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converteixungrupd’actors en jovesdesarrelats que formen la seva pròpia família a ritmede rock and roll

Mainodiguis “jomai”
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EDUARD MOLNER

Jomai és una història de paios que
es dirigeixen al públic sense fer
l’esforç de ser correctes política-
ment. O sigui que són masclistes o
racistes, o violents, o tot a la vega-
da. Són tots tres carn de canó, però
un ha estat un personatge famós
de la televisió: “Com és la fama,
Isi?”, pregunta en Frank, “Bueno”,
contesta. “Nomola?”, persevera en
Frank. “La fama és que t’estimi
gent a qui no li importes”, senten-
cia l’Isi. I la pasta? “S’acabamolt rà-
pid si no saps per què la vols”. El
famoseo no porta la felicitat. Ho
sospitàvem.

L’escriptura teatral d’IvánMora-
les és fresca. Com el primer Ma-
met, segueix la pista del que se
sent al carrer, al bar, a casa. Tot i
que sap perfectament que no tots
parlem de la mateixa manera. No
pot ser. Tothom té els pares que té
i ha anat a una escola determinada,
ha jugat al carrer, o ha portat uni-
forme. Els tres amics, en Frank,
l’Isi i en Maxi, són subalterns. En-
tre ells tenenuna amistat fraternal.
Però entre ells i el món, la vida és
complicada. Simultàniament la Jú-
lia i enGuille tenenuna relaciópas-
sional, violenta. Ell li pega molt i
ella li torna el que pot. Tot i que
ella no “menja animals” perquè
abans de ser menjats han mort de
manera violenta. La cultura popu-
lar està plena de contradiccions, la
cultura dominant està unificada
per l’Estat. Però la cultura popular
fa esforços, intenta sadollar-se de
fonts que donin sentit a la lluita

per la vida. BobMarley, per exem-
ple: “Tothomet faràmal d’unama-
nera o d’una altra. La qüestió és sa-
ber per qui val la pena patir”.

D’això va Jo mai, la nova peça
d’Iván Morales –actor, guionista,
dramaturg i director de teatre–,
que es podrà veure al teatre del

CCCB. Va del fet que la vida no se-
rà mai un camí de flors i violes,
escullis el que escullis, sobretot si
has nascut en un barri xungo. Així
doncs, posats a passar-ho mala-
ment cal triar bé al costat de qui fa-
ràs el camí, company. Però una ve-
gada has triat l’amic, la dona, això
ja no es canvia. Ja no. Això és per

sempre. Perquè sortir-se’n no és fà-
cil, i potser necessitaràs algú per
aconseguir-ho. No hi ha res més
fort que el lligam que crea l’auxili
prestat en el moment decisiu a
l’amic de la infantesa, al germà
d’elecció. La solidaritat entesa com
a fets, no com a paraules, el com-

promís entès com a lliurament ab-
solut, incondicional, no com a me-
ra retòrica. Perquè la història que
han viscut aquests nois des de pe-
tits no entén de terapeutes, ni d’ad-
vocats, ni de benestar social. Lahis-
tòria que han viscut aquests nois
només comprèn el cop de mà do-
nat en elmoment oportú. Fidelitats

d’infantesa que són de per vida,
com les de Sleepers de Levinson.

Morales explica històries. Com
molts dramaturgs d’ara s’aferra a
una anècdota poderosa que els ha
de dur a expressar allò que volen
dir. És un recurs que té l’avantatge
de ser atractiu si l’anècdota atrapa,
esclar. Sé de un lugar atrapava, per-
què la història d’amor s’explicava
des de la perifèria dels detalls. Un
detall viscut molt abans que qual-
sevol història d’amor fos possible.
Undetall de la infantesa. Perquè en
la infantesa hi ha petroli. És com
una mena d’oracle que gairebé ho
pot explicar tot, tot el que després
passa, naturalment.

“Déu és en els detalls”, diu l’es-
criptor madur al jove aspirant a li-
terat aUna dona difícil, de John Ir-
ving. Podem explicar la història de
moltes maneres però si hi posem

Iván Morales
Jo mai

CCCB

BARCELONA

Direcció: Iván Mora-
les. Un espectacle
de la Companyia
Prisamata.
Del 25 al 28 de
juliol.
Grec.bcn.cat

L’escriptura teatral d’Iván Morales és fresca;
com el primer Mamet, segueix la pista
d’allò que se sent al carrer, al bar, a casa...

