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“L’honestedat és la raó per la
qual continuem aquí”, repeteix
per telèfon Jean-Jacques Burnel,
que amés de baixista fi és un dels
fundadors dels incombustibles
The Stranglers, una de les ban-
des realment precursores del
punk i de la newwave. La forma-
ció britànica està vivint un mo-
ment esplèndid. Avui segueixen
alguns membres històrics, com
Burnel, el teclista Dave Green-
field i el bateria Jet Black (que en
aquesta gira el substitueix Jim
MacAulay) i el guitarrista Baz
Warne, que completa la forma-
ció. Ara estan embarcats en una
gira commemorativa dels seus
quaranta anys de vida, que aterra
demà dimarts a la sala Barts (21
h.), dins del 25 Guitar Festival
BCN. El que parla via telefònica
amb La Vanguardia sobre el
grup, l’actualitat i el passat és
Burnel, que exhibeix precisió, hu-
mor i idees clares.

Quèexplica la llarga vidamu-
sical de The Stranglers?
Queno ens vamencasellar.Ho re-
peteixo sovint, però vam ser un
dels grups pioners del punk, del
seu naixement i de la seva conso-
lidació, però musicalment vam
ser unamicamés que això. Va ar-
ribar un moment en què el punk
va morir, i nosaltres en canvi
vam continuar amb la nostra ma-
nera d’entendre el rock, i vam
continuar funcionant en el post-
punk, en la newwave. El que puc
dir és que hem estat sempre ho-
nestos i que moltes vegades no
hem seguit les convencions, les
modes o els canvis de tendència.
Aquesta falta de lligams va per-
metre que, quan el punk va escla-
tar, nosaltres fóssim lliuresmusi-
calment, i quan va morir, nosal-
tres vam continuar sent lliures, i
aquest no estar sotmesos a cap cli-
xé ens ha permès estar avui aquí.

Vénen per celebrar els seus
quaranta anys. S’havien imagi-
nat mai una vida tan llarga?
Sens dubte que no. Però teníem
una manera de veure i viure la

música radicalment lliure, per so-
bre demodes i sense fer gaire cas
als diners.

Faci un viatge al passat.
Vam començar a tocar a l’època
dels pubs, que eren l’únic lloc
d’Anglaterra on es podia tocar en
directe. Nosaltres ho fèiem espe-
cialment a The Jackpot, un local
deGuilford que regentava enBri-
an [Duffy, el nom real del bateria
Jet Black].

Però vostè procedia d’un uni-
vers molt diferent, no?
Sí, jo era guitarrista de formació
clàssica, i havia tocat i col·laborat

amb orquestres simfòniques. Pe-
rò tots els del grup veníem de
llocs que poca cosa tenien a veu-
re amb la música que després va
fer The Stranglers.

Deia que tocaven en pubs…
Sí, i aviat vam tenir ressò en els
mitjans i entre la gent. A finals
del 1975 venien a veure’ns gent
després tan coneguda comChris-
sie Hynde, Joe Strummer o els
Sex Pistols. Vam ser teloners dels
Ramones i de Patti Smith quan
van venir a Anglaterra el 1976.
Era una època fantàstica, la veri-
tat, tots érem molt amics. Però

vam ser els primers a tenir reco-
neixement i èxit.

Eren amics?Vostè va tenir al-
guna baralla molt famosa.
Bé, en aquella època jo era molt
diferent. M’agradaven molt les
arts marcials i no suportava les
ximpleries. Una part dels mitjans
tenien una animadversió cap al
grup perquè, a diferència de la
resta de bandes i solistes, anà-
vem per lliure, fèiem discos dife-
rents i ambmés èxit, i a sobre pas-
sàvem d’ells. Una vegada em vaig
barallar amb un d’ells, Jon Sava-
ge, perquè ens havia atacat perso-

nalment i això era inacceptable.
També hi havia rivalitat, com
aquella que va desembocar en
una brutal baralla ambPaul Simo-
non de The Clash el 1977. Ja li
dic, era una altra època, jo era
bastant salvatge i nom’estava per
mitges tintes.

