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Ramón Rodríguez

“Comquenosócnovetat,
vull ferbonamúsica iprou”

The New Raemon, músic, que edita el disc ‘Oh, rompehielos’

PEDRO MADUEÑO

L’alè de la vida
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JOAN-ANTON BENACH

El temps, que diuen que tot ho
cura, fa que els conflictes senti-
mentals entre tres es pacifiquin
gràcies al costum i al corc silenci-
ós de la rutina. I la mossegada de
la gelosia, que un dia era causa

del dolor més desesperat, sense
saber com es comença a afeblir i
s’acaba fonent dins la copa innò-
cua i picant de la curiositat. Ho
sabia molt bé el dramaturg an-
glès David Hare, que el 2002 va
estrenar L’alè de la vida (The bre-
ath of life) alWest End londinenc
amb les grans Judi Dench i Mag-
gie Smith. N’hi ha prou de saber
que es tracta de la trobada de du-
es dones que al llarg de 25 anys
han compartit el mateix home,
l’una com a esposa i l’altra com a
amant, per comprendre que l’es-
pectador asistirà a un gran com-
bat dialèctic, que demana, conse-

güentment, unes actrius de llarga
trajectòria, que hagin batallat
amb la solvència i traça sufici-
ents per embolicar la burla amb
una delicada ironia i la ganiveta-
da amb un cop de sarcasme ines-
perat, sense rèplica possible.
Ho dominen molt, això, no cal

dir-ho, Anna Güell i Mercè Arà-
nega, que al cap de cinc minuts
d’encetar el diàleg, dirigides per
Magda Puyo, ja s’han ficat el pú-
blic de la Sala Muntaner a la but-
xaca. Crec recordar que, anys en-
rere, la parella Núria Espert-Am-
paroRivelles va sermolt aplaudi-
da al Borràs, on van interpretar
la mateixa obra dirigides per
Lluís Pasqual. A L’alè de la vida,
AnnaGüell, com a Frances Beale,
la dona, iMercèArànega en el pa-

per de Madeleine Palmer, dos
personatges potents, exhibeixen
amb una malícia i intel·ligència
molt ben treballades, les armes
exclusives que cadascuna pot es-
grimir per intentar desarmar la ri-
val. La violència, l’agressivitat i la
duresa verbal queden excloses
de les converses que tenen les do-
nes durant tot un dia i una llarga
sessió nocturna, ben segures, to-
tes dues, del seu poder amb rela-
ció a l’home estimat.
LaMadeleine se sent propietà-

ria de les hores més gratificants
de la parella sense gaire obligaci-
ons. La Frances, en canvi, se sap
la més coneixedora de les virtuts
i febleses de l’home que esdevin-
gué el seu marit, un domini que
només s’assoleix des de la quoti-

dianitat més prosaica. La taxati-
va Madeleine troba la resposta
més justa i afinada en la lleu sor-
negueria de la Frances, una dona
carregada amb l’experiència
d’aquest ofici tan variat i com-
plex que és el fet de viure home i
dona sota un sostre comú. La di-
recció deMagda Puyo ha subrat-
llat com calia aquestes subtileses.
Més enllà, però, de les filigra-

nes de l’esgrima, més enllà de l’a-
fany perquè la fiblada encerti la
contrincant, L’alè de la vida enre-
gistra el batec intermitent de la
comprensió i la tendresamés càli-
da. I la severa austeritat de l’esce-
nografia (Montse Amenós) no fa
més que accentuar la commove-
dora humanitat del relat de Da-
vid Hare.c
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A
ra que torna a la seva
discogràfica de tota
la vida, BCore, Ra-
món Rodríguez fir-
ma un personalíssim

Oh, rompehielos, una col·lecció
de cançons introspectives, carre-
gades d’una emotivitat amb què
furga en els clarobscurs de les re-
lacions personals. Membre fun-
dador del grup Madee i coautor
del disc Convergència i unió amb
Martí Sales iMaria Rodés, apare-
gut fa una mica més d’un any, el
barceloní Rodríguez firma, amb
aquest, el seu cinquè àlbum com
a The New Raemon, amb el qual
es confirma com una de les refe-
rènciesmés sòlides de l’escena in-
die espanyola. El presentarà a
Barcelona el 10 d’abril al Palau
de la Música.

