
31
cultura

ara DILLUNS, 23 DE SETEMBRE DEL 2013

B. DUÑÓ / X. CERVANTES
BARCELONA

Dissabte a la nit Elliott
Murphy va oferir un
magnífic concert a
l’avinguda de la Cate-
dral. El novaiorquès es-

tablert a París és un vell conegut de
Barcelona, però les seves múltiples
visites gairebé sempre havien estat
en solitari i en aquesta ocasió va pre-
sentar-se amb banda d’acompanya-
ment. Sense moure’s del seu llibre
d’estil, aquest folk-rock dylanesc
que tan bé domina, Murphy va plan-
tejar el repertori com una carrera de
fons, i es va reservar els focs artifi-
cials per al final, quan va clavar el
Heroes de David Bowie i va regalar
un Twist and shout rebut amb grans
mostres d’entusiasme. Pel camí va
desgranar peces de la seva dilatada
trajectòria, amb alguna referència al
seu últim disc, It takes a worried
man (2013), i va fer broma sobre una
improbable aparició a l’escenari del
seus bons amics Bruce Springsteen
i Patti Scialfa.

Llàstima només de la dificultat
d’entendre la profunditat literària
de les lletres d’aquest intel·lectu-
al del rock, no només per l’idioma
sinó també pel volum de la seva
veu, massa baix. Ara bé, el discurs
musical el va travar a la perfecció,
gràcies a una banda d’una solvèn-
cia impressionant. Malgrat no fer
servir guitarres elèctriques, allò va
sonar com un concert de rock, en
gran part per la força impresa des
de la bateria, però també per la for-
midable compenetració entre els
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MÚSICA MERCÈ 2013

Rock il·lustrat a la catedral
quatre músics, Murphy inclòs. Mo-
ments abans, a la plaça Catalunya,
el públic va poder gaudir dels dits
endimoniats de Lluís Coloma, en
formació de septet. Coloma, un as
del bugui-bugui i de l’stride, és dels
que aconsegueixen fer del jazz una
música accessible, ja sigui citant
músiques populars sense parar –de
la sintonia dels Simpsons a El meu
avi, corejat per la plaça– o oferint
números divertits.

Amb el terreny aplanat, els
Mambo Jambo van prendre pos-
sessió de l’escenari. El seu
rhythm’n’blues impregnat de músi-
ca surf i swing i amb la forta perso-
nalitat de Dani Nel·lo al capdavant,
va resultar altament seductor i
d’una contundència inapel·lable.

Rauxa valenciana al Fòrum
La Mercè 2013 està sent molt mul-
titudinària. De moment, només
l’escenari de l’Antiga Fàbrica
Damm ha tingut menys públic que
l’any passat, però no per falta de ga-
nes sinó perquè l’horari dels con-

certs es va avançar a les 18.30 h i
perquè s’ha buscat un cartell d’un
perfil menys popular per evitar el
col·lapse que van provocar l’any
passat La Iaia, Love of Lesbian i
The Kooks.

En canvi, el Parc del Fòrum
gairebé va quedar petit dissabte
durant el concert d’Obrint Pas. A
les tres de la matinada l’esplana-
da del Fòrum va acollir una mul-
titud molt jove que no es volia
perdre el comiat del grup valen-
cià. Tanmateix, la mateixa allau
humana va posar en evidència al-
gunes mancances del Fòrum. Per
exemple, un volum massa tímid
que, afegit al vent, va fer que la
majoria del públic tot just pogués
intuir el que sonava. Un altre pro-
blema és que mentre no actua
ningú a l’escenari de l’esplanada,
la capacitat de l’amfiteatre és in-
suficient per encabir la gentada.
Així, entre quarts de dues i les
tres, molta gent no va poder se-
guir l’actuació del madrileny
Fyahbwoy i va haver de voltar pel
recinte buscant maneres de pas-
sar l’estona. I alguns en van tro-
bar, com una colla que va estar to-
cant la gralla.

