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■ Mor Jeff Hanneman, guitarrista
del grup nord-americà Slayer

Jeff Hanneman té un capítol reservat en la història
del rock com a guitarrista fundador de Slayer, un
dels grups que als anys 80 va contribuir a injectar
velocitat i contundència al heavy metal per
transformar-lo en thrash metal, juntament amb
Metallica i Megadeth. Hanneman, nascut a Oakland
el 1964, va morir dijous a Los Angeles a causa
d’una insuficiència hepàtica. A més de destacar
com a guitarrista, va contribuir a la discografia de
Slayer amb lletres de cançons com Angel of death.

■ El Memorial Democràtic
acomiada sis treballadors més

La Generalitat va comunicar ahir l’acomiadament
de 6 dels 27 treballadors del Memorial Democràtic,
l’entitat creada durant el govern del tripartit per
recuperar de l’oblit les víctimes de la Guerra Civil.
Segons fonts de Governació, el motiu de
l’acomiadament són “restriccions pressupostàries
i el descens d’activitat”.

■ Manel aconsegueixen el Disc d’Or
amb ‘Atletes, baixin de l’escenari’

Manel només han
necessitat dues setmanes
per vendre més de 20.000
còpies de l’àlbum Atletes,
baixin de l’escenari,
segons la llista oficial de
vendes espanyola.
Superar aquesta xifra
significa assolir el Disc
d’Or. Manel es mantenen
en el número 1 de la llista
de vendes.

enbreu

■ Més de 12.000 persones visiten
el Saló del Llibre Infantil i Juvenil

El 29è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya
que s’ha celebrat a Mollerussa des del 23 d’abril va
tancar portes ahir després de rebre més de 12.000
visitants, 2.000 més que en l’edició anterior. Les
xifres avalen l’èxit d’aquesta edició, que, segons
l’alcalde del municipi, Marc Solsona, “ha estat una
de les millors dels onze anys de saló a Mollerussa”.
Un total de 2.888 escolars, més dels 2.600
previstos inicialment, van passar pel saló a través
de les visites guiades en horari lectiu.
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TEATRE

Els eterns mals
de la humanitat

zava) la seva comèdia satírica sobre
el seu propi relat del mateix títol en
què denunciava la hipocresia, el ra-
cisme de la societat del seu temps, fa
més de cent anys. Rusiñol ho va ex-
plicar molt bé. Amb claredat i amb
humor, quan era escaient.

El Teatre Nacional de Catalunya
recupera aquesta obra, que per al-
guns serà rabiosa actualitat, però
que en realitat té un perfum una mi-
ca tronat, per bé que els comporta-
ments humans denunciats siguin
presents amb altres formes més re-
finades i la xenofòbia creixi amaga-
da darrere d’un fals populisme. El
racisme en els nostres temps té un
clar fonament econòmic. Encara

que en el respecte per la diferència,
per l’altre, no s’hagi avançat tant
com seria desitjable, Barack Obama
és a la Casa Blanca i la societat urba-
na és molt més multicultural arreu.

Acomiadaments a l’obra i al TNC
Josep Maria Mestres firma la dra-
matúrgia i direcció de Llibertat! Un
primer acte en to de farsa costumis-
ta amb l’arribada de l’indià i el nen
negre (el Moreno), un segon acte en
què emergeix l’oposició entre els
grans ideals i les conductes individu-
als i un tercer acte que Mestres por-
ta fins a l’actualitat amb una pirue-
ta sonora que repassa la història fins
als nostres dies. Innecessària mani-
obra si no fos perquè amb aquesta
maniobra la revolta obrera contra
els acomiadaments a la fàbrica dels
fills de l’indià (vint a l’obra) agafa un
gran realisme al TNC (onze acomia-
daments), però que resulta innòcua
en el tema central del racisme.

