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No entenc res, i em 
perdo en cavil·lacions

M
ariano Rajoy i el PP 
han guanyat les elecci-
ons. És veritat. Artur 
Mas i CiU han perdut 

les eleccions. És veritat. Tan veritat 
com que, guanyant i perdent, els 
dos partits s’han dessagnat a vots 
en el camí cap a Europa. Tan veritat 
com que el PSOE i el PSC s’han ex-
traviat en aquest mateix camí, i 
s’han despertat en un carrer fosc, 
del qual volen sortir a urpades. Tan 
veritat com que, per estrany que 
sembli, s’ha capgirat la dita i han 
estat els peixos petits els que els 
han clavat les dents als grans. Dents 
de llet, d’acord. Però que en el mo-
ment de la mossegada fan tanta pu-
pa com el millor ullal recargolat. 
Bé, doncs amb tot aquest panora-
ma, aquí segueix somrient tothom. 

El que mossega perquè afila denta-
dura i el mossegat perquè, això diu 
almenys, són mossegades que a pe-
nes deixen empremta. I ara toca el 
somriure estable («¡dents, dents!») 
amb centelleig d’anunci a l’esmalt. 
¿Per què deu ser? ¿Hi tindrà alguna 

cosa a veure el fet que davant els re-
sultats electorals les borses europe-
es pugessin de cop? Recordo haver-
me’n anat a dormir diumenge an-
goixat (i acollonit, deixem-nos 
d’eufemismes) pel notable ascens 
de l’extrema dreta europea, i em re-
cordo amb els ulls a quadros di-
lluns al veure la reacció de les bor-
ses a l’alça. O sigui, que els dels di-
ners estaven feliços amb el nou 
estatus i ho celebraven al seu aire, 
traient pit i aixecant el que tenien 
més a mà: la copa de la viuda (Cli-
quot, per descomptat) i l’índex de 
la banca. ¿Què per què escric ara 
d’això? Doncs per compartir amb 
vostès el meu desconcert, perquè 
no entenc res, i perquè em perdo en 
cavil·lacions absurdes. I perquè 
penso que molts dels que m’estan 
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¿Per què davant els 
resultats electorals 
les borses europees 
van pujar de cop?

llegint estan tan desconcertats com 
jo. I perquè mal de molts consol de 
tontos. I perquè (parafrasejant lliu-
rement el poeta) encara que jo ja 
fos un tonto, el que estic veient em 
fa dos tontos. 
 Canviem de terç. Parlem de lles-
tos. O de llistes. Immòbil com estic 
a casa a causa de la meva pota ma-
lalta ocupo el temps amb llibres i 
DVD que m’ajudin a veure millor 
el que passa. Aquesta és la llista de 
les pel·lícules que, al llarg de la prò-
xima setmana, em disposo a veure 
per mirar d’entendre: El raïm de la 
ira, Margin Call, L’ombra del poder, El 
capital, Bona nit i bona sort, L’onada, 
Els idus de març, Inside Job, Joc de mur-
ris i, ja que hi estem posats, Bienveni-
do Míster Marshall. 
 ¿Sou servits? H

puntsa

L’emocional Joel Reyes 
3L’artista presenta avui a Tarragona el seu primer disc en solitari, ‘Eléctrico’
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A
mb el títol del seu primer 
disc en solitari Joel Reyes 
juga «a despistar», admet, 
perquè Eléctrico és un disc 

molt acústic, pròxim al folk i la can-
çó d’autor. Però aquest és també el 
nom d’una de les seves noves can-
çons «que parla d’una relació, i ja se 
sap que les neurones funcionen a 
base d’impulsos elèctrics. Es tracta 
d’una electricitat emocional, vaja», 
explica l’exintegrant de Baked Be-
ans, banda de pop-indie alternatiu 
que a finals dels 90 va figurar en fes-
tivals com el de Benicàssim (FIB) i 
que va arribar a sonar en les radio-
fórmules.
  El cantant de Reus (Baix Camp), 
establert des de fa 12 anys a Madrid, 
presenta aquesta nit el seu nou 
compacte a la sala La Vaqueria de 
Tarragona. I el 27 de juny vinent té 
una actuació a Barcelona (al Pipiolo 
Bar).

