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CRÍT ICA DE BLUES-ROCK

JUSTO BARRANCO

Barcelona

H
a aconseguit una au-
diència fidel a
Madrid i ara s’ins-
tal·la a Barcelona: és

el microteatre. Diverses obres
teatrals de tot just 15minuts i for-
mat molt petit representades to-
tes alhora en diversos espais del
mateix local. Obres per a pocs es-
pectadors, però que es represen-
ten diverses vegades cada nit, de
manera que és possible veure’n
més d’una. O veure-les totes.
A Madrid, l’espai Microteatro

por Dinero, al carrer Loreto y
Chicote, s’ha consolidat en una

micamés d’un any comuna alter-
nativa d’èxit, amb cinc obres re-
presentant-se alhora i sis fun-
cions de cada obra per nit. El
preuper obra: tres euros. Es trac-
ta d’actors i autors joves, però
també n’hi ha de consagrats: allí
es representa ara (lo otro), escri-
ta i dirigida per Juan Cavestany.
Ha tingut tant èxit, que els fun-

dadors deMicroteatro buscaven
traslladar el format a Barcelona.
Però ja tenen competidors. Du-
rant el mes de juliol, els espais
del restaurant La Vinsiteca (Pau
Claris, 103) es converteixen els
dissabtes a la nit en un petitmul-
titeatre, amb cinc obres de 15mi-
nuts que es representen cinc

vegades de les vuit del vespre a
les deu. Els seus impulsors,
Josep M. Riera –director de la
companyia La quadra màgica– i
Marc González, l’han batejat
com a Pentateatre Atòmic. Rie-
ra, diu, busca fer teatre en espais
de la vida quotidiana, i parla de
referents com el film Short Cuts,
“que en tres hores explica la
vida de vuit o nou persones”. En
aquesta línia, les obres, que
tenen 10 actors i un músic, com-
parteixen personatges, de ma-
nera que un d’ells pot deixar un
moment la seva obra per interve-
nir en una altra, una línia en què
volen aprofundir. De moment,
perquè tothom pugui triar –a
tres euros per obra–, proposen
des del drama d’El reencuentro
fins a la comèdia d’El narrador,
el thriller Bajo la escalera, el
monòleg futurista de La pell a ti-
res i fins i tot unmusical:Format-
ge, guix… i mel. Dissabte passat
van omplir.cJordi Coll i Mireia Guilella durant un assaig a La Vinsiteca

ZZ Top

Lloc i data: Poble Espanyol
(13/VII/2011)

KARLES TORRA

Un miracle al món del rock: al-
tres grups han superat els 40
anys en actiu, però només ZZ
Top conserva tots els membres
originals. I en espera d’un pròxim
fruit discogràfic, l’històric trio te-
xà de blues-rock va posar en lliça
una estimulant antologia amb els
temes més representatius de la
seva obra al Poble Espanyol.
Abillats amb capes llargues i

amagats sota les seves eternes
barbes, barrets i ulleres de sol, el
guitarrista Billy Gibbons i el bai-
xista Dusty Hill van obrir la veda
cantant a mitges un potent Got
me under pressure sota la propul-
sió a raig del superbateria Frank
Beard. Ja desposseïts de les seves
estrafolàries capes, van rescatar
un parell de temes de la seva pri-
mera època pertanyents a l’àl-
bum Tres hombres del 1973, cas
deWaiting for the bus i Jesus just
left Chicago, posant en relleu que
la força del seu infecciós blues-
rock dotat d’un irresistible groo-
ve es manté inalterable al pas del
temps.
Fidels al seu compromís amb

el blues, i capitanejats per un
fenomenal Billy Gibbons que va
fer autèntiques entremaliadures
amb la guitarra, els texans ens
van regalar un lot de lluminoses
versions de clàssics del repertori
de B.B. King (Rock me baby) o
JimiHendrix (Hey Joe). Ja en l’úl-
tim quart, ZZ Top es va marcar
un rush final impressionant amb
Gimme all your lovin’, Sharp dres-
sed man i Legs, tres grans temes
d’Eliminator, el seu àlbum més
popular i revolucionari, mari-
datge feliç entre el blues-rock i
l’electrònica. Abans de provocar
el deliri a recuperar en els bisos el
seu primer gran èxit, un fantàstic
La Grange que va sonar de nas-
sos. Amb execució musical impe-
cable i actitud escènica desbor-
dant de vitalitat i bon humor,
aquests matusalèmics ZZ Top
van demostrar que continuen tan
frescos com el primer dia.c
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Pentateatre Atòmic ocupa amb cinc peces teatrals breus un restaurant barceloní
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