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M
olt lluny d’ador-
mir-se sobre
els llorers de la
fama pretèrita,
JohnCale reco-

neix que per sort o a desgrat seu
la música és l’única droga que
l’ha acompanyat pràcticament
des que va néixer. Això explica
que, als setanta anys acabats de
complir, se’l torni a veure en ple-
na gira permig planeta, en aques-
ta ocasió amb només un EP de
cinc cançons noves al mostrari
de novetats. Des de la ciutat de
Los Angeles, on resideix des de
fa uns anys, el que va ser un dels
puntals del llegendari grup The
Velvet Underground, productor
prolífic tot terreny i indagador in-
quiet de sons moderns, assegura
que “això d’anar de gira d’una
banda a l’altra és el més dur imo-
nòton d’aquest ofici”. Aquest di-
marts pujarà a l’escenari de la sa-
la Apolo (21 hores) per demos-
trar una vegada més que per es-
tar a l’avantguarda no es pot mi-
rar al passat.

Fa un any va venir al Prima-
vera Sound per oferir íntegra-
ment el seu disc Paris 1919.
Com aguanta una peça escrita
el 1973?
Crec que de forma impecable.
Era una música composta en una
època molt concreta de la meva
vida. Existia una ebullició creati-
va extraordinària, jo personal-
ment estava vivint una etapa en
què s’anaven construint els pri-
mers resultats del meu aprenen-
tatge, amb John Cage, amb La
Monte Young. En aquest sentit,
la meva època amb la Velvet Un-
derground va ser comun gran pa-
rèntesi perquè em va apartarmo-
mentàniament dels meus plante-
jaments artístics. Alerta, va ser
un parèntesi que després em va
marcar per a la resta de la meva
vida. Però en aquella època tot
era molt veloç i un no era gaire

conscient del que decidia. Paris
1919 és, des d’aquesta perspecti-
va, una plasmació dels sons que
tenia al cap en aquella època, i
que s’havia anat gestant durant
els temps de la Factory de War-
hol i fins i tot abans. Però no va
ser fins fa dos anys que vaig tenir
l’oportunitat de portar-la als esce-
naris com estava concebuda, és a
dir, amb una orquestra. Ara ho
faig quan hi ha l’oportunitat i al-
gú ho finança.

Vostè ha produït incompta-
bles grups i solistes, va donar
un suport definitiu, per exem-

ple, a Patti Smith i als Stooges, i
ara sembla que sigui una de les
tasques més senzilles. S’ha des-
virtuat aquest ofici?
No ho crec, sempre hi he vist
gent molt competent. Una altra
cosa és que els mitjans tecnolò-
gics actuals permetin fer música,
produir-la i arranjar-la amb una
facilitat tècnica extrema, però ai-
xò no és garantia de tenirmés ap-
tituds omenys. El que sí que crec
que passa és que hi ha hagut dife-
rents onades de músics i de

grups que s’han cregut prou capa-
citats per prescindir de la figura
del productor, i aquí crec que
sempre és bo tenir, com amínim,
una visió diferent al teu costat
quan fas un disc.

Sent algun tipus d’enyorança
d’èpoques passades?
Mirar enrere no serveix de gaire
i no et dóna per viure... potser no-
més per comprovar que algunes
coses quehas fet no estavenmala-
ment. Fer discos que després han
tingut repercussió com elHorses
de Patti Smith, l’arrencada, una
mica cafre, dels Stooges o l’estre-
na de Happy Mondays. Però
l’exercici de la nostàlgia és una
pèrdua de temps patètica.

Vostè no va dubtar a recons-
truir la Velvet amb Lou Reed.
Va ser una cosa que ens venia de
gust des de feia temps. Vam fer el
disc Songs for Drella i vam com-
pletar la jugada. Però això és una
cosa que ara no faria ni boig. Ca-
da cosa en el seu moment.

Com que Lou Reed firmés
amb Metallica el seu últim
disc...
Tots coneixem com és Lou, i no
m’estranya gairebé res en ell. És
una de les persones creativament
més inquietes i curioses; en això
no hi ha ningú com ell. Però en
aquest cas, jo em veig gravant
abans amb ell una altra vegada
que amb Metallica. Jo em vaig
plantejar des del primer moment
de la meva carrera musical, des
que vaig tenir certa autonomia so-
bre ella, que era vital treballar
amb els músics joves, encara que
estiguessin formalment molt allu-
nyats de tu. I després de més
d’una centenar llarg de produc-
cions de tot tipus, no en tinc elme-
nor dubte que això és el que m’ha
mantingut molt al dia de la músi-
ca que fan les noves generacions.

