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gues”, però amb la distància que dó-
na el pas del temps. “Si vols venir ex-
plicava aquell moment, i Hem cone-
gut la nit el que ha passat d’alesho-
res ençà”, precisa.  

La metàfora del títol del nou disc 
admet poques interpretacions i és 
prou eloqüent sobre el punt de vis-
ta de bona part de les catorze can-
çons de l’àlbum. “No parlem d’una 
nit divertida, sinó d’una nit fosca, 
però des de la distància. Érem molt 
joves i la nit es va convertir en un 
problema. Abans tot era molt frenè-
tic, i quan anàvem a tocar el que se-
gurament ens importava menys era 
el concert. Anaves a tocar i potser 
acabaves vés a saber on. Ara ho re-
cordem sense nostàlgia, però tam-
poc me’n penedeixo. Vam viure la 
vida moltíssim. Érem joves i ens 
agradava viure al límit”, diu.  

Ara poden cantar versos com 
“vam baixar als inferns i ens hi vam 
fer un lloc” o escriure cançons com 
Va ser ahir, potser perquè van so-
breviure al viatge al fons de la nit. 
“Hem patit molt, personalment i 
com a grup, i hem superat adversi-
tats molt bèsties. Ara quan fas un 
concert el gaudeixes molt. Et can-
ses, però arribes a casa bé, a unes ho-
res decents, i pots fer un petó a la fi-
lla. Si estiguéssim fent el mateix que 
quan teníem 20 anys, seria fotut”, 
assegura Bardagí, que reconeix que 
se sent còmode escrivint cançons 
des de “la total i absoluta sinceritat” 
i que totes les cançons del nou disc 
“tenen nom i cognom”. És a dir, que 
es nodreixen de l’experiència prò-
pia i compartida amb els altres 
membres del grup. “Quan vaig fer el 

primer disc en solitari, Jo faig can-
çons, el 2006, vaig fer un clic. Em 
vaig sentir molt còmode parlant de 
les coses que em passen, però no des 
de l’egocentrisme”, explica. 

Les coses han canviat en molts 
sentits. “Abans Glaucs eren com 
una passió. Volíem viure de Glaucs, 
i ens era igual si havíem d’estar una 
setmana menjant arròs amb tomà-
quet si no teníem diners. Ara les pri-
oritats han canviat. Tenim família 
i qui més qui menys tots ens dedi-
quem a la música, però no només a 
Glaucs”, diu. De fet, les responsabi-
litats professionals han fet que en 
aquesta reunió no hi participi un 
dels fundadors del grup, Lluís Alsi-
na, que treballa al FC Barcelona, i 
que Eduard Font col·labori en el 
disc però no en els concerts perquè 
ara forma part de la banda de direc-
te de Sanjosex. 

El que no ha canviat gaire en els 
Glaucs del 2014 és l’equipatge mu-

sical. “Segueixo escoltant el que es-
coltava fa vint anys, i que aleshores 
ja era antic: Serrat, Springsteen, Dy-
lan, Elvis Costello, els Beatles”, ex-
plica Bardagí, que completa l’enu-
meració amb noms com Nirvana, 
Jane’s Addiction, Pearl Jam, Le-
monheads, Nada Surf i sobretot Ju-
liana Hatfield, l’artista de Boston 
per la qual ha arribat a creuar l’At-
làntic i a seguir-la tot sol durant una 
gira per Bèlgica, Holanda i Anglater-
ra. “Sí, sóc superfanàtic de la Julia-
na Hatfield”, diu. 

“No em preocupo gaire de les 
tendències –afegeix Bardagí–. Ens 
van ficar al sac del rock català, i tinc 
clar que no tocarem mai al PopArb, 
perquè seria estrany, però m’és 
igual agradar a un tipus de públic o 
a un altre. Quan fas les coses amb el 
cor, a com més gent arribi, millor. 
Estem aquí per això. Jo no vull que 
el meu disc només agradi a la gent 
que viu al barri de Gràcia”.e

Àngel Valentí, Jofre Bardagí, José Luis Vadillo i Alexandre Rexach, els quatre Glaucs que 
aquesta nit actuen a la sala B de Luz de Gas de Barcelona. JUAN MIGUEL MORALES  

“Érem joves i ens  
vam passar moltíssim 

de la ratlla”
Glaucs presenten el disc de retorn,  

‘Hem conegut la nit’, a la sala Luz de Gas
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Glaucs van plegar veles el 2003 des-
prés de nou anys frenètics. “Érem 
joves i ens vam passar molt de la rat-
lla”, recorda Jofre Bardagí, cantant 
i compositor principal del grup que 
avui completen Alexandre Rexach 
(guitarra), José Luis Vadillo (baix) 
i Àngel Valentí (bateria). Plegats 
han enregistrat Hem conegut la nit 
(Música Global, 2014), un disc que 
certifica el retorn de la banda i que 
apareix catorze anys després de la 
publicació de l’anterior àlbum d’es-
tudi, Si vols venir (2000).    

