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33 The Jim Jones Revue, amb Rupert Orton el segon per la dreta.
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–No volen dir exactament per què se 
separen.
–¿I per què no ho hauríem de fer? 

La gira de comiat del famós grup de Lon-
dres, hereu de Little Richard i Jerry Lee 
Lewis, passa aquesta nit per Bikini 
(20.30 hores). Parlem amb el seu salvat-
ge guitarrista Rupert Orton.

The Jim Jones Revue
Banda de rock’n’roll

EN 3 MINUTS

  

«Més grups ho haurien 
de deixar abans»

Hem estat junts vuit anys, que és bas-
tant per al rock. I hem gravat tres dis-
cos que han funcionat bé. Era l’hora 
de dir: o seguim endavant o ho dei-
xem quan encara som bons. Hem op-
tat per la segona opció. Del 2006 al 
2014 és un bon marge de temps. Més 
grups ho haurien de deixar abans.

–Però deuen ser conscients que dei-
xaran esgarriats molts fidels, gent 
per a qui els seus concerts són expe-
riències religioses.
–És clar que hi ha un element de tris-
tesa. Però no és el final; arribaran al-
tres projectes musicals. La creativi-
tat no s’esfumarà. Però ara mateix, 
jo, per exemple, necessito oxigenar-

me dels vuit anys que he passat a la 
carretera.

–Parlem del que és –ja gairebé va ser– 
The Jim Jones Revue. Un grup amb 
moltes referències dels anys 50, pe-
rò lluitant per fer la seva música relle-
vant i fresca.
–Per mi, la música és una cosa impor-

tant. Important de veritat. Una cosa 
que afirma la vida i que et serveix en 
safata una classe estranya de conne-
xió espiritual. És una cosa molt im-
portant, no és una qüestió de moda. 
Sempre hem volgut anar més enllà 
de la reproducció d’un estil i buscar 
la connexió amb la nostra ànima i les 
dels altres.

–No deu ser qüestió de moda, però 
vesteixen impecablement. 
–Creiem que el rock’n’roll ha de ser 
musical però també visualment es-
timulant. La música ha de ser bona, 
però amb una bona estètica genera 
més impacte.

–¿Com va descobrir el rock’n’roll? 
–Els meus pares tenien un sol disc, un 
dels Beatles. Per sort era Revolver. Però 
acostumava a anar a casa d’un amic a 
posar set polzades. Un dia vaig sentir 
un tema d’Elvis i em va fer sentir dife-
rent per dins. Tenia 6 o 7 anys. 

–El seu últim disc, Savage heart, da-
ta del 2012. Vaig llegir al seu blog que 
preparaven temes nous. ¿Sortiran?
–No. 

–Parli’ns del seu teloner, John J Pres-
ley. ¿És bo?
–Ja va girar amb nosaltres fa un pa-
rell d’anys. És un intèrpret carismà-
tic. Diferent de nosaltres. Recargola 
el blues de formes interessants. H

muntatge, era un dels estímuls per 
atraure els espectadors que ja conei-
xien les exitoses incursions del grup 
en obres de l’autor com La Cenerento-
la o L’italiana in Algeri. Partint de l’es-
tètica del grup, Font imposa una es-
cenografia de línies senzilles, obra 
de Joan Guillén. Un gran piano pre-
sideix l’escena on es desenvolupa 
aquesta història d’aparences i en-
ganys basada en una comèdia de Be-
aumarchais.

U
na elecció apropiada per 
obrir una temporada 
amb segell popular. Il 
barbiere di Siviglia, òpera 

