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ElComentari Jordi Coca

És curiosa la dèria d’assem-
blar-se a algú famós. Du-
rant els anys 1940 i 1950,

als music-halls més ronyosos tri-
omfaven els imitadores de estre-
llas, i ara mateix als Estats Units
es continuen celebrant grans
concursos per a rèpliques de
Chaplin i d’Elvis. La televisió,
aquesta màquina diabòlica i ab-
surdament poderosa, difon contí-
nuament alguna animalada que
gira al voltant de la semblança

Imitadors d’estrelles

amb un famós: criatures o adults
que canten, ballen o fan el xim-
plet per esdevenir momentània-
ment una figura rutilant del fals
univers de la fama.

En el fons d’aquestes manies
mimètiques potser hi ha interes-
sos econòmics, però no estic
segur que els diners siguin la raó
principal que empeny els humans
a voler ser un altre. Els milers
d’escriptors que imiten els ambi-
ents misteriosos i religiosos tipus

Da Vinci és probable que pensin
intensament en els seus comptes
corrents, però alhora em temo
que quan s’instal·len en el gran
corrent de l’opinió general també
se senten confortables. En reali-
tat, tots els humans aspirem a ser
reconeguts i acceptats pels nos-
tres congèneres. Alguns, però,
creuen que si aquest ideal no és
possible pels mèrits propis, doncs
bé poden triar la via de la imitació,
que és igualment digna d’elogi…

Al capdavall es tracta d’arribar a la
fama, que és el substitut estúpid
del reconeixement.

Molts canvis d’opinió en temes
generals també es basen en el
mateix principi. “Si en tal opina
això –sembla que pensen molts–,
el millor és acostar-s’hi”. Potser
és per interès, per evitar-se pro-
blemes, per falta de conviccions
reals. O perquè en el fons tothom
vol ser alguna cosa, encara que
sigui renunciant a ser un mateix.

Per a alguns, al
capdavall, es tracta
d’arribar a la fama,
que és el substitut
estúpid del
reconeixement

Presa de pèl

Un any més, el Sónar es va acomia-
dar del CCCB amb la tranquil·litat
d’haver tornat a quadrar els núme-
ros i d’haver satisfet les expectati-
ves. Ahir a la tarda, amb les entra-
des exhaurides des de feia dies, es
va viure la jornada més transitada
de les tres sessions diürnes: 15.000
persones van omplir el Centre de
Cultura i van gaudir d’algun dels
nombrosos concerts programats. I,
a més a més, el clima va oferir una
petita treva: quatre gotes refres-
cants al migdia per alleujar la forta
calor que ens havia acompanyat
els dos dies anteriors.

La veritat és que la programació
del CCCB d’ahir donava molt de joc.
Sobretot per la presència dels
nord-americans Wolf Eyes, radicals
i brillants exponents del nou noise
que van oferir, amb una superiori-
tat abismal, el millor concert de tot
el festival. Poc més de 30 minuts
de soroll, ritme i energia inesgota-
ble que van deixar tothom bocaba-
dat. Ells, juntament amb Junior
Boys, Claro Intelecto, amb un direc-
te eficient, i KTL, soroll digital no
apte per a oïdes sensibles, van em-
portar-se els guardons diürns.

Ahir a la tarda, amb tot, encara
es parlava de la decebedora sego-
na actuació dels Beastie Boys a Fira
2. No sabem com la banda havia
venut als organitzadors aquest for-
mat de doble concert, però la sen-
sació general entre molt de públic
després de veure el xou de diven-
dres, era de decepció i presa de
pèl. I això que els novaiorquesos
van aplegar més de 22.000 perso-
nes al recinte firal. Beastie Boys ha-
vien promès que el segon seria un
xou més clàssic, centrat en el hip-
hop, amb tots els seus grans hits i
amb puntuals visites als instru-
ments, i en tot cas força diferent

del primer, però la veritat és que
van repetir gran part del repertori
de la vetllada anterior i de grans
hits de hip-hop en vam escoltar
pocs i, a més a més, en pèssimes
condicions. Molts havien pagat el
peatge de dijous amb l’esperança i
la seguretat de trobar divendres
l’espectacle que buscaven des de
feia anys. Però ja era prou simpto-
màtic comprovar que el format de
banda sonava molt millor que el
format de tres micros i un DJ: du-
rant el concert va quedar clar que
el grup oferia uns quants minuts
de rap clàssic per complir l’expedi-
ent, quasi “per contracte”, i que a
ells en realitat els ve de gust agafar
la guitarra, el baix i els teclats per
interpretar els mediocres temes de
hardcore-punk o, pitjor encara, les
peces d’essència funk que sonen a
lamentable acid-jazz. Vist el que

vam veure, l’organització de Sónar
hauria d’alertar els altres festivals
que els hagin contractat i avisar-los
de la terrible presa de pèl que sig-
nifica aquest format doble.

Tenint en compte la dispersió i
falta d’emoció del xou dels Beastie
Boys, les propostes de Kode 9 &
The Spaceape, gran exponent del
dubstep anglès que va oferir una
actuació vibrant, i de Cornelius,
compositor japonès de pop es-
trambòtic, van ser exquisides. De
fet, divendres a la nit es van impo-
sar les propostes més petites, mo-
destes i poc conegudes: a banda
de Kode 9 i Cornelius, també van
estar a l’altura Modeselektor, el
francès DJ Mehdi, gran agitador
rítmic, i els excel·lents Signal, amb
un discurs minimalista que explo-
ra les possibilitats del ritme neutre
i del soroll. ■

Els nord-americans Wolf Eyes van deixar bocabadats els qui van trepitjar ahir a la tarda el CCCB ■ PERE VIRGILI
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del’últimajornadade
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elsdecebedorsBeastie
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TEATRE
Marta Buchaca
guanya el premi
Ciutat d’Alcoi
L’obra Plastilina, de l’autora
barcelonina de 29 anys Marta
Buchaca, va rebre ahir el
Premi Ciutat d’Alcoi de Teatre
quan es compleix la 35a edició
d’aquest reconegut guardó, in-
forma Ester Pinter. El lliura-
ment del premi coincideix amb
la cloenda de la 17a Mostra de
Teatre d’Alcoi-Fira de les Arts
Escèniques Valencianes, que
va començar dimecres. Al llarg
d’aquests quatre dies la Mos-
tra ha reunit més de 500 pro-
fessionals del sector i s’hi han
representat 26 espectacles,
majoritàriament de companyi-
es valencianes.

ART
Reclams d’un museu:
Caravaggio al ‘sex
shop’ i Rubens al pub
La National Gallery se n’ha
empescat una de ben curiosa
per atreure visitants. Ha re-
partit 44 rèpliques dels seus
quadres emmarcades i retola-
des per uns quants espais de
Londres. Durant tres mesos,
als restaurants, pubs, placetes
i botigues hi haurà obres de
Miquel Àngel, Botticelli, Van
Eyck, Rubens, Velázquez, Ca-
ravaggio, Van Gogh i Monet .

CINEMA
Marc Recha rep el
premi Luis Buñuel
al Festival d’Osca
El realitzador de l’Hospitalet
de Llobregat Marc Recha va
rebre ahir el Premi Luis Buñuel
en l’última jornada del 35è
Festival de Cinema d’Osca.
L’organització del certamen va
voler reconèixer una trajectò-
ria cinematogràfica que posse-
eix una mirada “personal i in-
confusible”. Recha va destacar
que el cinema és “un dels pocs
espais de llibertat que ens
queden”.
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