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Chrissie Hynde ha
estat aquests dies a
Barcelona per parlar del
nou disc ■ RUTH MARIGOT

molt punk. Després tenim
Eric Heywood, que toca la
guitarra de pedals. Volia
sons diferents i mai m’ha-
via passat pel cap acostar-
me al country. Fa tres
anys, si m’haguessin dit
que havia de fer una cosa
amb la guitarra de pedals,
hauria enviat a prendre pel
sac qualsevol. Però de cop
em va semblar bé. Després
vaig convèncer el bateria
Jim Keltner, que estava de
gira amb Neil Young. Hau-
ria estat impossible fer un
disc com aquest en deu dies
sense ell.

Els Pretenders d’ara no
s’assemblen gens als del
1980. Si vostè escriu les lle-
tres i compon la música,
per què no va llançar la
seva carrera en solitari?
Necessito els sentiments
d’una banda. No utilitzo
productor. És la banda qui
produeix els discos. És veri-
tat que sempre sóc jo qui és
al darrere de tot. Però ne-
cessito una banda. Sense
una banda no sóc ningú.

He tingut la sensació, es-
coltant el tema Break up
the concrete, que estava
sentint una versió moder-
na de The wall, dels Pink
Floyd. Pot ser?
Potser sí, pel tema. No hi
havia pensat. Mai he parat
gaire atenció a The wall,
però podria ser semblant.
Als EUA, hem de sortir i eli-
minar tot el ciment, fer
trens, augmentar el trans-
port públic, canviar la cul-
tura de la mobilitat. I cal
ensorrar tots els murs. No-
més conec una persona que
utilitza el ciment amb pro-
pietat: Oscar Niemeyer.

En aquest disc hi ha també
una gran preocupació pel
pas del temps.
Potser, sobretot a l’últim
tema, One thing never
change. També a Love’s a
mistery. Parlo del mo-
ment etern de la vida. No
sento cap mena de nostàl-
gia pel passat. Hi ha ocells,
arbres, i el cel. Per què ne-
cessites la nostàlgia?

Comença el disc amb un
tema, Boots of chinese
plastic, on sembla que se’n
foti de totes les religions.
No, m’encanten totes les
religions. Parlo que totes
les religions són la matei-
xa: hi ha un sol déu amb
milions de noms i milions
d’universos. Sempre hi ha
algú que diu que el seu és
el millor, però òbviament
tothom parla del mateix.

L’àlbum també parla de
l’autenticitat, a temes com
Don’t cut your hair o
Nothing maker.
Aquestes dues cançons
estan inspirades en gent
que he conegut, potser per-
sones que podríem tractar
de totalment disfuncionals.
Són gent que viu la seva
vida d’acord amb els seus
principis, i no hi ha res que
els pugui apartar dels seus
principis. Ho són tot. I això
és molt important: has de
tenir principis i viure a par-
tir del teu codi. La majoria
no ho fan: miren revistes o
la tele, que els diuen què
han de menjar, com han de
vestir-se, què han de pen-
sar, què han d’escoltar, què
han de mirar. Si tens prin-
cipis, saps qui ets, en què
creus. Ningú no t’ho pot
dir... Penso que tothom té
principis, però la gent està
adormida.

Al tema Love’s a mistery
diu que molta gent té la
sensació d’estar sempre
assajant.
Molta gent, quan està sola,
sembla com si estiguessin
damunt d’un escenari, ac-
tuant, en lloc de gaudir de
la intimitat. Les relacions
s’han tornat molt imperso-
nals. La societat s’ha tor-
nat molt promíscua.

A The last ride diu que és
una pecadora. Encara?
Sí. Sense cap mena de
dubte, sí. Si no, no seria
aquí. ■

Barcelona
“Totes les ciutats
canvien, és
inevitable”
Chrissie Hynde és una enamo-
rada de Barcelona. Ens expli-
ca que va tenir un pis al Gòtic,
fa uns deu anys, però que el
va acabar deixant perquè no
hi anava mai. Tanmateix,
aprofita qualsevol ocasió per
tornar a la ciutat i gaudir, diu,
de l’ambient que s’hi respira.