bufa mestra de Rossini, va tornar 
ahir a l’escenari del Liceu 23 anys 
després de la seva última aparició. I 
ho va fer passada pel tamís del colo-
rista essencialisme escènic de Joan 
Font de Comediants i el de la direc-
ció musical de Giuseppe Finzi. El 
minimalista muntatge va acabar 
rebent els aplaudiments del públic 
que va disfrutar de la trama assen-
tada en una variada paleta de sons 
vocals, captivadores melodies i be-
lles ornamentacions al servei de la 
teatralitat de l’obra.
 Un repartiment desigual, amb 
diversos debutants al coliseu, 
va aconseguir superar el repte 
d’aquest retorn convertit en prò-
leg d’un curs que s’inaugurarà ofi-
cialment el 14 d’octubre amb La tra-
viata, coincidint amb la celebració 
dels 15 anys de la reobertura del 
Gran Teatre. El públic va aclamar, 
tot i que sense excedir-se, els par-
ticipants d’aquesta representació 
que tindrà set funcions més fins al 
25 d’aquest mes. Els aplaudiments 
van recolzar el treball dels princi-
pals protagonistes i de Finzi, que 
va brillar també com a clavecinista. 
L’orquestra i el cor, dirigit pel nou 
titular de la formació Peter Buri-
an, també van rebre la seva recom-
pensa, així com Font i els seus col-
laboradors, encara que amb algu-
na lleu esbroncada de fons.
        L’expectació per veure la funció 
inicial, precedida per una intensi-

va campanya de màrqueting en per-
ruqueries i restaurants italians de 
la ciutat, es va palpar en l’ambient, 
tot i que la funció es va fer molt d’ho-
ra. L’aforament va arribar a un 91% 
d’ocupació i les vendes anticipades 
per a les pròximes funcions ja supe-
ren el 80% gràcies al ganxo del títol.
        La producció de Comediants, es-
trenada amb anterioritat a Hous-
ton i Bordeus, teatres coproductors 
juntament amb Opera Australia del 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Minimalista ‘Barber’
El colorista muntatge de Comediants perd força a l’hora de potenciar la comicitat de l’òpera 
de Rossini H La direcció musical i el desigual repartiment reben l’aprovació del Liceu

33 Escenografia senzilla 8 Una de les escenes del muntatge de Joan Font de l’òpera ‘Il barbiere di Siviglia’.  

FERRAN SENDRA

L’incombustible 
Carlos Chausson 
va ser aclamat 
pel seu rol de 
Doctor Bartolo

 L’esforç més important se cen-
tra a aconseguir, per mitjà d’un ves-
tuari asimètric i colorista i l’ajuda 
de màscares i disfresses pròpies de 
la commedia dell’arte, que el perfil de 
cada protagonista surti espontàni-
ament responent al ritme que mar-
ca la partitura. A la vegada, el mun-
tatge intenta que el treball dels 
cantants no es vegi entorpit per se-
qüències gratuïtes. Però hi ha un 
cert encartronament que resta flu-
ïdesa a la comicitat d’un espectacle 
que té bones idees i algunes coreo-
grafies elegants, tot i que li falta un 
pas més per acabar de ser sòlid del 
tot. Gestos com el de les claus, com 
a símbol del poder opressor, funci-
onen bé però és finalment la força 
musical la que emergeix amb tot el 
seu poder. 
 
200 FUNCIONS / En el capítol de les in-
terpretacions destaca l’incombus-
tible Carlos Chausson, que encarna 
el mesquí Doctor Bartolo. El veterà 
baix baríton, amb més de 200 funci-
ons amb aquest paper, va oferir un 
mostra de bon treball. Va ser del mi-
llor de la vetllada al costat de John 
Relya, que compon un intrigant 
professor de música Don Basilio de 
molts quirats. Els joves enamorats 
Rosina (una aclamada Analissa 
Stroppa, de veu petita encara que 
ben modulada) i el Comte Almavi-
va (un Juan Francisco Gatell, amb 
segurs aguts i un bon dibuix del 
personatge) es van desenvolupar 
amb correcció. La mezzo va defensar 
una àgil interpretació d’Una voce po-
co fa i es va lluir mostrant una bona 
vis dramàtica.
 Mario Cassi, que va ser presen-
tat com un referent en el rol de Fí-
garo, va mostrar alguns alts i bai-
xos i la falta de picardia que exigeix 
el seu carismàtic personatge. La se-
va aparició amb la popular ària 
Largo al factótum della città va provo-
car els primers aplaudiments de la 
funció. Marissa Martins i Manel Es-
teve van complir de sobres en les se-
ves breus aparicions com a Berta i 
Fiorello. H

EL COLISEU LÍRIC DE LA RAMBLA INICIA TEMPORADA