CANTANT AMB RECURSOS / Eléctrico és un 
àlbum intimista i amb presència 
melòdica. Un treball que integren 
11 peces (12 si s’inclou la versió des-
pullada d’Universos paralelos que tan-
ca el disc). Són temes escrits sense 
prejudicis, amb arranjaments molt 
càlids, senzills, «i més precisos», acla-
reix Reyes. Un cantant «de cul inqui-
et», que per «circumstàncies que te-
nen a veure amb la indústria» [i la 
mala fe de certes discogràfiques] va 
haver d’aparcar el que havia de ser el 
tercer disc del seu actual grup, Mala-
cabeza. Formació amb la qual va pas-
sar de l’anglès al castellà, i amb la 
qual ja va apostar per un pop-rock 
més d’autor.
 «No hi ha hagut cap problema 
entre els integrants de Malacabeza. 
Però tal com està el panorama, tots 
hem hagut de buscar alternatives. 
El fet és seguir creant. Per a mi es-
criure és una autèntica necessitat. A 

més, aquell tercer disc de Malacabe-
za acabarà sortint. N’estem molt or-
gullosos».
 El cas és que Joel Reyes s’ho ha ar-
reglat per autoeditar-se «i ho fa pràc-
ticament tot» en la seva nova aven-
tura sense la formació que va crear 

el 2009. «Ara porto les contractaci-
ons, la promoció... Em vaig encarre-
gar del disseny de la portada. I fins i 
tot del primer videoclip [No sé que voy 
a hacer contigo]; el vaig rodar jo ma-
teix amb el meu iPhone», relata.
 Reyes explica que quan compon 

utilitza «el mateix mètode» tant 
quan ho fa per al grup com per al seu 
repertori en solitari. «No penso si el 
tema serà o no per a Malacabeza. En 
realitat, on va a parar finalment té a 
veure més amb l’embolcall que amb 
la cançó en si mateixa, perquè la me-
va manera d’escriure té una perso-
nalitat molt determinada. La pre-
missa acaba sent pensar si aquella 
peça en qüestió la podré defensar en 
els concerts jo sol amb la meva gui-
tarra».

ENCERTADES COL·LABORACIONS / Eléctri-
co compta amb les col·laboracions 
d’artistes de la talla d’Alfa (Le Punk, 
Buenas noches Rose), el cantautor 
Fran Fernández, el rocker murcià 
Carlos Vudú, el multiinstrumentis-
ta Amir John Haddad (Zoobazar, Ra-
dio Tarifa), Mario Raya i Sus Reche. 
«Cap d’aquests convidats és res pre-
meditat –aclareix–. Tot va sorgir de 
forma natural. No respon a cap es-
tratègia comercial».
 «A Fran Fernández, que és de Gra-
nada, el conec del circuit de la can-
çó d’autor de Madrid [amb ell com-
parteix la partitura de Me dejaré lle-
var]. I amb Alfa vaig coincidir en un 
concert benèfic. Recordo que ja al 
camerino, bevent tequila, li vaig dir 
que seria fantàstic que col·laborés en 
una de les meves cançons. I vaig ele-
gir Es lo que hay, amb aquella lletra 
tan dolorosa, amb aquell concepte 
tan de ranxera.... La seva veu trenca-
da té fins i tot el fum de les tavernes», 
descriu.
 De fet, Eléctrico rescata una can-
çó de Malacabeza, Si supieras. «Mai 
em va agradar com va quedar l’ar-
ranjament. Se li va fer una vesti-
menta pop que no li tocava. I aquí 
l’he gravat donant-
li un rampell més 
del sud». H

LA NOVA VIDA DE L’Ex-bAkED bEANs I LíDEr DE mALAVENTurA

33Joel Reyes, abans de cantar en acústic per a EL PERIÓDICO.
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Vegeu l’acústic 
d’‘Eléctrico’ amb el mòbil  
o a e-periodico.cat

Mor Böhm, 
el fotògraf 
de ‘Peeping 
Tom’

EL PERIÓDICO 
VIENA

L’actor austríac Karlheinz Böhm, 
que va donar vida a un psicòpa-
ta que retratava les seves vícti-
mes mentre morien a Peeping 
Tom (1960) i que es va guanyar fa-
ma mundial a l’aparèixer com 
l’emperador Francesc Josep a la 
trilogia Sissí, va morir dijous als 
86 anys, segons va confirmar 
ahir l’organització humanità-
ria Menschen für Menschen (Hu-
mans per a Humans), fundada 
per l’actor el 1981 a Etiòpia, on 
Böhm passava llargues tempora-

òbIT

des i on es va casar per quarta ve-
gada el 1991. El 2003, les autori-
tats del país africà el van nome-
nar ciutadà d’honor.
 Nascut a Alemanya el 1928, 
l’actor era fill del director d’or-
questra Karl Böhm, un dels més 
importants del segle XX, i de la 
cantant d’òpera Thea Linhard. Va 
passar la major part de la seva in-
fància a Alemanya i, després de 
la segona guerra mundial, es va 
traslladar a Àustria. Va voler ser 
pianista, però al veure que el seu 
talent no arribaria a ser com el 
del seu pare, va decidir estudiar 
actuació. Entre 1948 i 1976 va te-
nir una exitosa carrera que el va 
dur a aparèixer en 45 pel·lícules i 
en nombroses obres de teatre. H

33 Karlheinz Böhm.


