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CARLOS MONTAÑÉS

MUSE DESPLEGA 
EL SEU ROCK 
ÈPIC AL PALAU 
SANT JORDI
Barcelona q El grup britànic (foto) 
va abocar ahir a la nit el rock 
fantasiós del seu cinquè disc, 
The resistence, en un concert 
que va suposar el seu sostre de 
convocatòria a Barcelona. Prevista 
inicialment per divendres que 
ve, la cita va canviar de data per 
imperatius de la Copa Davis, i 
això va comportar el retorn d’un 
miler d’entrades que, segons 
l’organització, les van adquirir 
en bona part nous compradors. 
El Palau Sant Jordi va acollir un 
sofisticat muntatge basat en tres 
estructures cúbiques amb pantalles 
de vídeo a cada costat, sobre les 
quals es van situar els membres de 
la banda. Nit de música dramàtica 
a la recerca del clímax emocional, 
amb elements de rock progressiu i 
música clàssica. JORDI BIANCIOTTO

TEATRE 3 ESTRENA

Ute Lemper i Mario Gas donen 
veu a la crua poesia de Bukowski

FERRAN COSCULLUELA
GIRONA

C
harles Bukowski és un 
d’aquells autors que no 
deixen indiferents. Mal-
tractat pel seu pare quan 

era petit, bevedor, busca-raons, dro-
goaddicte i faldiller, la seva vida va 
ser una perfecta oda al desarrela-
ment fins que una carambola còs-
mica li va obrir les portes de la fama, 
quan ja havia superat els 50 anys. 
Ute Lemper també és una d’aque-
lles artistes que no s’obliden, però 
la seva vida és l’antítesi de l’escrip-
tor nord-americà: bonica, elegant, 
poliglota, amb una veu privilegia-
da i una sòlida formació musical, ha 
actuat als millors escenaris interna-
cionals i ha rebut molts premis. Les 
dues cares d’aquesta singular mone-
da no estan tan lluny com pot sem-
blar a primera vista. Avui uniran els 
seus dots artístics al Teatre Munici-
pal de Girona acompanyats del di-
rector i intèrpret Mario Gas, en una 
obra que ha estat batejada com The 
Bukowski Project.
 L’espectacle, que és una produc-
ció de Temporada Alta, es divideix 
en dues parts. La primera part és un 
recital amb textos de Bertolt Brecht, 
Jacques Brel i Blue Angel, autors que 

El director espanyol 
representa l’escriptor 
i replica en escena 
a la intèrpret 

La cantant alemanya 
interpreta textos 
del polèmic autor 
a Temporada Alta

també van caminar pel fil de la nava-
lla, amb una vida intensa i de vega-
des sòrdida. La segona part ofereix 
una selecció de textos de Bukowski 
realitzada per la mateixa cantant, 
que també és la principal responsa-
ble de la música. Mario Gas, per la 
seva banda, dóna vida a l’escriptor i 
recita poemes que donen el contra-
punt a la intèrpret alemanya a l’es-
cenari. 
 «És un autor que m’agrada molt. 
N’admiro la manera d’escriure, crua 
i realista, i les circumstàncies que 
van envoltar la seva vida. Sempre 
m’ha atret la nuesa de la seva obra 

i el seu llenguatge directe, per això 
fa anys que volia interpretar alguns 
dels seus poemes», va explicar ahir 
la cantant alemanya. Lemper con-
sidera que Bukowski és conegut per 
les seves peces més crues i sòrdides, 
tot i que amb prou feines represen-
ten el 30% de la seva obra. El gruix 
de la producció de l’escriptor nord-
americà «és més filosòfic, amb un 
contingut profund i trist», va dir.
 La cantant alemanya ha escollit 
una vintena de poemes de Bukowski 
en què es parla de la dificultat per ar-
ribar a la perfecció, de la falta de sen-
tit de la vida, de la soledat i també, és 
clar, de la seva  difícil relació amb les 
dones. Lemper sosté que l’autor d’El 
cartero i La senda del perdedor és un es-
criptor «molt contemporani», que 
va saber estar molt atent a les contra-
diccions d’un sistema econòmic i so-
cial que es basava en l’explotació i el 
poder.

EXPLICADORA D’HISTÒRIES /La can-
tant va assegurar que el seu refina-
ment i el seu sentit del bon gust no 
estan tan lluny del descarnat món 
de Bukowski. «Semblo elegant, pe-
rò també sóc molt realista. Puc sem-
blar una diva, però busco la veritat. 
Em considero una explicadora d’his-
tòries i això és el que vull fer amb les 
meves cançons», va afirmar.
 Mario Gas, director artístic del Te-
atro Español de Madrid, també  es 
va mostrar com un apassionat de 
l’obra de Bukowski, un autor que re-
ivindica més enllà de la llegenda ur-
bana sorgida arran dels seus exces-
sos etílics i sexuals. «No es coneix la 
seva excel·lent obra poètica, en què 
s’enfronta al poder des de la margi-
nalitat», va afegir.
 El director va explicar que l’es-
pectacle és sobri, però compta amb 
una il·luminació molt cuidada. És 
un muntatge «nu» per destacar la in-
terpretació dels poemes. Uns textos 
que a vegades són grollers, perquè 
les «deixalles» literàries són precisa-
ment un dels seus recursos. «A vega-
des s’és groller perquè la societat ho 
ha sigut abans amb un mateix i es 
cal tornar-s’hi», va assenyalar. H

33El director de teatre Mario Gas i la cantant alemanya Ute Lemper, ahir, a Girona.

EfE / ROBIN TOWNSEND

dels arranjaments se n’han encar-
regat els tres músics que l’acom-
panyen: Todd Turkisher (percus-
sió), Don Falzone (baix) i Werner 
Vana Gierig (piano).

33 La intenció de Mario Gas i Ute 
Lemper és portar l’obra a Madrid, 
Bilbao i Santander. Després es 
plantegen una gira per uns quants 
països, que s’acabaria als EUA.

33 Ute  Lemper va destacar ahir que 
un dels principals problemes per 
musicar els poemes de Bukowski 
és el seu complicat ritme interior. 
La seva selecció s’ha centrat en 
textos que en dos folis donessin un 
missatge clar.  Alguns d’aquests re-
peteixen una frase al llarg del poe-
ma, i això ajuda a l’hora de conver-
tir-los en cançons. La base musi-
cal ha estat obra seva, mentre que 

La complicació del ritme interior
LA MÚSICA