A més, està molt informada
del procés de canvi constant
de Barcelona. Fins i tot ens
parla de la Barceloneta.
“Quan jo tenia un pis aquí no
s’hi podia anar, gairebé, i ara
ha canviat molt, és agradable,
i suposo que canviarà més,
perquè s’hi estan fent moltes
coses”, assegura. “Totes les
ciutats canvien, és inevitable,
és l’evolució natural. Si no ho
fan, s’acaben morint, acaben
per deixar d’interessar la

gent. I si no hi ha diners, tot
és encara pitjor”, afegeix.

Nascuda a Ohio (EUA) el
1951, Hynde viu actualment a
Londres. Veu moltes similituds
entre la capital britànica i la
catalana, sobretot pel caràcter
cosmopolita de totes dues. “A
Londres, si sents algú parlant
en anglès al carrer, et gires”,
diu. Aprofita per fer-nos una
recomanació teatral per als
qui visitin la que és actualment
la seva ciutat: War horse.

contradicció quan l’apa-
rença acadèmica es veu
oposada a l’estructura im-
pressionista, que pretén
il·lustrar diversos temps i
moments de la vida
d’aquest home per tal
d’oferir un mosaic com
més complet millor. La ba-
nalitat de les imatges és in-
capaç de mostrar la rique-
sa de matisos que vol ofe-
rir la història, i el resultat
és un curtcircuit que deixa
la pel·lícula sense defen-
ses. A partir d’aquí, la nar-
ració trontolla, la drama-

túrgia perd el nord i mai no
sabem cap a on se’ns vol
dur. Si aquesta vol ser una
manera de descol·locar
l’espectador i submergir-lo
en la barbàrie incontrolada
del nazisme, calia més em-
penta, més agosarament. I
si no es tracta d’això, lla-
vors el fracàs a l’hora
d’aconseguir una narració
fluida i articulada és abso-
lut. Good acaba sent com
l’expressió de desconcert
de Viggo Mortensen du-
rant tota la pel·lícula: ningú
sap gaire bé què hi fa, allà.

Good
Dir.: Vicente Amorim.
Int.: Viggo Mortensen, Jason
Isaacs, Jodie Whittaker.
Gran Bretanya-Alemanya, 2008.

Good és una pel·lícula
sobre un professor
d’universitat que co-

mença a coquetejar amb el
nazisme a l’Alemanya dels
anys trenta i acaba de peus
a la galleda de l’horror. O
també es podria veure
com la història d’una amis-
tat traïda, d’un home que
no gosa contradir el poder
i perd la seva ànima en el
procés. O també com el
relat d’un adulteri identifi-
cat amb la perdició, d’una
femme fatale que tempta
el protagonista i el porta
pel mal camí. O fins i tot
com la representació d’una
follia, de les neurosis
d’algú que no pot suportar
les tensions entre les aspi-
racions personals i el con-
text polític. Tot això, i molt
més, podria ser Good.

Però no us confoneu,
perquè aquesta acumula-
ció de significats no porta
cap a la complexitat, sinó
cap al caos. Basada en una
prestigiosa obra teatral de
Cecil Philip Taylor, Good
topa amb la seva primera

Crítiquescinema

Cap enlloc

L’acumulació
de significats
de la pel·lícula
condueix al caos

CarlosLosilla

que ha trobat el seu destí
fent de cavall per a un nen
ric sense cames té el seu
atractiu, i fins i tot alguna
de les imatges aconsegui-
des per la cineasta mostra
una força poètica inusual,
que sembla procedir di-
rectament dels seus pri-
mers llargmetratges. Quan
el relat vol ser més explíci-
tament polític, però, la
simbologia fàcil i el tre-
mendisme s’apoderen de
la pantalla i tot resulta ex-
cessiu, aparatós. Makh-
malbaf passa de la lírica a
la denúncia sense transici-
ons, i això fa que la pel·lí-
cula no trobi els matisos
que li convindrien per tal
d’esdevenir una experièn-
cia realment emotiva i
propera. A mesura que
avança, El caballo de dos
piernas es va fent reiterati-
va i només aconsegueix el
contrari del que suposo
que pretenia: en lloc de
ser el testimoni metafòric
d’un país tancat en si ma-
teix, acaba recreant-se en
les seves misèries fins a
arribar a l’autoindulgèn-
cia, a una mena de neore-
alisme impostat, al pro-
gressisme de disseny.

