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Camusresurrecte
CRÍT ICA DE TEATRE

XAVIER ALDEKOA
Johannesburg. Corresponsal

L uja fregeix tripes de
be en una planxa i
canta. També ser-
veix cerveses amb
les ulleres de sol po-

sades i saluda a tothom, ja siguin
clients que entren o bé veïns que
passen davant el local, un local
il·legal al jardí d’una casa baixa a
Soweto. Fa deu anys, Luja va aga-
far un micròfon, va escriure
unes rimes i amb uns amics de
Soweto van formar el grup Ban-
tu Continua Uhuru Conscious-
ness (BCUC). La desimboltura
de Luja o Hloni, dos dels can-
tants, o la barra devastadora de
Kgomotso, única veu femenina
de la banda, avisen que una nova
generació de grups sud-africans
truca a la porta. En realitat la cri-
da és de tota una nova Sud-àfri-
ca: gairebé la meitat dels sud-
africans (el 48,4%) no havia nas-
cut quanMandela era a la presó.
Alguns dels ritmes, idees i can-
çons d’aquesta generació que no
va patir a la seva pell l’apartheid
arriben a Espanya aquest estiu.
El bar de Soweto és el lloc esco-
llit per celebrar-ho. Fa unes set-
manes, BCUCva guanyar el Pro-
jecte Vis-a-Vis de Casa Àfrica,
que promou el coneixement de
la música africana a Espanya.
Programadors de festivals espa-
nyols van viatjar a Johannes-
burg per seleccionar les propos-
tes més potents i innovadores
d’entre 89 grups seleccionats. A
més de BCUC, van escollir la
banda folk de Ciutat del Cap
Touchwood, també represen-
tant de la generació lliure post-
Mandela. Aquest juliol tots dos
aterraran a la Península.
“Saps el primer quem’agrada-

ria dir-te? –deixa anar Luja a bo-
ca de canó–. Que no som un
grup de música. Som una plata-
forma per expressar-nos. No
diem que tinguem raó i no som
pretensiosos, diemque volem re-
moure ments, fer pensar i diver-

tir-nos”. BCUC, que ja ha actuat
a Holanda i Bèlgica, barreja tra-
dició i modernitat, però no ho fa
com a tàctica comercial. “Mira
al voltant”, assenyala Kgomotso.
“Veus algú vestit amb robes tra-
dicionals, pells o plomes? Aques-
ta és la Sud-àfrica del segle XXI,
l’espiritualitat i la cultura són im-
portants a la nostra vida, no és
una disfressa. Amb la nostramú-
sica respectem el que som”, diu.
Les seves cançons de soul indíge-
na, esquitxades deFelaKuti o Ja-
mes Brown, són llargues perquè
conserven el seu toc ancestral:
“La música és un sentiment que
no es pot reduir a dos o quatre
minuts; fem com es feia abans,
música per expressar-se, duri el
que duri”, argumenten.
Aquesta passió va ser el que

els va fer guanyar el Vis a Vis.
Juanra Canovaca, programador
d’Etnosur, els va veure a Johan-

nesburg i no va dubtar a escollir-
los. “Ens va sorprendre molt la
posada en escena i l’energia que
descarreguen en els seus direc-
tes, a més de les seves lletres rei-
vindicatives”. BCUC ja té un bon
nombre d’actuacions pactades en
festivals com Mumes a Tenerife
(avui dissabte), Pirineos Sur (di-
lluns, dia 15) o La Mar de Mú-
sicas a Cartagena (dia 27).
BCUC beu de la realitat per

fer la seva música. “Fa anys vam
fer una cançó sobre les protestes
mineres –apunta Hloni– i l’any
passat la policia va disparar als
miners de Marikana. Cantem el
que veiem, no al revés, per això
la gent ho entén”.
La seva crítica no és de cate-

goria. Si fa falta critiquen el ne-
goci del Mundial de Sud-àfrica
–“quants pobres se’n van benefi-
ciar?”– i rep pals fins i tot Man-
dela. “Des de petita m’han dit
que he de venerar Mandela, pe-
rò jo ara veig que ell, la seva famí-
lia i amics són milionaris. I em
xoca. Diuen que som iguals, pe-
rò som al 2013 i no hi ha igualtat
ni llibertat financera”, opina
Kgomotso. L’últim cens a Sud-
àfrica revelava que les llars dels
blancs guanyen sis vegades més
l’any que les llars dels negres. I
mentre la taxa d’atur blanca és
inferior a la del Canadà o Suècia,
l’atur negre supera el 35%.
Quan la conversa es desvia

massa cap a l’economia, Luja hi
posa ordre: “Espera, espera, noi.
No som un grup seriós; això és
per divertir-nos, simplement pr-
curem que la nostra música tin-
gui ànima també, però ballant i
fent ballar”.c