Més sort va tenir el públic,
nombrós però no fins a vessar,
dels Orxata, que a mitjanit van
exhibir un to especialment rei-
vindicatiu, com quan van recor-
dar els vaguistes colombians,
mexicans i balears a Vaga mun-
dial indefinida. El sound system
valencià no va oblidar clàssics
del seu repertori com València
crida, la versió de London calling,
de The Clash que van dedicar al
raper grec Killah P, assassinat la
setmana passada a Atenes.e

El nord-americà Elliott Murphy va sorprendre per la contundència i la solidesa de la seva banda. CÈLIA ATSET

Elliott Murphy repassa a la Mercè el millor de la seva trajectòria

El crèdit
SALA VILLARROEL
20 de setembre

SANTI FONDEVILA

Amb quatre asos la partida
està guanyada. Jordi
Galceran va escriure El
crèdit per al Torneig de
Dramatúrgia del festival

Temporada Alta, que va guanyar.
Havien de ser, per norma, tres
quarts d’hora. El crèdit tocava, d’al-
guna manera, perquè és una comè-
dia que tracta un tema cabdal de la
realitat que vivim: aconseguir un
crèdit és més difícil que lligar amb
Nicole Kidman. El més important,
doncs, estava fet, i funcionava. No-
més calia desenvolupar-ho una mi-
ca per arribar a la llargada habitual
d’una comèdia. Galceran, animat
per Belbel, imaginem, ho ha fet amb
l’enginy i l’habilitat que el caracte-
ritzen per connectar amb els espec-
tadors. Així, El crèdit arriba simul-
tàniament en català, a La Villarroel,
i en castellà, a Madrid.

Habilitat per al diàleg
Sergi Belbel dirigeix Jordi Boixade-
ras, el client que sense cap mena
d’aval demana al director d’una ofi-
cina de La Caixa (Jordi Bosch) un
crèdit de 3.000 euros, que el direc-
tor li denega. Els dos personatges
són prou diferents per organitzar el
diàleg, el joc teatral. El client té una
arma poderosa, la seguretat en ell
mateix, i un llenguatge de gran pre-
cisió (un fil del qual l’autor també
estira amb gran eficàcia). Per acon-
seguir el crèdit, pressiona el direc-
tor amb l’amenaça que es lligarà la
seva dona. Galceran té una habilitat
prodigiosa per al diàleg, per donar
una volta de cargol darrere l’altra,
de manera que l’obra, sense acció,
vagi progressant. Animat a més pel
desconcertant plantejament, Gal-
ceran hi ha afegit tota mena de gags
verbals i, fins i tot, alguna astraca-
nada que el director, conscient que
estava davant d’una comèdia, ha
potenciat al màxim.

És com si Belbel els hagués dirigit
deixant clar que s’havia d’exagerar
i col·locar cada paraula sorprenent
de la manera precisa, perquè el pú-
blic rigués amb ganes. Ben cert que
ho aconsegueix. A la fi, no és desca-
bellat veure darrere d’aquests dos
personatges dos pallassos ben ves-
tits. Jordi Bosch seria un August que
aquí exerceix de pobre diable, d’ig-
norant emocional, gairebé estúpid,
mentre que Jordi Boixaderas seria
un Carablanca, morrut, que juga
amb la vulnerabilitat del director. Si
a l’inici l’obra planteja un duel, al fi-
nal el joc el manega el client i no hi
ha intriga que valgui. Gags a dojo i
èxit de públic assegurat.e
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Els gags de Jordi
Boixaderas i

Jordi Bosch tenen
l’èxit garantit

Una imatge del multitudinari concert del grup
valencià Obrint Pas al Fòrum. XAVIER TORRENT / ICUB

Homenatge
Orxata van
dedicar
‘València
crida’ al músic
grec que va
ser assassinat


