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L’antic líder de La Banda Trapera del Río
debuta com a autor i actor teatral

Lesmemòries
deMorfiGrei

ALBERTO GAMAZO

Una fotografia actual del cantant, escriptor, guitarrista i ara també actorMorfi Grei

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

T rencant el silenci
musical aquests
últims anys, allu
nyat de les gires, el
cantantMorfi Grei

torna a un altre tipus d’es
cenaris, amb ganes de demos
trar (també a ell) que continua
ben viu creativament parlant.
Ara, de forma unamica sorpre
nent i inesperada (com és habi
tual en ell), debuta com a autor
i actor teatral amb una peça de
clar to autobiogràfic titulada
Memorias de un yonkie, que es
trenarà demà al teatre La Fra
gua de Cornellà de Llobregat
(21.30 h).
És el mateix Miguel Ángel

Sánchez –el seu nom de civil–
el qui explica el seu agitat pro
cés creatiu dels últims temps,
que ha desembocat en una obra
que no dubta a qualificar de
tragicòmica. Establert aGrano
llers des de feia anys, el seu di
vorci li va motivar fa un temps
el retorn al seuCornellà de tota
la vida, que vol a convertir en
camp d’operacions, el mateix
marc on a finals dels setanta es
va començar adonar a conèixer
amb estrèpit i provocació al
capdavant de La Banda Trape
ra del Río.
“Al final de LaBanda, lamort

del bateria, Juan Pulido, el
2010 em va afectar molt; el tío
Modes [un altre dels membres

mítics del combo] s’havia mort
quatre anys enrere. Davant del
taüt de Juan –rememora atro
pelladament i vehementment
Grei– em vaig comprometre a
no posar en marxa mai més la
Banda. Estava tremendament
furiós amb mi mateix en aque
lla època, una crisi com a artis
ta; m’adonava que m’avorria
mortalment el rock and roll,
però volia fer una cosa artística
meva, avançar.” I les idees i in
tents es van anar succeint amb
resultat esquiu... “moltes coses,
el procés creatiu d’un artista
que pateix,” exclama.
Memorias de un yonkie havia

de ser un monòleg al principi,
“però aviat vaig veure que po
dia ser alguna cosa més seriosa
i contundent perquè.... es tracta
de la meva vida!; em despullo
davant el públic en tots els sen
tits: sobretot en el personal per
haver estat un jonqui i que ara

viu de miracle després d’haver
compartit xeringa ensangona
da”. El cas és que enels 90 “vaig
anar a un centre de desintoxi
cació, privat, dels de 500.000
peles al mes. Vaig estar de trac
tament dos anys, i el metge que

em va portar va insistir que em
quedés en el centre com a tera
peuta i allà vaig estar quinze
anys més”, resumeix fent bro
ma: “Sempre li deia a la meva
mare, ‘el teu fill ha viscut sem
pre de les drogues, primer com
a camell i després curant’”.

És a dir, es va fer un expert
terapeuta professional. “Des
d’un punt de vista simpàtic en
quinze anys he tractat, conegut
i ajudat moltes famílies sovint
de l’alt llinatge. D’aquestes ex
periències n’ha escrit quatre
episodis “de jonquisme milio
nari” dividits en dues parts: la
dels seus inicis com a jonqui,
referències crues de La Banda i
una altra des de l’altre costat de
la barrera, coma terapeuta, que
és on l’obra adquireix els seus
aspectes més còmics. La peça
està dirigida per Encarna Pas
tor, actriu i directora, amb qui
el va posar en contacte Albert
Boadella. Ella, a més de dirigir,
també actua a l’obra al costat de
Grei, i aquest, amés d’actuar, hi
interpreta algunes cançons (o
temes nous seus, uns clàssics
de Lou Reed o elMueve tus ca-
deras de Burning) al costat del
guitarrista Pitu Parrado. Una
vegada finalitzada la represen
tació pròpiament dita,Grei ofe
rirà al mateix escenari un
concert al costat dels esmen
tats The Gorrions, amb temes
seus passats i presents.
L’obra tornarà a ser represen

tada l’1 de juliol en el cicle Nits
de Estiu, també a Cornellà, i a
partir d’aquí “he de veure si
l’obra va bé i agrada al públic;
esperaré que passi l’estiu, que
tinc algun concert amb The
Gorrions, i després veuré com
es planteja girar el muntatge
teatral”.!

ElteatreLaFragua
deCornellàacull
l’estrenade ‘Memorias
deunyonkie’, dirigida
perEncarnaPastor

FANNY MERINO
Barcelona

Entre un ampli camp de gira
sols s’alça la masia Mas Sorrer,
a Gualta, al cor del Baix Em
pordà, que ofereix des de fa on
ze estius una programació de
música en directe d’alta quali
tat, brindant una veu pròpia
allunyada dels grans festivals
estiuencs i creant un entorn
més proper, més humà.

