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Refinament

Lleugeresa i
evanescència

CRÍT ICA DE ROCK

CRÍT ICA DE TEATRE

The Jayhawks

Lloc i data: Apolo
(14/VII/2014)

RAMON SÚRIO

The Jayhawks, liderats pel can-
tant i guitarrista Gary Louris,
van presentar la reedició expan-
dida dels seus tres clàssics
Sound of lies (1997), Smile
(2000) iRainy daymusic (2003).
Tres joies de l’anomenat so ame-
ricana, el que barreja country,
folk, rock i unes harmonies
vocals que són la millor marca
de la casa. Unes floritures que
impliquen la teclista Karen
Grotberg i el bateria TimO’Rea-
gan. Aquest últim també veu so-
lista a Bottomless cup, cançó de
la qual és autor.
Temes lents i mitjos temps

que es van fer estimar des de la
inicial i premonitòria I’m gonna
make you love me rubricada per
una harmònica a l’estil Dylan
més rústic. Amb gran habilitat
transformen temes d’aparença
folk, comThemanwho loved life,
en crescendos dramàtics prota-
gonitzats pels solos precisos i es-
carits de Louris. També els del
piano elèctric, que és determi-
nant en introduccions i combina
de meravella amb mandolina i
guitarra acústica a Angelyne.
Un altre punt fort del grup és

el seu joc de contrastos. A So-
mewhere in Ohio, el que sembla

un assolellat tema pop, trufat de
pa pa pas, acaba esdevenint un
dissonant tempo rocker. La ten-
sió de les seves guitarres arriba a
remetre al Neil Youngmés elèc-
tric en la intensaWaiting for the
sun, unapicadad’ulletmolt apre-
ciada, fora del guió, aHollywood
Town hall.
El refinament de les melodi-

es, la sofisticació dels cors i la se-
va capacitat emotiva connecta
TheJayhawks ambel barroquis-
me de l’edat d’or californiana.
Així, Trouble és com ajuntar

Byrds i The Flying Burrito
Brothers, i la baladaAll the right
reasons la podria firmar James
Taylor. En aquesta tessitura va
sobresortir la respesca d’If I
only had a car, del seu grup pa-
ral·lel Golden Smog –en el qual
també va militar Jeff Tweedy–,
que els acosta a l’americanamés
contemporània i expansiva de
Wilco.

The Jayhawks

Mata’m

Autor i director: Manel Dueso
Lloc i data: La Villarroel, festi-
val Grec. Fins al 3 d’agost

JOAN-ANTON BENACH

Les tragicomèdies més inquie-
tants sempre són aquelles que no
es decanten obertament pel ves-
sant amable ni per les esgarrinxa-
des emocionals de la tragèdia. És
a dir, les que proposen un empat
rigorós entre el somrís i la lla-
grimeta. Ara bé, quan l’artifici
argumental convida l’espectador
a desconnectar dels esdeveni-
ments, allò que en principi té tots
els ingredients d’una història tra-
gicòmica, es pot dissoldre en una
barrila lleugera i evanescent. I
Mata’m, deManel Dueso –quali-
ficada de comèdia negra– és un
producted’aquestamena: una in-
transcendència sense malícia ni
ésmordent, que si bé confirma la
inventiva de l’autor, se situa a
anys llumd’aquell drama seu, im-
pressionant, que va ser Sara i Si-
mon, estrenat el 1996.

EnBastero (BorisRuiz), unde-
linqüent que voldria tornar a la
presó d’on ha estat alliberat; l’Ar-
nal (Francesc Orella), un home
demitjana edat, cansat de viure, i
queveuenBastero la soluciódefi-
nitiva al seu problema; la Devita

(Carlota Olcina), la seva filla, que
aspira a triomfar com a ballarina
en un musical americà i la Chirli
(ÀureaMárquez), unaexprostitu-
ta, són els quatre personatges de
Mata’m, obra que ha estat dirigi-
da pel mateix autor. Per posar
una engruna d’enigma a la histò-
ria, Dueso ha alterat la linealitat
del relat, i exposa fets que encara
no s’han esdevingut. Natural-
ment, de mica en mica tot encai-
xarà, fins a l’escena final que l’es-
pectador ja haurà entrevist.
Amb els noms entre parèntesi,

el lector s’haurà fet càrrec de la
qualitat del repartiment d’un
dels títols del Grec 2014 que gau-
deixen d’una llarga presència a la
cartellera, en aquest cas, fins el 3
d’agost. A mi em fa l’efecte que
els quatre intèrprets de Mata’m
actuen per sota de les possibili-
tats. Cap d’ells, certament, no
acusa cap mena de dèficit, ni el
més lleu, però de tots quatre es
poden recordar treballs recents
de més lluïment. No sé si a causa
d’això o com un gest generós de
l’autor-director, Dueso ha escrit
per Francesc Orella, aquest gran
actor, una escena en solitari, en
la qual, el personatge d’Arnal,
que clama perquè l’enviïn a l’al-
tre barri,mig es barallamigdialo-
ga amb la seva consciència. És
una pantomima molt breu però
sensacional que l’altra nit va sus-
citar una irreprimible ovació.c

Alba Pujol i Roger Casamajor en una escena de Nerium Park, al Mercat de les Flors