Al seu últim material gravat,
Extra playful, sorprèn l’aire
pop. Vostè mai no ha seguit les
modes.
Eren unes cançons gravades de
manera experimental, per veure

com sonaven certes idees que te-
nia. Però, no, el nou disc que sorti-
rà els propers mesos portarà el
rock de sempre.

Fa dos anys li van concedir
l’Orde de l’Imperi Britànic.
Quèvapassar pel seu cap?Algu-
na cosa gloriosa?

Poca cosa, la veritat és que vaig
pensar que era una llàstima que
la meva mare no l’hagués pogut
veure, ser allà al meu costat. Li
hauria fet mota il·lusió. A mi
aquestes coses, la veritat, em dei-
xen molt indiferent. Penses, això
sí, que com canvia la vida, no?c

Zoom

Autor: Carles Batlle
Director: Xavier Albertí
Lloc i data: Sala Beckett
(13/III/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Dos temps històrics barrejats.
Un episodi bèl·lic i un encontre
home-dona amb una forta càrre-

ga recriminadora. Zoom, de
Carles Batlle (Barcelona, 1963),
és l’exposició d’una relació amo-
rosa malmesa per una suposada
infidelitat; és, doncs, un relat on
constantment ressona una més o
menys aguda conflictivitat. Com
deia aquell, mai no hi ha amors fe-
liços. Carles Batlle és un dels dra-
maturgs més destacats de l’escola
de la Sala Beckett i penso que Zo-
om és una de les seves obres més
aconseguides i, probablement, la

que s’ajusta més bé al concepte
de drama relatiu que anys enrere
es va inventar l’autor.
La situació primera de l’obra

se situa el 6 de març del 1939, a
les acaballes de la guerra civil es-
panyola, quan el comandant del
destructor Lepanto és a punt de
lliurar el seu vaixell a l'exèrcit
francès del nord d'Àfrica, abans
no caigui en mans dels feixistes.
A bord, una dona (Alícia Gonzá-
lez Laá), que no se sap d’on ve ni
on va, i el capità (Jordi Collet) di-
rimeixen les seves diferències,
enganxats cadascun a la memò-
ria incerta. La situació del segon

acte s’esdevé en elmateix escena-
ri, el 6 de març del 2012, quan els
dos personatges, amb roba de car-
rer i a peu d’ordinador, escriuen
el guió d’un film sobre el protago-
nista d’aquell episodi.
A l’acte tercer, atenció, la com-

plexitat s’enfila molts graons.
L’home i la dona, que acaben
d’allitar-se poc satisfactòria-
ment, reprenen els retrets mutus
fins que ell, amb roba interior
d’època, es vesteix d'oficial de la
marina i la dona canvia la seva
combinació negra per l’especta-
cular vestit vermell que ja lluïa a
la situació anterior. I el mariner

(Pepo Blasco), company antic de
la dona, i que ha espiat la parella,
surt d’escena tancant la porta
amb clau. Tal vegada Batlle vol
suggerir que els dos protagonis-
tes estarien condemnats a una
disputa eterna a cavall d’uns re-
cords inexactes que no resolen
res? És possible. Xavier Albertí
ha dirigit Zoom amb exquisida
sensibilitat i per la seva traça i
pel bon ofici dels intèrprets, tant
Alícia González com Jordi Collet
tenen una actuació impecable. Si
l'autor hagués fet que discutissin
deu minuts menys, l’obra, crec,
hauria guanyat força.c

Interessats iperplexos

PROPER DISC

“Ara he fet unes
quantes coses pop,
però el meu nou
àlbum serà tot rock”

Una de les grans llegendes del rock explica la necessitat de la constant renovació estilística

EL PAPER DEL PRODUCTOR

“Els avenços tècnics
fan que molts músics
es pensin que no
necessiten ajuda”

ANTICS COMPANYS

“No crec que torni
a treballar amb els
meus companys de la
Velvet Underground”

John Cale, rocker gal·lès llegendari, actua dimarts a la sala Apolo

“Lanostàlgia ésuna
pèrduade tempspatètica
inodónaperviure”


