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Jethro Tull ‘revisited’
CRÒNICA Pedralbes va acollir Ian Anderson

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

L’estiu produeix aquell efecte esto
vador, suavitzant, i per això, Ian An
derson ja no interpreta en aquesta 
gira el seu nou disc, Homo erraticus, 
en la seva integritat (i severitat), com 
feia dos mesos enrere al Regne Unit, 
i es decanta pel repertori antològic 
The best of Jethro Tull. Millor així, en re
alitat, encara que una immersió en 
el grup, com la de dilluns al Festival 
de Pedralbes, requereixi una menta
lització prèvia, perquè es tracta d’un 
material que ha envellit amb certes 
dificultats.
 No hi ha artistes actuals que rei
vindiquin Jethro Tull, i la seva com
binació de rock amb rampells hard, 
girs progressius i influències folkie 

té un aspecte extemporani. Tam
bé les gesticulacions d’Anderson i 
el seu posat mil·lenari quan toca la 
flauta doblegant un genoll. Però un 
repertori de clàssics, encara que en 
certs moments faci somriure, sem
pre té els seus moments, començant 
per Living in the past, simptomàtic tí
tol, la peça que va obrir la nit.  

EL CANTANT MIM / Perfil més rocker que 
folk, banda canònica, amb l’inquie
tant afegit d’un cantant mim que su
plia Anderson en els moments deli
cats. I una selecció que va combinar 
les cites per a connaisseurs, com No-  thi-
ng is easy (de Stand up, 1969) i With you 
there to help me (de Benefit, 1971), amb 
cançons destinades a singles, cas de la 
teatral Sweet dream, i l’himne autopa

ròdic Too old to rock’n’roll, too young to 
die, del temps en què Anderson, que 
encara no havia complert els 30, ja 
començava a sospitar que els nous 
corrents li passaven per sobre.
 A Doggerland i The engineer, del nou 
disc, el cantant i flautista no va so
nar més contemporani que a Thick 

as a brick i Songs from the wood. I va te
nir la seva gràcia que, al final, jun
tament amb Aqualung, sonessin du
es peces que li van portar problemes 
amb la censura espanyola, My God i 
Locomotive breath. Fora del món de Je
thro Tull sí que han canviat algunes 
coses. H 

33 Ian Anderson, durant el concert que va oferir a Pedralbes, dilluns.
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mar com els vencedors imposen la 
seva visió del bé i del mal». Els ba
llarins vestits com Arlequí repre
senten els antics bufons, els únics 
amb butlla per dir veritats a través 
de l’humor. «Encara que sembli que 
fan tonteries, en realitat expressen 
les coses més bèsties», aclareix 
Shechter, autor també de la música. 
«És esgotador ocupar-me de tot pe-
rò compensa. Em permet crear tot 
un món». L’estimulant partitura de 
Sun inclou quatre cançons d’altres 
autors, entre elles de l’òpera Tann-
häuser, de Wagner.
 Les seves coreografies han evolu
cionat molt des de la seva primera 
obra, Fragments (2004): «El meu vo-
cabulari ara és més sofisticat i com-
plex. Em sento més lliure i no tinc por 
d’experimentar». H

L’aparent comoditat 
sobre la qual s’assen
ten les societats desen
volupades és posada en 

entredit a Sun, la nova creació de 
l’aplaudit coreògraf israelià instal
lat a Londres Hofesh Shechter. 
L’amfiteatre del Grec acull avui i 
demà aquesta potent obra inter
pretada per 14 ballarins ambien
tada en l’època renaixentista. «Va 
ser l’etapa de màxima esplendor 
del colonialisme espanyol, francès 
i anglès», recorda Shechter. 
 Respecte al simbolisme del tí
tol, el coreògraf explica: «Com 
el sol, que sota la seva brillant 
llum amaga una enorme capaci-
tat destructiva, la nostra societat, 

aparentment tan confortable, té un 
costat fosc que amaga coses terri-
bles». Shechter dirigeix una de les 
poques companyies de dansa con
temporània d’Anglaterra amb su
port públic. Això li permet tenir en 
nòmina els ballarins que, de mitja
na, fa cinc anys que estan amb ell. 
«L’estabilitat econòmica ens dóna 
solidesa. Som com una família. Co-
nèixer tan bé els ballarins em per-
met anar més enllà», diu el coreò
graf, que no entén com el pressu
post del Royal Ballet de Londres 
equival al de totes les companyies 
britàniques de dansa contemporà
nia. «Costa invertir en cultura però 
sense diners és impossible apujar 
el llistó».
 A Sun utilitza titelles. «Els ninots 
són estereotips. Serveixen per plas-

MARTA CERVERA
BARCELONA

33 Dansa amb missatge 8 Els ballarins de ‘Sun’ en una escena de l’última creació de Hofesh Shechter.

El que la societat amaga
El combatiu Hofesh Shechter torna amb ‘Sun’, potent coreografia que gira entorn al 
colonialisme H 14 ballarins denuncien al Grec les contradiccions de la nostra època

DISBARAT! / DISPARATE! 
J El peculiar artista de circ danès 
Karl Stets s’uneix a un conjunt 
d’instrumentistes en una 
imaginativa proposta que uneix 
música i absurd. Mercat de les 
Flors. Només fins dissabte.

VICTÒRIA D’ENRIC V
J Pau Carrió dirigeix la 
Kompanyia Lliure amb una 
versió actual i musical d’Enric V, 
de Shakespeare. Fins divendres, 
al Lliure de Gràcia.

CIRC MUSICAL I 
SHAKESPEARE

AGENDA D’AVUI

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

–De la seva música s’ha dit que 
sona als 60, també que sona als 
90. Però el títol del disc és, defini-
tivament, dels 80.
–Va sorgir pels comentaris d’una 
amiga madrilenya. Ella és una 
mica almodovariana i va dir que 
vivia en un món fatal, cosa que, 
per un altre costat, defineix bé el 
món on vivim.

–¿Es consideren nostàlgics?
–Suposo que li passa a tohom, la 
història anterior et marca. Els 90 
ens van marcar en la joventut. I 

Quatre anys després de ‘Fuerza bi-
en’, la banda barcelonina torna amb 
‘Mundo fatal’, que avui i demà pre-
senten a Heliogàbal. Parlem amb 
Carlos Leoz (guitarra i veus).

Me and The Bees
Grup de pop ‘indie’

EN 3 MINUTS

  
«Ens agraden 
les cançons 
curtes» 

després mires encara més enrere 
i, al final, es barreja una mica tot.

–Aquesta història anterior, ¿no 
pesa?
–No et queda més remei que su
perarho. A més, cada vegada va a 
més (rialles). 
 
–¿Són molt fans de Papas Fritas, 
o és només la meva imaginació? 
–És un grup que ens agrada a tots 
tres, és clar. Aquest so power pop 
ens encanta. Cançons curtes i di
rectes.

–¿Tenen la norma no escrita de 
no fer cançons que arribin als tres 
minuts? 
–Surten així. Les nostres cançons 
solen sortir d’un riff, o una part 
de tornada amb melodia clara. 
Després es tracta de posarhi un 
principi i un final i omplir una 
mica (rialles).

–Les il·lustracions de Jad Fair 
[músic i artista visual de culte] per 
al disc són genials. ¿Com hi van 
entrar en contacte? 
–¡A través de Facebook! Les xarxes 
faciliten aquestes coses. Després 
el vam conèixer en persona al fes
tival South By Southwest d’Aus
tin (Texas), i vam tocar junts. H


