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Cass McCombs ha començat a gua-
nyar-se una petita llegenda com 
a compositor de cançons. Les in-
closes en Big wheel and other stories 
–el seu últim i, potser, millor disc– 
són moltes i variades i, majoritària- 
ment, molt brillants. El californià 
recorre en aquest doble disc a un 
grapat d’estils, del blues al country, 
passant pel free jazz, no sols sen-
se despentinar-se, sinó també fent 
mutar cada gènere de forma perso-
nal. Avui presenta aquest reperto-
ri a La [2] de Apolo (21.30 h), en un 
dels directes rock més esperats de 
la temporada.
 McCombs també ha començat 
a fer-se una petita llegenda com a 
entrevistat difícil. És aquesta me-
na d’artista distant –com al seu dia 
Lou Reed o Stephin Merritt de Mag-
netic Fields– a qui gairebé qualse-
vol periodista tem una mica. De po-
ques paraules, desafiadors i a ve-
gades difícils de desxifrar. Parlem 
d’un home tan esquiu que, segons 
sembla, el seu segell Domino va ha-
ver de contractar un detectiu pri-
vat per poder tenir fotos seves. 
 La conversa comença tensa. El pe-
riodista no va tenir més bona idea 
que parlar justament sobre això, les 
seves poques ganes de fer entrevis-
tes. El recordatori que a Bill Calla-
han –un altre cantautor rock de cul-
te– tampoc li agrada parlar gaire so-
bre la seva pròpia música, provoca la 
primera resposta contundent de Mc-

Combs. «Bé, tinc una opinió molt bai-
xa sobre aquest tipus», va dir. «Ni tan 
sols en diria músic». Comencem bé.  
 «Dir que un no vol parlar sobre la 
seva música… Això és covardia. És 
clar que en podem parlar –diu un ho-
me que va contestar les entrevistes 
del disc Wit’s end (2011) amb ¡cartes 
escrites a mà!–. Però el que jo vull, en 
realitat, és que en parlem millor». 
 Segons l’artista, les seves can-
çons no són de la seva propietat, si-
nó d’una entitat superior. «Les me-

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

El músic esquiu
L’enigmàtic cantautor californià Cass McCombs presenta avui 
a La [2] de Apolo el seu últim disc, ‘Big wheel and other stories’

Els seus temes poden ser molt di-
ferents; així s’entén que amb cada 
cançó el procés ha de variar. «No ho 
sé. És difícil de dir. A vegades em ve 
al cap una seqüència de cançons. 
Altres vegades són cançons sol-
tes. M’arriben idees que he d’alli-
berar. Algunes són hilarants i em 
ve de gust explicar-les. Altres te-
nen un altre humor» 
 En la música de McCombs hi pot 
haver contrastos, com el que hi ha 
entre la melodia de Morning star i 
els seus versos tirant a foscos. «No 
són foscos, són realistes. Aquest 
és el món en què vivim. Jo no veig 
aquest contrast. Quan aprenguem 
que aquest és un món cruel i ple de 
dolor, potser la societat començarà 
a funcionar una mica millor. Fa fal-
ta una reeducació sobre aquest fet. 
No es pot eludir el dolor».

La mort d’una amiga 

McCombs va perdre l’any passat 
la seva amiga l’actriu Karen Black, 
icona del cine nord-americà dels 
anys 70. A ella –veu convidada 
en el clàssic Dreams-come-true-girl 
i Brighter!– està dedicat el nou àl-
bum. «Les paraules no poden des-
criure el meu amor per Karen. Era 
una verdadera fan. L’enyoro molt. 
Potser és l’artista més pura que he 
conegut. I era genial amb tothom. 
Li deia a tothom el que pensava a 
la cara, però no volia ser mal edu-
cada. Només estava sent realista». 
Ànimes bessones. H

ves cançons no són privades, són 
de tothom. No em pertanyen. Jo no-
més estic donant forma a una co-
sa que està en l’aire i que és de tot-
hom, i tots podem entrar en una con-
versa fluida sobre el que signifiquen 
aquestes cançons». La meva segona 
pitjor idea de la tarda: dir-li que més 
o menys Callahan pensa igual. Que 
prefereix que cada persona tingui la 
seva pròpia visió d’una cançó a im-
posar cap mirada. «Pfff… No, de de-
bò. Quasi prefereixo que em compa-
rin amb George Michael que no pas 
amb ell».
 Canviant de tema: ¿quin és el seu 
procés de composició més habitual? 

«Les meves cançons 
no són privades, són 
de tothom, jo dono 
forma a alguna cosa 
que està en l’aire»

33El músic Cass McCombs, en una imatge promocional.

ACTUACIÓ A BARCELONA D’UN ARTISTA DE CULTE ‘GAGSONTRIX’, MILLOR ESPECTACLE

Premis de la Mostra de Teatre
«Per la seva originalitat i dinamisme» i el seu «sentit de l’humor», l’especta-
cle de mim GAGSonTRIX, de la companyia PuntMoc, va rebre dimarts a la nit 
en una gala al Teatre del Raval, el Premi al Millor Espectacle i el Premi del Pú-
blic de la 18a Mostra de Teatre de Barcelona. Els germans Guillem, Juli i Héc-
tor Boada, de PuntMoc, van rebre també el Premi al Millor Actor ex aequo. Les 
actrius de La dama van guanyar en la categoria femenina.

LITERATURA INFANTIL

David Nel·lo 
i Pedro Riera, 
premis Edebé
Amb La nova vida del senyor Rutin, on 
un recepcionista d’hotel combat la 
monotonia en una illa sueca, David 
Nel·lo va aconseguir ahir el premi 
Edebé de Literatura infantil. En 
l’apartat juvenil, va guanyar Pedro 
Riera, amb el relat d’intriga La tomba 
d’Aurora K. Amb 25.000 i 30.000 eu-
ros, respectivament, són els premis 
més ben dotats en la seva categoria.

GUIÓ DE ‘WESTERN’

Tarantino aparca 
el seu nou film 
per una filtració
«Deprimit» per la «traïció» de la qual 
considera que ha estat objecte per 
la filtració del guió de la pel·lícula 
que estava preparant, el western The 
hateful eight, Quentin Tarantino ha 
decidit arxivar el projecte per, pot-
ser, tornar-lo a reprendre d’aquí uns 
anys. El cineasta va afirmar al portal 
Deadline que havia compartit l’es-
borrany amb sis persones.