ARXIU

DAVID REY

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
es conseqüències de
la crisi en el món la-
boral. I en el món de
la parella. Les conse-
qüències de la crisi i

també d’aquesta bèstia que es
diu sistema”. Així de rotund –tot
i que ho digui molt suaument–,
es mostra Josep Maria Miró
(Vic, 1977), un dels dramaturgs
catalans ambmés projecció inter-
nacional en aquest moment, en
parlar de les dues obres teatrals
que té a la cartellera a Barcelona:
Nerium Park, que des de demà i
fins diumenge es presenta al
Mercat de les Flors dins del festi-
val Grec, i Estripar la terra, que
serà fins al 27 de juliol a La Seca.
Dues obres que prossegueixen la
seva aguda dissecció de les
contradiccions del món líquid
actual, desmembrat, individua-
lista. Un món on les relacions
són fines i fràgils, on tothom llui-
ta contra tothom i, per això, les
intencions dels altres sempre
provoquen suspicàcies, descon-
fiança i una por difusa.
Una mirada, de la qual el mà-

xim exponent fins ara és la seva
peçaEl principi d’Arquimedes, en
què el petó d’unmonitor de pisci-
na a un nen amb por de nedar

desencadena una greu crisi. Una
peça que després de triomfar a
Barcelona viu un altre boom:
aquest any se n’han fet muntat-
ges nous aMèxicDF i al gran tea-
tre San Martín de Buenos Aires.
I amb un èxit espectacular: la
setmana passada es van donar a
conèixer els nominats als pres-
tigiosos premis ACE de l’Asso-
ciació de Cronistes de l’Especta-
cle de l’Argentina, i l’obra aspira
a... set premis!, inclòs el demillor

dramade l’any. I araAccióCultu-
ral Espanyola vol promocionar
la peça al Brasil.
De moment, i mentre s’espera

l’entrega dels premis al setem-
bre, Miró continua produint im-
parablement. Nerium Park, que
va presentar al Temporada Alta i
demà arriba alGrec, està protago-
nitzadaperRogerCasamajor i Al-
ba Pujol. Retrata una parella jove
que va a viure en una urbanitza-
ció. Però, a causa de l’esclat de la

crisi, no hi anirà ningúmés a viu-
re. L’obra retrata l’evolució de la
relació en aquest espai fantasma
en 12 escenes, una per cada mes
de l’any. “Ho han posat tot en un
projecte de llarg recorregut, l’ha-
bitatge, la paternitat. Arriben a
un lloc pensat per a la col·lectivi-
tat i no tenen res. Pensen que
seran més forts que el sistema,
però se’ls menja”. Miró aclareix
que “el nerium del títol és el ba-
ladre, planta que es col·loca com
aornament natural en llocs artifi-
cials, des d’autopistes fins a
urbanitzacions. I que és alta-
ment tòxica”.
A Estripar la terra, Miró inda-

ga en els efectes de la crisi en el
món laboral i l’amistat. Dos dels
protagonistes–els actors de la no-
va companyia La padrina: Ricard
Farré, David Marcé i Arnau
Puig– han sobreviscut a molts
canvis i han quedat al capdavant
de la casa de cultura d’un poble,
sols. Però ja tenen inoculades les
regles del sistema, els seus me-
canismes de control i descon-
fiança, que converteixen la gent
en adversaris. I l’arribada d’en
Miquel a col·laborar sense co-
brar posarà en crisi l’amistat. I
mentre des de la casa de cultura
promouen la diversitat i la solida-
ritat, a les relacions diàries s’im-
posarà l’individualisme extrem.c

El teatre de JosepMariaMiró triomfa a Barcelona... i a l’Argentina

Labèstiadel sistema

TEO CAMINO
Barcelona

Una nit d’agost, en acabar la se-
va actuació, van baixar a ballar
amb el públic mentre sonava
una de les seves cançons en play-
back. Tenen ganxo i sempre han
estat una mica teatrals, però
ahir van decidir tirar-se a la pis-
cina. Love of Lesbian va presen-
tar en roda de premsa Espejos y
espejismos, un nou espectacle

que els portarà de gira durant
l’últim trimestre de l’any perCa-
talunya i Espanya, i que suposa-
rà un canvi radical en la seva car-
rera.
Després d’una gira d’estiu

“carnavalesca”, música i teatre
convergeixen en Espejos y espe-
jismos. Love of Lesbian s’allu-
nya dels hits que sol demanar el
públic per centrar-se exclusiva-
ment en la teatralització “d’els
nostres temes més introspectius

i melodramàtics, cares B i can-
çons que fa anys que no to-
quem”, explica Julián Saldarria-
ga, veu i guitarra del grup d’in-
die rock.
1999, Universos paralelos, Li-

mousinas, Nada, Música de as-
censores o Club de fans de John
Boy en versió tango són alguns
dels més de vint temes que
–acompanyats d’una escenifica-
ció onírica– interpretaran a par-
tir del proper octubre en nom-
brosos teatres de la península.
“Buscar nous formats és la nos-
tramanerad’evolucionar”, expli-
ca Santi Balmes, líder del grup.
El 2015 desapareixeran del ma-
pa per centrar-se en el seu nou
disc, que sortirà a finals d’any.c

La peça anterior de
Miró, ‘El principi
d’Arquimedes’,
opta a set premis
de la crítica argentina

LoveofLesbiandurà les
seves cançons al teatre