A dalt, d’esquer-
ra a dreta i de
dalt a baix,
l’autor i director
Iván Morales i
els actors de ‘Jo
mai’: Àlex Mon-
ner, Laura Cabe-
llo, Marcel Bor-
ràs, Xavi Sáez i
Orio Pla. A l’es-
querra, el actors
en una imatge
conjunta
FOTOS: HELIO REGUERA
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SERGI SIENDONES

No està massa clar si la gran nove-
tat sobreDevendraBanhart aquest
any ha estat l’arribada del seu vui-
tè disc, després de l’ensopegada
que va suposar What will we be
(2009), o que s’ha tallat la barba
d’apòstol i la cabellera de sexi crist
neohippy. De debò, el canvi de lo-
ok del músic nord-americà de ma-
re veneçolana ha estat per als seus
fans un tema tan comentat com la
notable qualitat de Mala, el seu
nou llarg, amb el qual se situa de
nouenel puntdemiramusical des-
prés de quatre anys de retir.

L’ex-xicot de Natalie Portman
–la gent no sabia qui dels dos enve-
javamés– ha passat un temps con-
centrat en l’altre pilar de la seva
creativitat, l’art visual, del qual ja
havíem pogut gaudir com a ele-
ment integrat als seus discos. Se-
gur que l’aturada els ha vingut tan
bé als seus dibuixos com a la seva
trajectòria d’estrella alternativa
que gairebé se la fot per culpa
d’una sobreproducció musical (set
àlbums en set anys) que va acabar
amb mals resultats comercials. I
perquè s’estava convertint en el
noi dels tatuatges i els vídeos amb
noies de calendari indie, més que
en la respectable icona del movi-
mentnewweird americaque admi-
ra Caetano Veloso i el tropicalis-
me, i quedefensaun folk friqui, irò-
nic, suau, místic, bonic, divertit...
postcoital.

Devendrahaexposat a SanFran-
cisco, Brussel·les, Miami, Madrid,
Nova York... ha col·laborat amb
Yoko Ono i ha comissariat una ex-

posició a Mèxic D.F. en què van
participar Beck, James Franco o
FabrizioMoretti (The Strokes), en-
tre d’altres. Doncs bé, resulta que
mentre es concentrava en el seu
art visual va trobar nova xicota,
AnaKraš, una fotògrafa i dissenya-
dorademobles sèrbia quehavia de
retratar-lo per a una revista euro-
pea. Ara viuen junts al Lower East
Side de Nova York i el nom del
nou treball delmúsic,Mala, es deu
aundescobriment que va fer gràci-

es a l’Ana: que l’esmentada parau-
la, que en espanyol té un valor ne-
gatiu, en serbi s’utilitza com a
apel·latiu afectuós (“petit/a”).
El vuitè disc del senyor del freak

folk és molt agradable, entra amb
suavitat. Hi ha un equilibri buscat
aMala, res de sortides de to ni ex-
cessiva sobreactuació, més aviat
una encertada coherència que dei-
xa respirar el just i necessari les ra-
reses de l’artista. Per exemple, pel
que fa al sonor Für Hildegard von
Bingen té ànima de hit gràcies a un
esquinçat de guitarra i de veumolt
d’acord amb aquests temps d’indie
rock lent. El detall curiós és que la
cançó li deu el nom a una abadessa
i mística alemanya del segle XII (a
la qual el papa Benet XVI va ator-
gar el títol de doctora de l’Església
l’any passat) i que tracta de com
ella abandona la congregació per
convertir-se en videojòquei.
La segueixNever seen such good

things, cançó amb un alegre dis-
curs antiromàntic: “Si alguna vega-
da tornem a fer el dolç amor, estic
segur que serà bastant desagrada-
ble. Una cursa fins al final. El re-
cord d’una cerimònia tan buida,
amarga, avorrida i buida”.Unaacti-
tudmolt semblant conserva la cari-
benyaMinegrita, onDevendra tor-
na a utilitzar el seu incorrecte però
efectiu espanyol (“ven amor, dis-
fruta mi grasa alrededor de ti”), i
Your fine petting duck, un curiós
duo ambAna Kraš en el qual ella li
demana de tornar (“torna, mai no
el vaig estimar de debò”), mentre
ell li recorda contínuament com
de malament estava ella abans
d’anar-se’n amb un altre (“si ell et
fa plorarmolt, recorda que ambmi
no paraves mai”). Completen el
disc un tall instrumental en honor