El caballo de dos piernas
Dir.: Samira Makhmalbaf. Int.:
Ziya Mirha Mohamad, Haron
Hahad, Gol Gotai Karimi.
Iran, 2008.

Samira Makhmalbaf té
l’avantatge de ser la
filla d’un dels direc-

tors més respectats del ci-
nema iranià, Mosehn Makh-
malbaf, que va servir d’ex-
cusa a Abbas Kiarostami
per rodar el fals documen-
tal Close Up, una de les
grans pel·lícules dels anys
90. I la veritat és que la jove
cineasta –ara té 32 anys– va
començar bé, amb La man-
zana (1998) i La pizarra
(2000), dues faules senzi-
lles però fascinants que van
coincidir amb una mena de
boom del cinema del seu
país. El caballo de dos pier-
nas, el seu últim film, també
vol construir-se com un
conte que podria pertànyer
a Les mil i una nits, però ara
el discurs i les formes han
passat per un procés de
simplificació que només
n’ha deixat l’esquelet.

La història del pobre noi
que viu al carrer i es pensa

Un conte d’Orient
C.L.

MuditGrau
coreografiaal
Tívolilamúsica
deSerrat

M.T. Coca
BARCELONA

“Gitano o payo pudo ser o
unaristócrataqueayerper-
diósucetrodeoroysucoro-
na.Caminasobreelbienyel
mal con la cadencia de su
vals, mitad juicio y mitad
mueca burlona”. Aquest és
Tío Alberto, un dels molts
personatges que es poden
trobar a les cançons de Joan
Manuel Serrat. Ell, Tío Al-
berto, ha estat un dels esco-
llits per la coreògrafa Mudit
Grau “dins el món Serrat”
per estructurar l’espectacle
Serrat balla, una obra de
dansa inspirada “en un dels
mons més suggeridors que
pot trobar un artista”, expli-
ca la també directora.

Tío Alberto, “un dandi vi-
vidor que es relacionava
amb la gauche divine de
Barcelona”, segons se l’ima-
gina Grau, està acompanyat
a l’escenari del Teatre Tívoli
deBarcelonaper laMercedi-
tasdeRomancedeCurro ‘El
Palmo’ i altres com Carme-
ta,BenitooTarrés.Amésde
cançons com Los macarras
de la moral. Sempre temes
deSerratcantatsperell, ins-
trumentals, recitats o versi-
onats, com és el cas de
Poema d’amor, interpreta-
da per Lole, o Lucía, per Ro-
sario Flores, i Mediterráneo
en la versió dels Estopa.

Peraaquesttreballquees
pot veure fins al 31 de maig,
Grau ha escollit 26 temes de
Serrat en una coreografia
que té una durada de 90 mi-
nuts, una mica més reduïda
respectea l’espectaclequeja
ha dut de gira per l’Estat es-
panyoldesprés d’estrenar-lo
el mes d’agost de l’any pas-
sat al Festival de Peralada.

“És un espectacle que he
portat al terreny molt visu-
al, molt escènic, en el qual
hi ha espiritualitat perquè
jo no la sé separar de la
meva obra, per mi és essen-
cial”, sosté la coreògrafa. ■

Si tens principis,
saps qui ets,
en què creus.
Ningú no t’ho
pot dir... Tothom
té principis,
però la gent
està adormida

❝
Fangoriatreu
elseucatorzè
àlbum

A.G.
BARCELONA

La banda d’Alaska i Nacho
Canut, Fangoria, acaba de
publicar el catorzè disc d’es-
tudi, Absolutament, on, ex-
plica la cantant, mesclen l’a-
ficiópelsexcessosd’ellaamb
el gust per les petites dosis
d’ell. “Som conscients que
som el que som”, diu Alaska,
que admet que la realitat
musical de l’Estat “no es veu
a les llistes de vendes”. ■


