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«L’electrònica pot ser poc huma-
na», deia Lauren Mayberry, cantant 
de Chvrches, en l’entrevista que 
va ser publicada dimecres per EL 
PERIÓDICO. El trio escocès fa pop 
electrònic, però a ningú se li acu-
diria titllar-lo de poc humà. No so-
lament per aquesta veu i aquestes 
lletres emotives, que després de la 
seva aparent dolçor amaguen so-
vint dards enverinats (el contrast 
salvatge fa pensar en un grup de 
culte com Black Box Recorder, amb 
Luke Haines a les seves files). També 
per uns directes de so carnós com 
el de dijous a la nit a la sala Apolo, 
el primer en sala a Barcelona, des-
prés del seu pas per l’últim Prima-
vera Sound.
 Sintetitzadors analògics, cai-
xes de ritmes, també alguns instru-
ments tradicionals com baix i gui-
tarra conflueixen en el directe de 
Chvrches de forma harmònica pe-
rò també contundent, amb permís 
per a la distorsió i el soroll. Ja vol-
drien molts grups de rock sonar 
amb la força amb què ells van so-
nar ahir a la nit.

DISC DE DEBUT AMB TOT ‘HITS’ / Ja voldri-
en també molts grups (de qualse-
vol gènere) debutar amb un disc en 
el qual tot són hits; fins i tot aquells 
temes en principi menors crei-
xen amb el temps. A Apolo van to-
car aquest sagrat debut (The bones 
of what you believe) des del principi 
fins al final, a més de la cara B Strong 
hand. Hi va haver gran pop indus-
trial (Lies), rampells disco (Science/
Visions), balades d’Oscar (Recover) i 
crescendos rave (Tether, molt cele-
brada). Un grup que és una precio-
sa màquina. H

  

Chvrches 
apassiona els 
seus fidels
CRÒNICA El trio 
britànic va exhibir 
força a Apolo

sita d’obra, dos il·lustrats paletes 
van exorcitzar la seva ràbia contra 
l’arquitectura inútil a cop de pic i 
pala. Van parlar a tort i a dret en-
tre totxos i runa contra les portes 
giratòries i les construccions que 
no donen recer a l’home. «¿El Va-
ticà dóna recer? Doncs, a demolir-
lo». Va ser una de les peces més ce-
lebrades i divertides del dia. Tam-
bé ho va ser Rudo, de l’equilibrista 
català Manolo Alcántara, que va 
jugar amb humor i risc amb la pre-
carietat dels equilibris i el temor 
d’un públic que, a un calculat pam 
de les seves proeses, es va empor-
tar més d’un sonat ensurt. H

Cecs que treuen la seva bèstia inte-
rior i humans ficats en la pell d’ani-
mals; paletes cabrejats contra la 
inutilitat de l’arquitectura moder-
na i exploradors de l’espai... Així 
són els mons de FiraTàrrega, la fi-
ra de teatre de carrer que ahir va 
viure el seu dia més multitudina-
ri, amb els carrers plens d’un pú-
blic molt divers, inclosos progra-
madors arribats de Corea o Nova 
Zelanda. 
 Sota un sol magnífic van con-
viure els artistes programats i es-
pontanis com l’Ester, una noia 
d’Albacete que ha notat els estralls 
de la crisi al passar la gorra com a 
estàtua daurada. «Molts es queden 
mirant però no deixen anar mone-
des com abans», explica i fa núme-
ros: altres anys en quatre hores es 
treia cent euros, ara se n’ha d’anar 
a l’estranger, on afluixen més les 
butxaques, per rendibilitzar l’es-
forç. Resident a Barcelona, critica 
que la Rambla s’hagi convertit en 
un «centre comercial». No la veu-
ran per allà ni en pintura.  
 En el programa oficial van cap-
tivar, entre d’altres, els polonesos 
de Teatr KTO amb The blind, la se-
va impactant versió de la novel·la 
de José Saramago Assaig sobre la ce-
guesa. El muntatge va unir un gran 
desplegament visual i la intensi-
tat física dels intèrprets-ballarins 
amb una magnífica selecció musi-
cal que puntejava les emocions. 
 «M’apassiona la novel·la i la 
vaig voler portar a escena creant 
una metàfora amb una atmosfera 
poètica i de gran potència emoci-
onal», argumenta el director, Jer-
zy Zon, que admet influències de 
Tadeusz Kantor i Fellini. El relat, 
paràbola d’una societat podrida, 
segueix la progressiva degrada-

ció d’uns personatges que perden 
la vista i acaben traient els seus ins-
tints més baixos i miserables. Les es-
cenes en què humilien i violen les 
dones del grup són especialment 
dures. Uns llits metàl·lics, que els 
ballarins uneixen en coreogràfics 
moviments i mouen amb els seus 
pals de cec a manera de rems, domi-
nen l’efectista escenografia. El des-
tí va voler, informa el director, que 
l’estrena de l’obra coincidís amb 
la mort del nobel, el 18 de juny del 
2010. 
 A Constructivo, la delirant Funda-
ció Collado va convocar el personal 
a les ruïnes d’un edifici. Com una vi-
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33 Ceguesa i Saramago 8 Un moment de la representació de ‘The blind’, dels polonesos Teatr KTO.

EL PERIÓDICO

A ‘Constructivo’, 
dos operaris 
ataquen 
l’arquitectura inútil 
a cop de pic i pala

Cecs, bèsties i paletes
Tàrrega s’anima amb un menú d’humor, ràbia, risc i algunes animalades H Fundació 
Collado, ‘The blind’ i Manolo Alcántara, entre d’altres, van obtenir l’aplaudiment del públic

LA FIRA DE TEATRE AL CARRER