Què és el que el motiva per
fer una nova obra?
El camí continua sent clar, per
mi. Quan ja has fet tants discos,
et sents unamica comel dinosau-
re de la teva generació. Jo no sóc
novetat, i per tant el que intento
fer és un bon disc i prou, tenir-lo
per poder-lo tocar, i amb això
muntar un repertori per tocar en
directe i que la gent s’ho pugui
passar bé.

Hi ha molts col·legues que
fan discos només com a carta
perquè els surtin concerts.
Sí, molts. Jo parteixo d’una altra
base. A mi m’agrada l’obra, és a
dir, quan tingui 50 anys poder es-
coltar el disc que vaig fer amb 38,
els que tinc ara, i poder dir que sí,
que es pot escoltar i que és bo.
Amb això en tinc prou. Vejam, jo
també visc d’això, però els diners

no m’importen tant. Puc viure
amb poc, no tinc grans aspiraci-
onsmaterials. El que busco és po-
der inventar-me des de zero i
fer-ho tan bé com pugui.

Resumeixi el que es pot escol-
tar a Oh, rompehielos.

És comun punt de trobada, entre
les meves primeres obres com a
New Raemon, que eren commés
espontànies i senzilles, i els meus
dos últims àlbums, que tot i que
tenen un esforç poètic més gran
són, crec, més foscos, més tristos.

Musicalment, és més folk sense
arribar a ser folk.

Quin tipus de persona reflec-
teix?
Aquest disc el vaig escriure arran
d’una separació després d’una re-
laciómolt llarga. El vaig parir du-

rant aquest procés... Tornar a
començar sempre és un pal, però
té el punt de no perdre l’espe-
rança. Elsmeus discos em servei-
xen sempre de teràpia; pot arri-
bar a ser bonic, escriure de coses
fotudes.

Parlen d’aquest disc com un
partir de zero. És correcte?
És més un punt i a part. L’àlbum
el vaig plantejar després d’estar
un any sense fer concerts com a
The New Raemon. Hi havia ha-
gut problemes econòmics i des-
prés de solucionar-los només
vaig voler descansar. Vaig arribar
a plantejar-me si volia tirar enda-
vant, si volia tornar a escriure.
Sentia saturació; em vaig dedicar

a altres coses, a fer ràdio, a fer un
còmic, a escriure, i de sobte se’m
va espatllar el cotxe. Va ser un
drama, i això em va obligar a re-
cloure’m a casa, a Cabrils. Feia
fred, a més, i com que estava tan-
tes hores tancat em vaig tornar a
posar a escriure, i d’aquesta ur-
gència va sortir d’unamanera na-
tural tornar a gravar cançons. En
tres mesos, el vaig fer. Com que
estava atrapat a casa, em va sortir
la metàfora del trencaglaç.

Li va sortir car?
La major part el vaig gravar al
menjador de casa meva, amb el
calefactor al màxim. A l’estudi,
només tres dies per gravar els
meus músics. Va sortir molt ba-
rat, i molt natural.c

ENTREVISTA

Amb el suport de: Patrocina: Mitjà amic: Padrins de turó:

Encara pots fer el teu donatiu
a barcelonamagicline.org

o al cc 2100 0148 53 0200570043

als 10.000 caminadors, 600 voluntaris i 60 empreses i institucions que han fet possible la caminada solidària de Sant Joan de Déu

Gràcies
Junts farem que ningú quedi enrere!

VALOR TERAPÈUTIC

“Tots els meus discos
em serveixen de teràpia;
pot ser bonic escriure
de coses fotudes”


