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Tot just anunciats com a teloners del 
grup Pink en la seva pròxima gira 
pels Estats Units, els suecs The Hi-
ves –banda popular del revival del 
rock de garatge– aterren avui a la sa-
la Razzmatazz per presentar Lex Hi-
ves, el seu primer disc en cinc anys. 
Hem parlat amb el guitarrista Nic-
holaus Arson. 

–De manera que se’n van de gira 
amb Pink pels Estats Units. ¿Espe-
ren agenciar-se el seu públic? 
–Sí, absolutament. És el que té de bo 
girar amb aquesta classe d’estrelles: 
et pots fer amb un públic que, si no 
fos per aquell concert, no t’hauria 
descobert mai. Habitualment passa 
i tant de bo també passi ara.

–En alguna entrevista han criticat 
l’escassa promoció del seu anteri-

–Sorprèn que hi hagi peces pròxi-
mes al blues com ara I want more i 
Without the money. 
–Sí, això mateix, ens interessava 
practicar aquest so. També tenim Go 
right ahead, que és una mica glam, 
una cosa nova per a nosaltres. Aques-
ta és la forma com volíem fer les co-
ses. Anar d’un lloc a un altre bastant 
dispar d’un salt.

–O sigui, no hi ha un concepte unita-
ri, és més com un jukebox variat.
–Teníem unes 25 cançons decents. 
Entre aquestes, vam decidir quines 
eren les que realment ens feien sen-
tir alguna cosa. La veritat és que no 
tenen gaire a veure entre elles, tan 
sols haver estat fetes per la matei-

xa gent. Suposo que això les unifica 
d’alguna manera.

–¿Pensen més en senzills o en dis-
cos complets? ¿Els ha afectat d’al-
guna manera la forma d’escoltar 
música que promouen els reproduc-
tors de mp3? 
–Seguim escoltant discos de cap a 
peus; en aquest sentit, som uns an-
tics. Com en tants altres. Però això 
no evita que ens encantin els set pol-
zades, tant treure’ls com comprar-
los i escoltar-los. Per a nosaltres sem-
pre ha sigut igual: àlbums i senzills. 

–¿I què escolten ara mateix?
–Jo estic enganxat a un grup de punk 
de Texas, The Flesh Lights. H 

«Seguim escoltant 
discos de cap a 
peus. Per a nosaltres 
sempre ha sigut 
igual: àlbums  
i senzills» 

«En molts 
sentits 
som uns 
antics» 
THE HIVES  Banda de rock

or disc, The black and white album 
(2007). A vegades, de fet, és com 
si aquell disc no existís. Es recor-
da molt més Tyrannosaurus Hives 
(2004).
–¿Hem criticat l’escassa promoció 
del disc? Bé, no dec haver sigut jo. 
Potser algun altre membre del grup. 
Però en realitat tampoc és un tema 
al qual prestem atenció. Nosaltres 
fem cançons, les reunim en discos 
i després girem per donar-les a co-
nèixer. 

–Lex Hives sembla el seu disc més 
pristí. ¿Tenien algun disc al cap com 
a model?
–Uhm, ens agrada molt com sonen 
Vampire Weekend. Però sobretot vo-
líem fer alguna cosa que no s’assem-
blés excessivament a res del que ha-
guéssim fet en el passat. És a dir, el 
que vam fer va ser repassar la disco-
grafia i dir: «No ens repetim». 

33 Una imatge promocional de la banda sueca The Hives, que avui actua a la sala Razzmatazz. 
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Els fantasmes de la desolació
CRÒNICA La denúncia anticapitalista de ‘Ghost road’ impacta a Salt 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
SALT 

Una dona gran embolcallada per 
les volutes de fum del cigarret des-
grana el seu testimoni vital. Una cà-
mera l’està filmant i la seva expres-
siva cara es projecta sobre una pan-
talla. És la commovedora Viviane de 
Muynck, protagonista de Ghost road, 
obra del nou valor del teatre belga 
Fabrice Murgia (29 anys), responsa-
ble també del muntatge amb el mú-
sic Dominique Pauwels. La produc-
ció va viure una aplaudida estrena a 
Espanya al Canal de Salt.
 El que explica De Muynck és un 
viatge a la recerca dels fantasmes de 
la desolació que habiten en pobles 
i càmpings abandonats de la Ruta 
66 dels EUA, amb especial incidèn-
cia a la Vall de la Mort. Són els super-
vivents del capitalisme que han es-
tat expulsats de les metròpolis i que 
han trobat en el cercle dels desespe-
rats que vegeten al seu voltant l’úni-
ca raó per viure. Estan més a prop de 
l’altre món que del que habiten, pe-
rò en aquests reductes topen amb el 
terapèutic silenci que necessita una 

esquizofrènia que els converteix al-
hora en víctimes i col·laboradors del 
sistema que els aniquila.
 «Estic en una edat en què els amics 
que tenia són al cementiri», confes-
sa un dels personatges que Murgia 
va filmar en el seu recorregut per les 
àrees d’una ruta que va naufragar 
quan s’hi va construir una nova car-

retera. Del viatge del 
dramaturg pel terri-
tori va sorgir aquest 
impactant relat, a 
cavall entre el docu-
mental i el teatre in-
dignat.
 Els elements tec-
nològics ajuden l’au-
tor a vestir l’apoca-
líptica història. De 
Muynck, juntament 
amb el seu àlter ego, 
la soprano Jacqueli-
ne van Quaille (74 
anys), intenta expli-
car els motius de la 
seva autodestrucció. 
També hi apareix 
Marta Beckett, una 

artista que va deixar Broadway per 
ballar en llibertat a Amargosa. La 
música electrònica de Pauwels i els 
seus arranjaments d’àries de Pucci-
ni, Donizetti, Verdi i Mozart, que al-
ludeixen a l’autocompassió, la rebel-
lió o l’acceptació, il·lustren aquest 
demolidor retrat de la decadència 
d’una civilització. H

33 Viviane de Muynck, a ‘Ghost road’.
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