Ho enyora?
Va ser apassionant, però nosal-
tres no ens vam quedar mai qui-
ets artísticament i vam viure al-
tres etapes també molt excitants
després, i també molt creatives.
No ens ha anat malament: hem
venut més de quaranta milions
de discos…

Però als 90 van passar un pe-

ríodedifícil, van canviar els gus-
tos i van caure en un cert perío-
de d’oblit.
És cert. Aquells anys van ser els
pitjors en la història del grup.
sens dubte. A més de la possible
evolució de la nostra afició i dels
gustos musicals, a l’interior de la
banda es van produir alguns can-
vis que van provocar inestabilitat
i, com li diria, una certa indefini-
ció en el nostre so.

El seu últim disc, ‘Giants’, va
rebre crítiques molt positives.
Sí, elogioses a tots els mitjans. És
un disc amb un so molt més con-
sistent que en àlbums anteriors.
Però a la gira d’ara també to-
quem temes de tota la nostra car-
rera, cosa que no solem fer.c
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“Quan va esclatar
érem lliures,
i quan va morir, ho
vam continuar sent”
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The Stranglers, en un concert a Londres el 8 de març passat
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“Era una altra època,
jo era bastant salvatge
i no anava amb
mitges tintes”
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Drumming live

Coreografia: Anne Teresa
de Keersmaeker
Música: Steve Reich
Intèrprets: Rosas & Ictus (amb
la participació d’Esmuc)
Lloc i data: Mercat de les Flors
(27/III/2014)

JOAQUIM NOGUERO

A favor de l’espectacleDrumming
live, una coreografia de 1998 de la
creadora belga Anne Teresa de
Keersmaeker que dialoga amb
música de percussió de Steve
Reichde començament dels setan-
ta, hi ha la coherència escènica
del seu desenvolupament de pas-
sos anàleg al desenvolupament de
la partitura (la sobreposició d’u-
nes mateixes sèries amb contínu-
es variacions), també la perfecció
formal aconseguida en aquesta
marea suau de moviment i, tam-

bé, la precisió i l’exactitud gairebé
virtuoses de cada seqüència: l’es-
cena final de la catifa en ple comp-
te enrere del cronòmetre serveix
just per a això, perquè percebem
que no hi ha cap possibilitat d’im-
provisar un final si no s’arriba a
temps al 3, 2, 1, 0. A favor juguen
aleshores les qualitats harmòni-
ques, rítmiques i de textures que
constitueixen l’objectiu de la pe-
ça, el seu veritable ésser, sense
cap necessitat demelodia; és a dir,
sense cap altre desenvolupament
ni temàtic ni narratiu que el de la
metareflexió formal. Keersmae-
ker ja havia treballat amb Reich a
Fase (1982), i el compositor ha re-
sultat un bon aliat per a laminima-
lista nuesa d’aquesta dansa reduï-
da a l’essencial.
En contra de Drumming live hi

juga la data de finals dels noranta,
ja que no representa més que el
perfeccionament d’alguna cosa
queKeersmaekermateix havia ex-
perimentat i desenvolupat abans,

un tipus de treball que, si tenia
sentit els setanta i primers vuitan-
ta, ara, rere peces tan enèrgiques
comFase oRosas danst rosas de la
belga, o després de la postmoder-
na complexitat harmònica, rítmi-
ca i tímbrica de coreògrafes com
Trisha Brown o de músics con-
temporanis com Edgar Varèse o
fins i tot de roquers inclassifica-
bles com Frank Zappa, el que
hemvist sembla a estones un exer-
cici virtuósmanierista, gairebé ex-
hibicionista en la pulcritud o fins i
tot buit en la perfecció i el desen-
volupament tècnic.
Quedem-nos, però, amb la part

positiva. L’apunt humà de cali-
desa que a estones aporten les
veus a la percussió o els cossos i
les mirades a la coreografia.
Aquesta temptativa de sensualitat
continguda,més de rosa que de di-
amant. També el que a Barcelona
aporta de museu viu i de lliçó
pendent. I quedem-nos, esclar,
amb el que representa per als
alumnes de l’Esmuc col·laborar
amb Ictus en una peça complexa
com la de Reich, magníficament
executada.c
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Jean-Jacques Burnel, baixista de The Stranglers, que actuen al Guitar Festival
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“Hemdurat perquè no
només vam ser punks”