Els integrants del grup Bantu Continua Uhuru Consciousness

JOAN-ANTON BENACH

Per commemorar el primer
centenari d’Albert Camus
(1913-1960) el Grec ha estrenat
L’accident, una obra escrita i di-
rigidaperCarmeCané, estudio-
sa apassionada del Nobel fran-
cès, de qui ens arriben des de
l’escena de l’Espai Lliure frag-
ments centrals del seu pensa-
ment polític i humanístic. El tí-
tol de l’obra fa referència al si-
nistre automobilístic en el qual
Camus va perdre la vida el 4 de
gener del 1960prop de la pobla-
ció de Villeblevin. En elmateix
cotxe viatjava el seu amic i edi-
torMichel Gallimard, que tam-
bé va morir setmanes després
d’haver quedat en coma irre-
versible. Els àngels de la guar-
da de l’un i l’altre, que estarien
distrets quan el xoc mortal,

són dos personatges impor-
tants de L’accident: Cané en fa
la parella guia dels espectadors
en el repàs dels textos d’Albert
Camus que s’ofereixen al llarg
de la representació.
Les dues figures celestials

discuteixen el problema que su-
posa aconseguir que pugui en-
trar al paradís un ciutadà per-
fectament descregut comha es-
tat el filòsof, novel·lista i drama-
turg, i entre reflexions i una
amable controvèrsia, l’encarna-
ció del mateix Camus formula
les seves teories, acompanyat
sovint d'un personatge femení,
el qual, en el tram final de
l’obra, quan es representa una
escena de Calígula, evoca la
gran actriu Maria Casares,
amant que foude l’escriptor du-
rant una temporada.
Atès que l’original de Cané

va ser revisat per Catherine, la
filla de Camus, cal entendre
l’exactitud de tota aquella in-
formació de caràcter documen-

tal continguda en L’accident.
Pel que fa a la direcció delmun-
tatge, que ha comptat amb la
col·laboració de Rosa M. Sar-
dà, crec que convé destacar el
bon sentit del ritme quedemos-
tra Cané, l’habilitat amb què es
resolen les transicions entre es-
cenes de molt diferent natura-

lesa narrativa –menys la que
mena a l’esmentada obra de te-
atre, afegida abruptament en
els diàlegs– i la sobrietat i bo-
nes maneres de les intervenci-
ons del personatge central
(XavierRipoll) i de la seva com-
panya (Tilda Espluga). Al meu

entendre el punt dèbil de l’es-
pectacle prové d’algunes rèpli-
ques de l’àngel Nies Jaume,
d’una infantil cantarella, d’una
excessiva ingenuïtat que ens re-
met, angelicalment, en certs re-
gistres de l’antic Cavall Fort.
Mentrestant el seu partenaire,
Jacob Torres, té una actuació
d’una inqüestionable eficàcia i
naturalitat.
El millor de L’accident és en

els fragments interpretats per
Xavier Ripoll, actor amb una
caracterització que a estones
recorda molt les imatges que
ens han arribat del mateix
Albert Camus. Els passatges
d’El mite de Sísif, de L’estran-
ger, d’Els justos, la raonada i de-
cidida defensa de l’humanisme
i l’abominació encesa del terro-
risme cec i irracional... Passat-
ges encertadament triats per
Carme Cané, són en la veu i el
gest deRipoll,moments de l’es-
pectacle que no s’oblidaran fà-
cilment.c

L’accident

Autora i directora: Carme Cané
Lloc i data: Espai Lliure
(6/VII/2013)

El millor de
‘L’accident’ és
en els fragments
interpretats per
Xavier Ripoll

PirineosSur se’n va a lesmetròpolis

ARXIU

“Volem que la
nostra música tingui
ànima, però ballant
i fent ballar”,
asseguren els BCUC

]Els barcelonins Manel i el
bostonià Eli Paperboy Reed
van inaugurar ahir, al pantà
de Lanuza, la 22a edició del
festival Pirineos Sur, que,
sota el lema “Metrópolis”,
vol centrar-se en la música
covada a les grans ciutats
del món. Aquesta mateixa
nit pujaran a l’escenari flo-
tant els mexicans Café Tacu-
ba i els de bogotà Doctor
Krápula, mentre que di-
lluns, a l’envelat de Sallent
de Gállego, debutaran les
bandes sud-africanes BCUC
i Touchwood. El programa
és ampli i per a tots els gus-
tos, però posats a destacar,
val la pena detenir-se en el

doblet que protagonitzaran,
divendres, dia 19, Sílvia Pé-
rez Cruz i Estrella Morente;
la tornada del malinense
Saif Keita (dia 20), o el con-
cert de Paco de Lucía i el
pianista flamenc saragossà
Musi (dia 24). Pirineu Sud
conclourà uns dies més
tard, el 27, amb Rachid
Taha, però una dia abans
donarà a conèixer La
Pandilla Voladora, una ban-
da impossible formada per
Albert Pla, Muchachito
Bombo Infierno, El Lichis,
Tomasito, El Canijo de Je-
rez, Diego Cortés, David
Saénz de Buruaga i Tino Di
Geraldo. / M. Sasot

N O R U EGA , 2 7 A B R I L 1 94 0.
I N S P I RA DA E N H EC H OS R E A L E S

U N A P E L Í CU L A D E P E T T E R NÆ S S

Una historia de amistad y supervivencia

www.golem.es/perdidosenlanieve

Dos grups emergents, representants de la generació post-Mandela, actuen aquest estiu en festivals espanyols

Elsode lanovaSud-àfrica


