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CULTURA I SOCIETAT 

La paraula llegenda es fa petita per
descriure la carrera de John Mayall.
La seva banda durant quaranta
anys –The Bluesbreakers–es va con-
vertir en una autèntica escola de
 blues, per la qual van passar alum-
nes tant especials com Eric Clapton,
Jack Bruce, Mick Taylor, Mick Fleet-
wood, Peter Green o Blue Mitchell,
entre molts altres. Conegut com «el
padrí del blues britànic», el 2008 va
tancar l'etapa dels Bluesbreakers

per iniciar, només un any després,
una nova aventura amb The New
Band, amb la qual el veterà blues-
mansegueix demostrant la seva vi-
talitat imparable, tal com podran
veure els assistents al seu concert d’a-
vui a l’Auditori.

John Mayall, nascut a Cheshire el
1933, és un dels bluesman més re-
putats del món i un dels pilars del
blues britànic i mundial. El 1955 va
fundar el seu primer grup, The Po-
werhouse Four, i posteriorment, la

seva banda més famosa, The
 Bluesbreakers, que va comptar amb
la col·laboració de guitarristes com
Eric Clapton, Peter Green o Mick
Taylor. La formació va aconseguir fer
discos excel·lents durant la dècada
dels 60, com l’àlbum Bluesbreakers,
en la portada del qual apareix Eric
Clapton. Quan aquest va deixar la
formació per formar Cream, Mayall
va buscar un nou guitarrista. Així és
com Peter Green va entrar en el grup
i va editar A hard road. Més tard,

Green també va marxar per fundar
Fleetwood Mac. El seu lloc el va ocu-
par Mick Taylor, i van enregistrar Cru-
sade, un dels àlbums llegendaris del
blues. Posteriorment, Taylor també
deixaria el grup per integrar-se als

Rolling Stones. A partir de 1969,
John Mayall va enregistrar els pos-
teriors treballs sota el seu nom. El
2008 va tancar l’etapa dels Blues-
breakers per iniciar, un any després,
l’aventura amb The New Band.
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John Mayall, el padrí del
blues britànic, a l’Auditori

Per l’antiga banda del músic, The Bluesbreakers, van passar artistes
com Eric Clapton, Mick Fleetwood, Peter Green o Blue Mitchell


Mayall actua aquest vespre a l’Auditori de Girona amb The New Band.
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L'afirmació que mai seràs profeta
a la teva terra en alguna ocasió  no
s'ajusta a la realitat perquè Quim
Masferrer de Teatre de Guerrilla va
triomfar en el seu feu amb la re-
presentació del monòleg El Xar-
latan. Masferrer es va posar a la
butxaca al nombrós públic que
ocupava completament (500 es-
pectadors) el pavelló polivalent
de Sant Feliu de Buixalleu, poble
on va néixer i resideix actualment.
Els seus conveïns i  parents, amics
i seguidors, incondicionals, ad-
miradors i coneguts no el van de-
fraudar en voler presenciar l'últi-
ma obra escrita, dirigida i inter-
pretada per aquest polifacètic ar-
tista format als peus del Montseny,
encara que assegura que «en qual-
sevol moment i lloc em sorgeix la
inspiració».

Com peix a l’aigua, Masferrer es
mou per l’escenari amb un diàleg
i gesticulació, xuleria  i efectes es-
pecials, números de màgia en co-
mençar i en acabar  la funció i  fent
una  imitació  satiritzada  de l’ori-
ginal personatge, com no podia ser
menys, de l'estil propi del guerri-
ller. L'obra sosté que a la xerrameca

del venedor que abans ocupava
carrers i places, avui dia se li ha
multiplicat la competència amb l'a-
parició de disciplines miraculoses
per al benestar de la societat.  

Aquest artista va projectar una
visió àcida, irònica i còmica sobre
la infinitat de mètodes, règims,
dietes i tractaments alternatius
per viure més i millor i, de retruc,
«omplir les butxaques dels tera-
peutes que no sempre gaudeixen
de la preparació i coneixements
necessaris per exercir», segons
l'actor afirma a l’espectacle. Es
tracta d’un text amb una interpre-
tació  que serveix de teràpia per als
problemes, preocupacions per la
crisi econòmica, maldecaps i ma-
nifestacions reivindicatives d’ac-
tualitat.   

L’espectacle es va convertir en
una autèntica sessió de risoteràpia.
Els prolongats aplaudiments així
ho van  testificar. La seva pròxima
cita serà el 12 de juny a Cassà de la
Selva, segons el calendari de la gira
per diversos punts de Catalunya
que després de la Fira de Tàrrega
(del 9 al 12 de setembre) finirà  el
14 de novembre a Maçanet de la
Selva.
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Quim Masferrer de Teatre
de Guerrilla triomfa a casa
seva amb «El Xarlatan»

«El Xarlatan» de Masferrer va provocar un tip de riure als espectadors.
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