
mer Sònia Gómez i el comissari d’art 
Álex Brahim conviden el públic a 
transitar per diversos estats d’ànim 
(eufòria, melodrama, serenitat...) a 
través d’un recorregut per la sala 
d’exposicions del Centre Cívic Can 
Felipa (la funció es repeteix avui a les 
20.00 hores).
 Una altra de les característiques 
d’aquest festival és el seu històric 
compromís amb un barri en ple-
na transformació. La majoria de les 
obres han estat creades o adaptades 
per a un espai concret. Grito Crudo / 
Porcòpolis, per exemple, es represen-
ta avui al mercat (12.00 hores). Ber-
ta Tarragó presenta la transforma-

ció de l’home en porc, una defensa 
de la ciutat dels porcs de Plató, mit-
jançant un concert en què interve-
nen porcs, músics, carnissers i els es-
pectadors. «Una de les millors coses 
del festival és la seva mescla de pú-
blic –opina Vilaró–. Els que miren 
poden ser programadors, artistes o 
una àvia del barri que acaba de fer la 
compra».

MUNTATGES CONVENCIONALS / L’aposta 
d’Escena Poblenou per les últimes 
tendències en les arts escèniques en 
l’espai públic no exclou la progra-
mació d’espectacles una mica més 
convencionals, almenys pel que fa a 
la forma. En aquest sentit destaquen 

La route, una mescla de pel·lícula 
d’acció i titelles poètics (avui, a les 
17.30 i 19.00 hores a la plaça Bernat 
Calvó) i el pica-pica que ofereix la sala 
Almazén (demà, a les 21.30 hores al 
Casino de l’Aliança) amb els seus mi-
llors artistes (Románticos, Carlo Mô 
i Mr. Dí, Merche Ochoa, Mar Ortega, 
Sandra Rehder, Euclydes Matto...).
 En solos destaquen la proposta 
de dansa El cos sense nosaltres, d’Abra-
ham Hurtado (avui, a les 21.30 hores, 
a Can Felipa), i Diana Gadish, una de 
les poques dones pallasses que hi ha 
actualment (avui, a les 23.00 hores, 
a Can Felipa). Es tracta de  propostes 
trencadores a preus populars (mà-
xim 3 euros). H

La mostra ofereix 
teatre, dansa, clown
i ‘performance’ a
preus populars

33Sònia Gómez i Álex Brahim, durant la seva actuació, ahir, a Can Felipa.
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