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NOU CONCERT A BARCELONA DEL CANTANT DE MANCHESTER 

D’aquí menys de 20 dies farà tres 
dècades de la primera i única actu-
ació de The Smiths a Barcelona. Va 
ser a Studio 54, el 17 de maig del 
1985, i aprofitant el seu pas per Es-
panya per actuar en un multitudi-
nari i mític concert a les festes de 
San Isidro de Madrid. Un altre gran 
espectacle, el festival SOS 4.8 que 
se celebra aquest cap de setmana a 
Múrcia, propicia que Morrissey ac-
tuï avui a Razzmatazz (21.00 hores) 
sis mesos després del seu concert al 
Sant Jordi Club.
 Gairebé tres dècades va trigar 
a tornar Morrissey a la capital ca-
talana i només ha tardat mig any 
a repetir. Són els capritxos de les 
agències de contractació interna-
cionals i de les estrelles dels 80 ana-
des a menys. Morrissey no ha sigut 
mai gaire amic del públic espa-
nyol. Fins i tot es va atrevir a menys-
prear-lo durant la seva actuació al 
festival de Benicàssim del 2006. 
Però ara que les vendes de discos 
no garanteixen una vida còmoda 
lluny dels escenaris, fins i tot ell ha 
d’exercir d’artista de directe on el 
contractin.
 Amb l’ego a gairebé 60 euros 
l’entrada, Morrissey continua pas-
sejant el disc World peace is none of 
your business. I potser seria el públic 
espanyol qui li hauria de vetar l’en-
trada al país després d’haver inclòs 
al disc versos tan ridículs i que gri-
nyolen com «mad in Madrid», «ill 
in Seville», «no mercy in Múrcia», 
«mental in València» i, agafin-se 

fort, «gaga in Màlaga». Tots aparei-
xen en el seu al·legat antitaurí The 
bullfighter dies i difícilment ens els es-
talviarem aquesta nit.
 Morrissey no està en el millor 
moment de la carrera. Ni comerci-
alment ni creativament. Pocs segui-
dors seus, ni els més fidels, canviari-
en qualsevol dels seus últims sis dis-
cos en solitari per Vauxhall and I (de 
1994) o per algun dels que va gravar 
amb The Smiths. Però s’ha d’assu-
mir que Morrissey ja no surt de gira 
per presentar discos sinó per presen-
tar-se a si mateix. En realitat, l’esce-
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paròdia, de la misantropia als co-
quetejos xenòfobs. I quan lamen-
ta que les discogràfiques no saben 
tractar-lo (traducció: no aguanten 
els seus rampells d’estrella ara que 
ni és supervendes), Morrissey juga 
com ningú la carta de l’artista victi-
mista, mel per a la boca d’ases que 
no saben apreciar el seu talent. Per 
cert, el segell que va llançar World 
peace is none of your business ja l’ha 
acomiadat.

Màster en narcisisme

Però Morrissey és Morrissey i fins 
i tot d’una qüestió tan enrevessa-
da com la seva egomania pot treu-
re petroli. Ahí queda You know I 
couldn’t last, colpidora balada en 
què el molt Morrissey es retrata-
va com un màrtir de les xafarderi-
es, dels crítics i de la cobdícia de la 
indústria que difícilment podria 
sobreviure a tants enemics. Afor-
tunadament, no n’hi ha cap altre 

33 Steven Patrick Morrissey, posant en sobri blanc i negre.
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Un ‘selfie’ dit Morrissey
L’exlíder de The Smiths actua aquesta nit a Razzmatazz H Ha transformat el seu polèmic 
i vanitós personatge en una obra en si mateixa, més cridanera que els seus últims discos

nari és l’espai on es pot admirar mi-
llor la seva gran obra; que és aquest 
selfie de 55 anys que es diu Morrissey. 
Perquè sense l’adoració i el deliri del 
públic, no hi ha Morrissey.
 El de Manchester ja va publicar el 
2013 la seva autobiografia, tot un fe-
nomen de vendes i pas imprescindi-
ble per obtenir la immortalitat, fins 
i tot en aquesta època en què qualse-
vol músic té la seva. Però fa dècades 
que Morrissey va deixar de conside-
rar-se a si mateix un mortal més i no 
desaprofita cap oportunitat (l’entre-
vista) per mostrar el seu menyspreu 
envers l’espècie humana amb decla-
racions que van de l’enginy a l’auto-