a Keenan Milton (el famós skater
mort el 2001), la parellaWon’t you
come over (amb un toc reggae) i
Won’t you come home (pur Deven-
dra, so atmosfèric i contingut post-
coital: “Per què no vols quedar-te
aquí, suspesa als braçosmorts d’un
anyque ja ha acabat?”), iMala, una
breu joia de frase lapidària recita-
da en espanyol que es queda ben
endins: “Ha pasado el tiempo y
hay que aceptarlo”.
Potser Mala no iguali l’enorme

personalitat creativa mostrada en
treballs anteriors com Cripple
crow (2005), però suposa un més
que notable retorn a l’acció. I tots
tranquils, que podrem veure De-
vendra amb el cabell curt en viu i
en directe. Dimarts vinent toca a
l’Apolo (Barcelona) i dimecres al
teatre Circo Price de Madrid. Val-
drà la pena, porteu les vostres xico-
tes. Si Banhart no es treu la samar-
reta, tot anirà bé. |

DevendraBanhartEl cantautornord-americàde sang
veneçolanaarriba aEspanyaperpresentar el seuvuitè disc

El retorndel senyor
del ‘freak folk’

detalls, la humanitzem. I aquí la
música és important. Morales en-
tén que cada moment important
de la vida té una banda sonora per
als seus personatges. Com el Rob
Gordon de High Fidelity, la no-
vel·la deNickHornby, els seus per-
sonatges canten, o canten per dins,
tenen lamúsica al cap, i les històri-
es de les músiques, també.
Sé de un lugar, de Triana, era la

peça de la qual penjava tot en
l’obra anterior de Morales. Aquí
Duppy Conqueror, de Bob Marley.
Una cançó que té a veure amb un
moment de superació del pare del
reggae, perquè Marley es trobava
en horesmolt baixes i la lletra par-
la d’això, dels dimonis interiors
que cal vèncer per tirar endavant.
En les dues peces les cançons

són inici i final.Morales sembla te-
nir debilitat per començar i acabar
al mateix lloc. I aquí, més enllà
d’una tècnica de dramatúrgia que
busca atrapar l’espectador, jugar
amb la seva expectativa, a partir
d’aquestesmetàfores musicals que
tenen a veure en els dos casos amb
renaixements personals. A Jo mai
el joc de rols i situacions es pot
complicar més perquè hi ha cinc
personatges sobre l’escena. Però
sobretot perquè hi ha una voluntat
manifesta de trencar la linealitat
del temps de la ficció i la il·lusió de
la representació en l’ara i aquí amb
una mena de soliloquis que recor-
denOurTown, deThortonWilder,
perquè apel·len directament al pú-
blic i no només fan referència a la
pròpia peripècia vital, sinó que
acompanyen, a lamaneradel narra-
dor omniscient, la història de l’es-
cena que passa al costat.
L’Iván Morales guionista de ci-

nemasapper experiència que la in-

dústria no vol experiments. En
aquesta època de retirada dels di-
ners públics de tot arreu i calamito-
sa pèrdua d’audiència, ningú vol
risc. Però encara ens queda el tea-
tre. O, si més no, un sector del tea-
tre. Fer participar l’espectador
amb la seva imaginació és un joc
agradable per a l’autor, que
d’aquestamanera se situa en el pla
de proposar. És una dimensió que
sense perdre l’entreteniment pot
atènyer racons de la realitat que no
són ben bé a la llum, que s’escapen
dels focus, que vanmés enllà de les
sorpreses i dels anomenats Mac-
Guffins i totes les tècniquesde cap-
tació de l’atenció.
Jo mai és una provatura. Potser

hauria estat més fàcil fer una sego-
na Sé de un lugar a l’estil Antes del
anochecer de Linklater, que ja va
per la tercera part, però Morales
ha volgut caminar per senders
nous. Ja en veurem els resultats. |

Devendra
Banhart

SALA APOLO

BARCELONA

30 de juliol.
El 31 estarà al
Teatro Circo
Price de Madrid.
www.sala-apolo.
com
www.devendra-
banhart.com

Devendra
Banhart
Mala
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A dalt, dibuix
de Banhart
presentat en
l’exposició ‘It’s
Not Only
Rock’n’Roll
Baby’, a Milà
el 2010. En
l’altra imatge,
el músic en un
festival a
Quincy (Wa-
shington) el
maig passat
V. ZUNINO CELOTTO /

S. DEWALL / GETTY

‘Mala’ es digereix amb
suavitat i deixa
respirar les rareses de
Devendra, sense
oblidar la tasca musical

A ‘Jo mai’ la música
és important
i cada moment decisiu
de la vida té la seva
banda sonora