De tot plegat ens quedem amb la
resposta de Pere Anton (el sempre
impecable Jordi Martínez) quan
Jaumet el Negre li demana la mà de
la seva filla Florentina en nom de la
llibertat, i aquell li respon que allò
de la llibertat, la fraternitat i la
igualtat és una qüestió política, i que
el que ell demana és alguna cosa
molt més seriosa. És a dir, inaccep-
table. Per nosaltres aquest és el mis-
satge més actual de Rusiñol, perquè
els polítics manipulen les paraules,
les estadístiques i el que calgui men-
tre més de sis milions d’aturats no
poden escollir res. Llibertat?

Amb un bon espai escènic (Pep
Duran), en aquesta comèdia coral
ens va agradar especialment el Mar-
tinet de Roger Casamajor, el mestre
d’Artur Trias i la senyora Carme de
Maife Gil. Una funció que es deixa
veure força bé, perquè al final l’ego-
isme sembla ser l’únic valor que co-
titza a l’alça.e

‘Llibertat!’
TEATRE NACIONAL (SALA PETITA)
2 de maig

SANTI FONDEVILA

Llibertat, una paraula que
s’ha invocat i cridat per
fer de tot. De bo i de do-
lent, i que tothom fa ser-
vir sense saber gaire bé

què es, què significa, excepte quan
no la té. Santiago Rusiñol va titular
així (amb la ironia que el caracterit-

En la comèdia satírica Llibertat!, Rusiñol denunciava la hipocresia de
la societat del seu temps. DAVID RUANO

Josep Maria Mestres dirigeix
‘Llibertat!’, de Santiago Rusiñol, al TNC

MÚSICA

The xx, primera nit d’estiu

The xx + John Talabot
POBLE ESPANYOL (BARCELONA)
2 de maig

BORJA DUÑÓ AIXERCH

L’estiu musical ja ha co-
mençat a Barcelona.
És la sensació que es
palpava dijous en la nit
inaugural de la tempo-

rada de concerts al Poble Espanyol.
El clima va ser benèvol amb les 5.000
persones que omplien la plaça i que
s’escalfaven amb el directe del DJ i
productor català John Talabot, un
artista que està gaudint d’un impor-
tant reconeixement internacional
gràcies al seu treball Fin (2012).

Els britànics The xx van arribar
vint minuts tard a la cita, però s’ho
van fer perdonar. Els seus fans són
incondicionals i, malgrat l’inevita-
ble i irreprimible xerrameca d’al-
guns, van poder gaudir d’una vetlla-

da esplèndida. El soroll ambiental
és un problema que comença a ser
recurrent als concerts del grup. A la
darrera edició del Primavera Sound,
l’arquitectura minimalista del so de
The xx es perdia en la immensa es-
planada, i s’havia de parar molt bé
l’orella per copsar cada detall del
fantàstic set que van oferir.

Dijous, el volum va ser més gene-
rós amb l’espai, però els de Londres
no van variar els seus planteja-
ments, d’una sobrietat insuborna-
ble. De vegades, les veus de Romy
Madley Croft i Oliver Sim suraven
sobre un simple batec de baix, i
quan Jamie Smith activava la seva
maquinària electrònica de precisió
no hi havia cap detall sobrer.

Així, les cançons dels seus dos àl-
bums –The xx (2008) i Coexist
(2012)– van sonar gairebé com un
continu, només amb lleugeres vari-
acions que aportaven ecos de músi-
ca indie, dream pop, postpunk i dubs-
tep. Tot destil·lat amb tanta elegàn-
cia que el públic només gosava cele-
brar els hits –com Crystalised– amb
la mesura que imposava el grup. El
repertori es va fer curt –hora i deu
minuts–, però el trio va oferir un au-
tèntic concentrat de miniatures rít-
mico-melòdiques irresistibles, i és
que la combinació tímbrica entre les
dues veus de The xx i els arranja-
ments electrònics de Smith consti-
tueixen una de les grans troballes
dels darrers anys.e

Romy Madley Croft dijous al
Poble Espanyol. JORDI VIDAL / GETTY