com ell, i se li ha de reconèixer que 
ha convertit el narcisisme en un es-
til de vida i una disciplina artística 
de la qual podria fer màsters.
 Si la gola li funciona avui com 
en el millorsmillors dies, els judi-
cis sobre les seves cançons i la seva 
controvertida figura podria que-
dar en suspens una hora i mitja. 
Aquesta veu, forta i dúctil, essèn-
cia del romanticisme en el pop, ca-
paç d’imaginar i executar unes in-
flexions melòdiques molt imita-
des però mai superades, és el seu 
etern salconduit. No és fàcil cantar 
com Morrissey el 2015. Veurem si 
és «capaz at Razzmatazz». H

Torna a estar 
sense discogràfica, 
però l’autobiografia 
va ser un fenomen 
de vendes

Als 55 anys 
continua sent 
un dels grans 
vocalistes de la 
història del pop

  

  

Els límits de l’ésser humà
CRÒNICA La comèdia negra ‘Idiota’ triomfa a la sala Muntaner
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Jordi Casanovas torna al camí del 
thriller i la comèdia negra dels seus 
inicis. Després de l’èxit de la seva tri-
logia sobre la identitat catalana, Idi-
ota significa el retorn a una escriptu-
ra que, com va passar amb Un home 
amb ulleres de pasta i Sopar amb bata-
lla, marca el camí del seu inconfusi-
ble segell personal. La fórmula tor-
na a funcionar amb l’obra que s’aca-
ba de presentar, amb gran èxit, a la 
Sala Muntaner.
 La hilarant però inquietant pro-
posta, plena d’intriga, compta amb 
dos intèrpretsque tenen molt ganxo 
entre el públic i una acreditada sol-
vència artística com Ramon Madau-
la i Anna Sahun. El primer encarna 

el propietari d’un karaoke arruïnat 
que accepta presentar-se a unes pro-
ves psicològiques a canvi d’un male-
tí de diners que pot resoldre els seus 
problemes d’empresari autònom hi-
potecat i els de la seva família. Però 
l’experiment que creu que serà un 
camí fàcil s’acabarà convertint en 
un malson.
 Sahun encarna amb brillantor 
l’atractiva però dominant psicòloga 
encarregada de plantejar-li les pre-
guntes que posaran el protagonista 
al caire de la seva resistència mental. 
Alemanya per més senyes, naciona-
litat que correspon al país dominant 
en les decisions que ens afecten i que 
ens venen com a úniques possibles, 
li plantejarà els diferents enigmes 
del test. Implacable i cruel, sotme-

trà l’enquestat a una gradual ten-
sió amb humiliacions incloses que 
només podrà superar si treu de dins 
aquesta capacitat de concentració a 
la qual som capaços de recórrer en 
els moments de més pressió. I això 
és el que vol avaluar una prova des-
tinada a explorar els actuals límits 
de l’explotació de l’ésser humà per 
molt idiota que sigui.
 Casanovas aconsegueix que l’es-
pectador sigui partícip, des de la bu-
taca, de la resolució del qüestionari 
abans que el cada vegada més ataba-
lat conillet d’índies de l’experiment 
trobi les respostes que el poden sal-
var d’un final fatal. Les reaccions 
d’un enorme Madaula, capaç de tro-
bar sempre la mesura justa dels més 
variats registres interpretatius, pro-

voquen les rialles de la sala, però a 
poc a poc la força d’un thriller edifi-
cat sobre l’agilitat i la precisió dels 
diàlegs i una enginyosa estructura 
teatral, acabarà dominant en la tra-
ma. Una gran funció que diverteix 
però que alhora també convida a la 
reflexió. H

Ramon Madaula  
i Anna Sahun brillen 
en el ‘thriller’ de 
Jordi Casanovas

33 Ramon Madaula i Anna Sahun, en una escena d’‘Idiota’.
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