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«Molts directes d’electrònica són 
un acudit», deia James Holden en 
una entrevista per a EL PERIÓDI-
CO, assenyalant cap a un possible 
abús del pregravat en aquesta me-
na de propostes. Si hi ha un direc-
te d’electrònica que, evidentment, 
no és gens una broma, és el seu. 
De fet, tots els productors/músics 
techno del món haurien de fixar-se 
en el seu exemple. Perquè dijous, a 
Apolo, Holden va oferir una mos-
tra de com fer música sintètica que 
se senti orgànica, imprevisible i in-
tensa. Ell, als sintetitzadors, i Tom 
Page (músic, per exemple, de l’últi-
ma NenehCherry), a la inquieta ba-
teria. Si als solcs, l’àlbum Theinheri-
tors (2013) aclapara, escoltar-lo en 
directe és una experiència física di-
fícilment comparable.
 Van obrir amb l’atmosfèrica Ran-
nochdawn per, després, anar directes 
al single Renata, una rodanxa de tech-
no psicodèlic in crescendo implaca-
ble. Blackpool late eighties va connectar 
amb les músiques de John Carpen-
ter per a les seves pel·lícules, i Thein-
heritors va fascinar amb un so abra-
siu i una atmosfera realment omino-
sa. En tot moment, ja fora de forma 
més eminentment rítmica o optant 
per l’aspecte exploratori, la música 
de Holden tenia efectes hipnòtics; la 
seva aposta per la repetició va conver-
tir la vetllada en una espècie de llarg i 
impagable ritual pagà, ideal per per-
dre la consciència durant un temps.
 La nit només hauria millorat si 
una gran part del públic hagués ca-
llat durant els temes més relaxats. I 
si, en comptes d’aquests oblidables 
visuals amb símbols primitius, a la 
pantalla s’hagués vist el nou tràiler 
de Star Wars en bucle. ¿S’ho imagi-
nen? H
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A
mb un notable 71% d’ocu-
pació i un total de 160.197 
espectadors, la sala Barts 
del Paral·lel va fer ahir ba-

lanç de la seva segona temporada so-
ta la gestió del grup The Project. Tito 
Ramoneda i Joan Roselló, fundadors 
de la productora, van mostrar la se-
va satisfacció per la consolidació del 

versàtil espai, que manté l’oferta 
musical com a principal pilar d’un 
programa que inclou també propos-
tes teatrals, com El Petit Princep, un 
dels muntatges més aplaudits de la 
cartellera 2014.  
 Durant l’any passat la sala va aco-
llir 450 funcions de 225 activitats 
diferents i va superar en un 8% el 
nombre d’espectadors del curs an-
terior (que va programar 82 funci-

ons menys). En els pròxims mesos 
la música seguirà sent la protago-
nista com a seu dels festivals Gui-
tar Bcn, Primavera Sound, Grec i, 
a la tardor, el Festival Internacio-
nal de Jazz de Barcelona. «Només 
ens falta acollir actuacions del Só-
nar», va apuntar Roselló. The Wa-
terboys, Jethro Tull, Christopher 
Cross, Lambchop, Jackson Brown, 
José James, Matthew Herbert, Steve 

Vai i Lila Downs seran alguns dels 
artistes destacats.
 L’oferta teatral inclourà VIP, el 
nou espectacle d’Els Joglars, progra-
mat dins del Grec, que la sala exhibi-
rà de l’1 al 8 de juliol. Una àcida co-
mèdia sobre el paper que en aques-
ta societat de malcriats s’atorga als 
nens, fins a convertir-los en els petits 
tirans de la casa. 
 La directora de la Barts, Sílvia 

Berna, va informar de la renovació 
de l’humorista Goyo Jiménez com 
a còmic resident de la sala, on es-
trenarà les seves noves creacions. 
També ho farà Antonia San Juan, 
una altra assídua del teatre, que 
presentarà del 15 al 30 de setem-
bre Lo malo de ser perfecto, i tornarà 
l’exitós cicle Instint fruit de l’alian-
ça amb El Terrat. 
 Com a gran aposta escènica de la 
nova temporada Berna va subratllar 
l’estrena a Espanya de Blam!, un ex-
plosiu i imaginatiu espectacle de te-
atre físic que parodia les pel·lícules 
d’acció de Hollywood. En escena, 
quatre avorrits oficinistes es trans-
formen, entre piruetes i hilarants 
efectes, en els herois de la gran pan-
talla. «És la bomba», resumeix Berna 
d’un muntatge a càrrec de la com-
panyia danesa Neander que promet 
deixar empremta. H


