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P ete Hammill és una vella 
glòria del periodisme no-
vaiorquès –va dirigir el 

New York Post i el Daily News quan 
els tabloides no havien arribat a 
les actuals cotes d’infàmia– que 
escriu novel·les en les seves esto-
nes lliures. Cap d’elles s’ha tradu-
ït a l’espanyol, que jo sàpiga, pe-
rò posats a començar per una, en 
cas que algun editor agosarat de-
cideixi fer-me cas, jo ho faria amb 
l’última, Tabloid City. Acaba d’apa-
rèixer als EUA i, encara que no va-
gi especialment dirigida al sector 
més nostàlgic i vell de la premsa, 
sens dubte trobarà en els mem-
bres d’aquest col·lectiu la seva au-
diència més agraïda.
 Escrita en un to àgil, urgent i 
gairebé frenètic –el que els nos-
tres crítics cellajunts solen con-
siderar, despectivament, un es-
til periodístic–, Tabloid City és una 
vibrant crònica de la Nova York 
d’ara mateix a través d’una sèrie 
de personatges a punt d’agafar 
un atac de nervis que es creuen i 
es perden (per tornar-se a trobar, 

com cantava Gato Pérez) durant 
un dia i mig: un vell reporter a qui 
li tanquen el diari (que es passa a 
la xarxa) i li maten una exnòvia, 
un policia amb un fill islàmic que 
està disposat a fer-la grossa, un 
xaval que comença en un ofici, 
la premsa escrita i impresa, que 
està a les acaballes, un vell pin-
tor que es podreix en el que en un 
altre temps va ser el mític Hotel 
Chelsea, una immigrant mexi-
cana a qui acaben d’acomiadar… 
Tots ells movent-se per uns car-
rers que Hammill coneix i descriu 
d’una manera admirable, fins al 
punt que, tancant els ulls, no so-
lament els veus a la teva ment, si-
nó que en sents l’olor.
 Crònica del present –amb un 
ull permanentment posat en el 
passat–, Tabloid City és una ele-
gia a una ciutat viscuda i beguda 
(apuntem que les memòries de 
Pete Hammill es titulen A drinking 
life), una ciutat que canvia cons-
tantment i on l’avui i l’ahir con-
viuen amb certa harmonia. ¿Hi 
ajuda tenir més de 50 anys a dis-
frutar-ne especialment? Proba-
blement, però qualsevol que no 
hagi arribat a aquesta edat i no si-
gui una bèstia insensible pot arri-
bar a disfrutar-la. Tabloid City no 
pretén ser aquell tòpic insuporta-
ble que és «la gran novel·la ameri-
cana», ni falta que li fa. Solament 
es tracta d’una història en què els 
personatges es fonen amb el de-
corat fins a ser incomprensibles 
els uns sense l’altre. H
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vidat a pujar a l’escenari. És en el 
capítol dedicat a les grans cançons 
romàntiques quan aquesta inte-
ractuació resulta més gran i pot ar-
ribar a posar l’elegit en una situa-
ció una mica compromesa. Enca-
ra que sempre amb una comicitat i 
un humor blanc constants.
 A veure qui es resisteix a no co-
rejar, o acompanyar amb els peus, 
la interpretació d’èxits com Tutti 
Frutti (Elvis Presley), Sex bomb (Tom 
Jones), Bohemian rapsody (Queen) o 
Billie Jean (Michael Jackson). Són so-
lament quatre exemples. N’hi ha 
molts més. Els Voca People poden 
amb tot. Només uns extraterres-
tres amb veu celestial. H

33 De vint-i-un botó 8 Els vuit membres de Voca People són virtuosos del cant ‘a cappella’.

El que fan va més enllà de l’ostenta-
ció. És una exhibició vocal aclapa-
radora. Són vuit virtuosos del cant 
a cappella i es fan dir Voca People. 
Amb aquest mateix títol arribarà 
demà al Tívoli, després del seu des-
embarcament a Madrid, un musi-
cal que ha arrasat per on ha passat. 
I no solament ho ha fet en direc-
te, als escenaris de mig món, tam-
bé a la xarxa. Més de 15 milions de 
visites a Youtube certifiquen l’èxit 
d’un muntatge blanc, blanquís-
sim, com l’aspecte dels seus intèr-
prets, entre els quals figuren un pa-
rell de mags del beat box (capaços 
de recrear solament amb les cor-
des vocals tota mena de sons) i can-
tants amb una capacitat pròpia 
d’estrelles de la lírica.
 El muntatge és de conte. No de 
fades, sinó de ciència-ficció. Voca Pe-
ople arriba envoltat d’un embolcall 
que sembla dirigit a capturar els es-
pectadors més joves. L’espectacle 
és apte per a més grans de 10 anys. 
Els vuit intèrprets juguen sempre, 
dins i fora de l’escenari, el rol d’uns 
extraterrestres que aterren per er-
ror a la Terra des del planeta Voca 
després d’un llarguíssim viatge es-
pacial.
 Des del seu aterratge, aquests 
alienígenes despleguen un imbati-
ble missatge, que ningú s’atreviria 
a reprovar, entre ecologista i soli-
dari. La música és la font d’energia 
més poderosa. Life is music, music is 
life (La vida és música i la música és 
vida) proclama el seu eslògan.
 Bé que ho demostren amb un re-
pertori triomfal que despatxen en-

tic. Amb el director musical i arran-
jador, el seu compatriota Shai Fish-
man, van començar a cuinar l’espec-
tacle a Los Angeles fa uns sis anys.

Trepidant ‘medley’

La fórmula va néixer acompanya-
da de l’èxit. Tant per la qualitat vo-
cal dels seus intèrprets com per la 
selecció de cançons en un medley 
trepidant. Encara que centrat en la 
gran música popular del segle XX i 
d’aquest XXI, tampoc no hi falten re-
ferències a Bach i Mozart. Tot a la re-
cerca d’una gran complicitat amb 
l’espectador, part activa des de les 
seves butaques i també quan és con-
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‘Voca People’ arriba al Tívoli com un musical amb vuit cantants de veu prodigiosa que són una 
orquestra sense instruments H El muntatge suma més de 15 milions de visites a Youtube
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tre mínims diàlegs a partir de sons. 
Aquesta carència textual és una al-
tra de les seves armes per fer de Voca 
People un espectacle universal amb 
tota una orquestra en directe sen-
se instruments. Aquesta va ser la 
gran idea de l’israelià Lior Kalfo, el 
creador, director i productor artís-

Grans èxits de 
l’últim mig segle de la 
música popular estan 
acompanyats d’un 
humor blanc