L’edició d’aquest any, que
rep el nom d’Estrella de l’Estiu,
té com a fil conductor músics
jazzístics que incorporen sons
moderns afroamericans. A l’es
cenari del jazzbarmenjazz
Mas Sorrer pujaran tres grans
noms de l’escena internacional
–José James, Robert Glasper i
Janine Johnson– i un històric
del souljazz, Roy Ayers, entre
el 18 de juliol i el 9 d’agost.
José James, músic nord

americà que va sorprendre el
públic i la crítica ambel seude
but –The dreamer– el 2008,
presentarà l’aclamat treball
Yesterday I had the blues, una
particular revisió de l’obra de
l’artista Billie Holiday.
Per la seva part, el reconegut

pianista Robert Glasper, gua
nyador en dues ocasions d’un
premi Grammy, presentarà el
seu últim disc Black Radio 2
ambel trio ambel qual es vado

nar a conèixer fa deu anys.
De Londres arriba una de les

figures emergents del soul i
l’R&B, JanineJohnson, cantant
que ha triomfat al Festival de
Jazz de Terrassa i al Mas iMas
Festival. Johnson oferirà Soul
in the city, un repàs de la histò
ria del soul a través d’alguns de
les peces més conegudes de
Chaka Kahn, Stevie Wonder,
Jocelyn Bown o Aloe Blacc.
El llegendari vibrafonista i

cantant Roy Ayers tancarà el
cartell. Proclamat el padrí del
neosoul, Ayers és autor de
clàssics de la història de la mú
sica negra com Don’t stop the
feeling o Everybody loves the
sunshine.!

Robert Glasper i RoyAyers,
estrelles del festival deMas Sorrer

Electra i
la guerra

MotsderitualperaElectra

Autor:JosepPalau iFabre
Director:JordiCoca
Llocidata:SalaTallers (TNC).
Finsal 17demaig

JOAN-ANTON BENACH

Bon coneixedor de la poètica i la
dramatúrgiadeJosepPalau iFabre
(19172008), Jordi Coca ha dirigit
Mots de ritual per aElectra a la Sala
Tallers del TNC, aconseguint per
primeravegadaqueunautor tansi
gular i polifacètic es faci present,
diu, en un “gran teatre públic del
país”. I Coca afegeix que, per ell,
aquesta novetat “és un repte i alho
ra tambéuna gran responsabilitat”.
I, per ferhi front, ha intentat queel
text de Palau i Fabre esdevingués
un espectacle adequat a la impor
tànciade l’entitatque l’acull.
EldramaturgvaescriureMotsde

ritual...el1958,entreParís iVenècia
iquanencarase li feiamolt feixucel
pes de l’exili i de les desavinences
entre els qui volien combatre els
vencedors de la guerra civil espa
nyola des de l’exterior i els que in
tentaven ferho des de l’interior.
Per Palau era “una disjuntiva pro
fundament tràgica” que inspirà la
seva versió de la tragèdia clàssica,
imaginant que Electra era l’encar

nació de la resistència interior i el
seugermàOrestes lade l’exili.
Atès, doncs, que enel pensament

de l’autorhi havia la guerra i la der
rota que precedí aquest enfronta
ment, Coca proposa una vistosa
il∙lustracióvideogràficad’unabata
lla ferotge perquè, diu el director,
“aquesta vella llegenda sobre la ne
cessitat de fer justícia després de la
guerra (…) és també l’horror de to
teslesguerres”.Ara,unaal∙lusiótan
destacada al rerefons bèl∙lic de la
història distancia l’espectador del
fetnuclearidomèsticdelatragèdia,
és a dir, de la venjança de l’assassi
nat d’Agamèmnon perpetrat per
Clitemnestra i el seu amant. En ac
ceptar la invitació muda de l’esce
nari de la Sala Tallers a engrandir
formalment la tragèdia, aquesta
queda seriosament refredada res
pecte la calidesa que tenia la versió
queBonnínvadirigir el 2003a l’Es
pai Brossa. I l’escenografia monu
mentalista de Bibiana Puidefàbre
gases facòmpliced’aquesta fredor.
Cal dir, però, que Coca aconse

gueix resultats fenomenals en el
diàleg dels fills de l’assassina, que
s’amaguen mútuament la pròpia
identitat, i que llueixin les bones
qualitats de Dafnis Balduz (Ores
tes) i, sobretot, d’Àngels Bassas, ac
triuquedominaelsmillorsrecursos
de la seducció, brodats en aquest
cas per una Electra que avança se
guraidominadoracapal’incest fra
ternal.EsplèndidaCarmeSansa,re
presentant única del cor d’Erínies
queconstaa l’original.!

CRÍT ICA DE TEATRE

Enacceptar la invitació
mudadelaSalaTallersa
‘engrandirformalment’
latragèdia,aquesta
haquedatrefredada