“Quan ens vam separar no hi ha-
via cap mal rotllo intern, però sí que 
n’hi havia d’externs. Vam treure els 
cinc primers discos en cinc disco-
gràfiques diferents, i això crema 
molt”, diu Bardagí, que només tenia 
17 anys quan Glaucs van publicar el 
primer àlbum el 1996. Ara hi tornen 
perquè, com diu Bardagí, els fa 
“il·lusió”, perquè no han deixat de 
ser amics i perquè tenien “moltes 
ganes” de tocar junts, que és justa-
ment el que faran avui a la sala Luz 
de Gas, en un concert en què el can-
tautor Jordi Minus serà el teloner.  

Records d’amor i drogues 
En aquest retorn hi ha poca nostàl-
gia. “Voler sentir el mateix que 
abans només té un pes anecdòtic en 
aquest disc. El pes més important el 
tenen les ganes de poder expressar 
coses noves”, explica Bardagí, alho-
ra que afirma que segueixen parlant 
de les mateixes coses, “amor i dro-
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Un teatre compromès amb la transformació del món
atre i que amb el temps ha donat a 
llum una companyia afganesa que 
actua entre nosaltres (occidentals) 
però també al seu país –òbviament 
amb espectacles diferents d’aquest 
que critica el fonamentalisme.  

La ronde de nuit és la segona cre-
ació col·lectiva de Le Théâtre Afta-
ab (que significa sol) i parla de la im-
migració en general i del xoc cultu-
ral entre el món occidental i els cos-
tums tradicionals de l’Afganistan, 
enarborant la bandera de la llibertat 
individual. La proposta de l’actriu i 
directora francesa Hélène Cinque 
és així mateix una mostra de com el 
teatre pot ser un revulsiu per canvi-
ar el present i el futur dels individus, 
com ha passat amb el actors i actrius 

de la companyia. S’insereix, doncs, 
en l’anomenat teatre social del qual 
el brasiler Augusto Boal i el seu te-
atre de l’oprimit van ser la punta de 
l’iceberg. En aquest sentit, La ronde 
de nuit és un espectacle interessant 
i de necessària divulgació no només 
al món occidental sinó, tant de bo!, 
al món d’on vénen els intèrprets i en 
totes les societats oprimides per 
dogmes religiosos. Un espectacle 
amb un gran inici i un tractament 
tragicòmic però molt naïf de la situ-
ació amb idees força brillants i un 
saníssim humor. 

L’acció té lloc en un teatre ruïnós 
poblat d’éssers marginals. Un im-
migrant afganès viu el seu primer 
dia com a vigilant de nit. Uns com-

TEATRE

‘La ronde de nuit’ TEATRE LLIURE 
119 DE JUNY 

La ronde de nuit és el resul-
tat d’una de les accions 
polítiques més interes-
sants i eficaces de les que 
mai s’hagin de fer per or-

denar el caos en el qual viu des de fa 
molts anys la societat afganesa. Una 
iniciativa que va començar el 2005 
amb el viatge d’Arianne Mnouchki-
ne a Kabul per fer uns tallers de te-

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

patriotes busquen lloc per refugiar-
se de la tempesta de gel que cau so-
bre París. Volen dormir, però som-
nien. I veiem el dolor, els anhels, les 
frustracions d’aquells que han fugit 
d’una societat medieval i han desco-
bert que hi ha altres maneres de viu-
re. I els agrada. Llàstima de la rei-
teració de les idees, que allarga la 
funció innecessàriament. Tant de 
bo la transformació que han viscut 
aquest intèrprets, ara ja amb el per-
mís de residència en regla, pugui ar-
ribar a la gent dels seus països. La 
ronde de nuit demostra que l’educa-
ció i la cultura són les úniques eines 
per canviar el món i, sobretot, 
aquests mons dominats pel fanatis-
me i la ignorància.e

Fanatisme  
Tant de bo 
l’obra pugui 
arribar al món 
d’on vénen 
els intèrprets

Temàtica 
“No parlem 
d’una nit 
divertida, sinó 
fosca”, diu 
Jofre Bardagí  


