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UNA BANDA AMB ÈXIT ENTRE MOLTS PÚBLICS

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

ser». Per (relativament) mal: «Entre 
nosaltres hi ha tibantors, xocs de 
caràcter…», avisa Shuarma. «¡Pe-
rò això és el que ens fa així! A no-
saltres ens val. No som els millors 
col·legues durant tota l’estona. Pe-
rò nosaltres tenim el nostre equili-
bri i aquest equilibri és el que ens 
mola».
 El procés creatiu d’Elefantes 
sembla més intuïtiu i emocional 
que fruit d’extenses reunions de 
gabinet. Si els preguntes pel nou so 
(més contemporani i èpic) d’El rino-
ceronte, ho atribueixen tot a un pro-
cés natural: «No som els mateixos 
de fa un temps», diu Jordi. «No te-
nim la mateixa edat ni inquietuds. 

Després de la gira de presentació 
d’El rinoceronte (2014), el seu pri-
mer àlbum després d’haver estat 
separats vuit anys, Elefantes enca-
ren els seus pròxims concerts com 
un comiat del disc i un repàs a la 
seva discografia. «Hi ha discos als 
quals al seu dia no vam prestar 
atenció però dels quals la gent ens 
demana cançons», explica Jordi 
Ramiro (bateria), en referència a 
l’epé Elefantes (1996) i El hombre pez 
(1998), anteriors al seu fitxatge per 
EMI i l’explosió popular amb les 
cançons d’Azul (2000). «Així que vo-
lem celebrar l’últim disc i celebrar 

una mica tota la nostra carrera». De-
mà dijous, la celebració tindrà lloc a 
l’Auditori (21.00 hores), dins del Fes-
tival del Mil·lenni.
 Que ningú pensi malament: la se-
va separació no va ser un moviment 
calculat per anunciar una tornada 
a bombo i platerets. «Quan vam dei-
xar el grup, era per sempre», assegu-
ra Shuarma (cantant), que després 
ha publicat tres àlbums en solitari. 
«Alguna cosa vam perdre, molt difí-
cil d’explicar, perquè és una qüestió 
d’energia. Un grup de rock és ener-
gia. És química entre les persones. I 
això ens va fallar en en el moment en 
què millor ens anaven les coses. Ai-
xò mateix ho hem tornat a recuperar. 

33 Energia renovada 8 D’esquerra a dreta, Hugo Toscano, Shuarma, Julio Cascán i Jordi Ramiro, en un imatge promocional del seu últim disc.
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«No som Picasso, 
no som 
innovadors. El 
que volem és 
arribar a la gent»

Trobadors del 2014
Elefantes celebra el seu disc de tornada, ‘El rinoceronte’, i tota la seva carrera demà a l’Auditori, 
al Festival del Mil·lenni H El grup diu haver recuperat l’energia després de separar-se el 2005

És un bon símptoma que es detec-
ti que hi ha hagut una actualització. 
Però al final tot és un treball natu-
ral. I el fet d’haver gravat un disc el 
2014». (Shuarma): «Si no sonéssim 
a 2014, quina putada» (rialles).

«Estètica ambigua»

Comentant el seu estil, Shuarma 
parla d’«estètica ambigua»: una 
manera de dir que tenen un peu 
en el mainstream i un altre en el que 
és alternatiu. Sense ser del tot una 
cosa ni l’altra. «Això és una jugada 
per al nostre mànager», diu el can-
tant. «Però a nivell artístic és molt 
bo. No és que intentem no enca-
sellar-nos; fem el que ens surt. Pe-
rò cada vegada hi ha més grups en 
aquesta terra de ningú, com Vetus-
ta Morla, Love Of Lesbian…».
  «Tenir un públic tan ampli et de-
fineix», diu Shuarma. «Nosaltres 
ens sentim com si fóssim troba-
dors que van a entretenir la gent. 
No som Picasso, no som innova-
dors. El que volem és arribar a la 
gent». H

Però tampoc sabem gaire bé com».
 Recuperar les velles dinàmiques 
no va ser complicat, més aviat al con-
trari. Per bé i per mal. Per bé: «Va ser 
entrar al local d’assaig –diu Hugo 
Toscano, guitarrista–, triar una can-
çó a l’atzar, començar a tocar i ado-
nar-nos que l’energia que ens ha-
via ajuntat en un principi hi tornava a 

  

  

Cop de puny a l’ànima 
CRÒNICA ‘La pols’, brillant obra de Llàtzer 
Garcia, commou en l’‘off’ de La Villarroel

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

El jove Jacob (excel·lent Guillem Mo-
tos) apareix matant el temps en un 
saló. La germana (brillant Laura Ló-
pez) hi irromp, exaltada, i l’emprèn a 
crits: «¿Però per què no m’has dit que 
el papa ha mort?». Jacob replica indi-
ferent: «Se m’ha oblidat». I segueix 
amb les seves cosesu. 
 Amb aquest brutal cop de puny a 

l’ànima comença La pols, obra de Llàt-
zer Garcia que La Villarroel progra-
ma en el seu cicle off després de la seva 
celebrada estrena a la Sala Flyhard, 
viver de grans èxits de l’escena alter-
nativa recent. És la segona peça d’una 
trilogia sobre la família iniciada amb 
La terra oblidada. O més ben dit, acla-
reix l’autor, sobre gent que no té fa-
mília, o almenys així ho sent. 
 Jacob recorda el fill boig de Clau-

dio Tolcachir en La omisión de la fami-
lia Coleman i el James Dean de A l’est 
de l’edèn, de John Steinbeck, un refe-
rent per a Garcia. Personatges que 
orbiten en el seu món d’inadaptats 
però diuen o silencien veritats com 
cases de pagès. Jacob es presenta 
com un incapacitat emocional. Les 
mentides són el seu mecanisme de 
defensa. Oblida el pare i escup la se-
va bilis, per telèfon, a la mare viuda. 
Un ésser torturat, buit, orfe de senti-
ments. Fins que apareix la nòvia del 
seu germà (Marta Aran) i remou els 
seus afectes. És humà i necessita esti-
mar i ser estimat. La germana, en un 
commovedor final, acabarà obrint-
se en canal: «El meu dolor és ser in-
capaç de sentir dolor». Han caigut 
les màscares familiars, la hipocresia 
dels rituals del dol. H33 Un moment de ‘La pols’, que estarà avui i dimarts 24 a La Villarroel.
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