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Veritats imentides teatrals

Nouvinguts, unes quantes estre-
lles ja consagrades i uns robots
francesos certifiquen el palma-
rès de la 56a edició dels premis
Grammy que es van concedir
ahir a la matinada a Los Ange-
les. Dues lliçons que es poden
extreure en una primera lectura
del profús llistat són que el cada
vegada més canviant negoci de
lamúsica popular està possibili-
tant que qualsevol parvenu pu-
gui fer trontollar de la nit al dia
el regnat d’un intocable. I l’altra
lliçó és que la música popular
entén poc d’excepcionalitats i
particularitats a hores d’ara de
la història. Una màxima que re-
geix per a les dues parts del con-
tracte.
Els Daft Punk són un duo vete-

rà demúsica electrònica, i, per so-
bre de moltes altres considera-
cions, són un grup francès. Però
ho ha estat sempre des d’una
perspectiva atípica a la tradició
de l’excepcionalitat cultural que
sovint han defensat al país veí.
Els Daft Punk no ho van fer en
els seus temps de cap auge, quan
confeccionaven el seu digerible
house en els anys 90 imoltmenys
ara, quan famig any van tornar al
primer pla de l’escena internacio-
nal (especialment nord-america-
na) amb un àlbum com Random
accessmemories, un homenatge a

lamúsica disco europea, ambpro-
tagonisme dels ubics Pharrell
Williams i Nile Rodgers, però
també de Giorgio Moroder, pare
de l’eurodance dels setanta. La
presència de Pharrell Williams
s’intueix fonamental en aquesta
explosió de Daft Punk no només
per participar en els guardons

aconseguits amb la cançó Get
lucky sinó per haver rebut el pre-
mi al millor productor de l’any.
Si no ho és ja, una de les grans
estrelles de la música popular en
diferents estils.
Al costat del duo integrat per

Guy-Manuel de Homem-Christo
i Thomas Bangalter, la seva ico-

nografia característica (mutisme
públic, identitat oculta darrere
d’uns cascos futuristes) i quatre
guardons, entre ells el de millor
àlbum –la primera vegada en la
història que un grup de música
electrònica guanya aquest guar-
dó– i millor cançó, van brillar po-
derosament un parell de nouvin-

guts que són els qui agiten i dina-
mitzen l’actual circuit del con-
sum musical. D’una banda, una
parella de hip-hopers de Seattle,
Macklemore & Ryan Lewis, que
fa uns mesos es movien en els lí-
mits de l’underground i que en
un no res s’han enfilat a dalt de
tot del hit parade, enduent-se de
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Fa quatre dies era a la sala Atrium
amb Himmelweg, des de dijous al
Lliure de Montjuïc amb la versió
de L’enemic del poble i a partir de
divendres, al Borràs, amb El crítico
(Si supiera cantar me salvaría). A
JuanMayorga (Madrid, 1965), pro-
bablement el dramaturg espanyol

a hores d’ara més important en
llengua castellana, se l’aprecia for-
ça aCatalunya, on s’han vistmoltes
de les seves obres, abans de la re-
cent acumulació de proves del seu
talent. El crítico, a més, ens ha per-
mès el retrobament de Juanjo
Puigcorbé, actor format aquí i
molts anys allunyat dels escenaris
locals. A l’obra, Puigcorbé és
Volodia, el crític teatral que rep la
visitade Scarpa (PerePonce) lama-
teixa nit que aquest autor acaba
d’estrenar triomfalment la seva úl-
tima obra, rebuda, tothom dem-
peus, amb un quart d’hora d’aplau-
diments.

Tot i que Mayorga fa que Volo-
dia digui “estic fart –tradueixo–

d’obresde teatre que tractende tea-
tre”, la veritat és que en el combat
dialèctic que manté amb Scarpa
gairebé no es parla de res més.
Amb una gran dosi de generositat,
Mayorga ha volgut dibuixar un crí-
tic teatral carregat d’arguments no-
bles i justos, sense prejudicis, i que
emet les seves opinions des d’una
independència radical.Alhora, l’ofi-
ci de Scarpa el planteja amb uns
quants punts febles, entre els
quals, la reiterada tendència a sub-
ministrar aquella carnassa senti-
mental al públic per tal d’assegu-
rar-ne l’aplaudiment. Al final Scar-
pahauràd’admetre lamancade ve-
ritat que hi ha en la seva última
obra, com afirmava Volodia.

La llarga discussió entre el dra-
maturg i el crític aporta interes-
sants reflexions, no tant sobre les
teories al voltant de la disciplina
dramàtica com sobre la mateixa
pràctica escènica, desde l’escriptu-
ra d’un text fins als criteris que
s’usen per valorar-lo. A l’última
part d’El crítico, i a partir d’un per-
sonatge femení de l’obra, Juan
Mayorga obre amb molta habilitat
una escletxa a la vida real dels dos
combatents, per on l’espectador
descobreix secrets molt ben guar-
dats fins aleshores. Entre d’altres,
un amor frustrat que s’intenta recu-
perar i que obliga Volodia a pren-
dre una decisió insospitada. No es-
tic segur, però, que Juan Mayorga
hagi aconseguit evitar el pessigo-
lleig sentimental, abans blasmat, i
que propicia la llagrimeta agraïda,
amb la consegüent ovació enganxa-
da al desenllaç.

El crítico ha trobat en Juan José
Afonsoundirector eficient en el te-
va-mevadialèctic, facilitat per la sò-
lida experiència dels dos actors.
Tal vegada caldria retreure-li una
excessiva indulgència en permetre
massa desimboltura al personatge
de Scarpa, massa confiances en
moure’s per una estança aliena i da-
vant d’un, fins aleshores, descone-
gut. Tot i això, cal aplaudir el bon
treball de Pere Ponce i la gran ac-
tuació de Puigcorbé, esplèndid, re-
trobat amb un formidable equipa-
ment gestual i amb l’art de dispen-
sarmatisos comho fan els amos de
l’escena professionalment més sa-
vis i madurs. Alerta, però, amb se-
gonsquinmatís: de vegades els per-
sonatges es decanten per uns mur-
muris sinuosos i l’escenari és una
gran caixamuda que provocà algu-
na deserció i, a la sortida, força
queixes ben justificades.c

Els francesos Daft Punk acaparen premis Grammy en una edició que ‘reviu’ els Beatles

L’electrònica jaéssupervendes

Els emmascarats components de Daft Punk recullen el Grammy al millor disc de l’any per Get lucky
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Dues
escoles.
Les músiques
Alicia Keys i
Yoko Ono
–vídua de
John Len-
non– també
van assistir
a la gala
dels
Grammy

TEATRE

La meitat
dels
Beatles.
Paul McCart-
ney i Ringo
Starr actuant
durant la
passada
cerimònia
dels Grammy
a l'Staples
Centre

Espectacular. Katy
Perry es contorneja
davant la barra de
ball durant la seva

actuació
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