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El festival d’estiu de Barcelona

33 Lambchop, en una imatge promocional, amb el seu líder, Kurt Wagner, al centre, amb gorra.

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Lambchop són uns clàs-
sics alternatius, o del 
country alternatiu, per 
ser precisos, encara que la 

seva música muta d’un disc a l’altre i 
s’escapa de classificacions. Només es 
manté la veu de Kurt Wagner, baríton 
admirable, quietament emotiu. Par-
lem amb el líder abans del seu directe 
de divendres a la sala Barts (21.00 ho-
res), en el programa del Grec.

–¿Com s’expliquen el notable èxit de 
Lambchop per aquestes terres? 

–No ens ho expliquem. Però el cas és 
que, des del nostre primer concert, 
cap als anys 90, a Barcelona, en aquest 
país ens han rebut sempre amb els 
braços oberts.

–Senyor Wagner, ¿tocaran cançons 
noves en aquesta gira?
–No en tocarem encara. Les estem 
preparant. Tenim de tornada Willi-
am Tyler [guitarra], així que aprofi-
tarem per tocar temes de discos en 
què ell hi era, com el díptic Aw c’mon/
No you c’mon (2003) i Damaged (2006). 
També tocarem cançons dels 90. Una 
mica de tot.

–¿I alguna cosa del projecte electrò-
nic HeCTA, que acaba de revelar? (És 
Wagner amb dos Lambchop més: 
Ryan Norris i Scott Martin).
–Volem mantenir HeCTA com una 
cosa separada de Lambchop. No se-
ran projectes que se superposin. Pe-
rò potser utilitzarem a Lambchop al-
gunes idees sorgides durant el treball 
a HeCTA.

–¿És cert que la stand-up comedy ha 
influït en HeCTA?
–Em va inspirar molt un monòleg de 
Buddy Hackett sobre perdre pes. Vaig 
pensar que donaria per a un bon te-

«Ara mateix vivim una 
gran època per a la música»

«En tot aquest 
temps, hem sabut 
sorprendre la  
gent i sorprendre’ns 
a nosaltres 
mateixos»

LAMBCHOP  Banda country-rock. Actua divendres a la Barts dins del Grec
ma de ball. És un còmic una mica obs-
cur, potser desconegut fora dels Es-
tats Units. 

–¿Quins són els seus còmics favorits?
–Uf, n’hi ha tants. M’hi vaig comen-
çar a aficionar a través del canal Co-
medy Central, que emet molts mo-
nòlegs. Alguns d’aquests tipus són in-
creïbles, com Steven Wright, un geni. 
Per mi la comèdia és una forma d’art, 
i molt difícil. Aquesta gent et diu co-
ses concises que ressonen moltíssim.

–Lambchop sembla sinònim de me-
lancolia. Però, ¿no hi ha hagut sem-
pre humor entre línies?
–L’humor ha sigut, per descomptat, 
una part important a Lambchop. Ser-
veix per donar força a les cançons.

–¿Segueix exercitant-se en la pintura? 
–Ho feia fins fa poc, sense parar. Però 
llavors ens vam decidir a fer un altre 
disc de Lambchop i a fer concerts, i no 
pots amb tot....

–Va col·laborar amb una gran cantau-
tora de Nashville, Cortney Tidwell, a 
KORT, duo amb un disc fins ara. ¿N’hi 
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Peeping Tom, davant  
la soledat de l’artista
3L’aclamada companyia belga presenta ‘À louer’ al Mercat

MARTA CERVERA 
BARCELONA

L’aclamada companyia belga Pee-
ping Tom torna aquest dimecres al 
Mercat amb ‘À louer’, una espècie de 
malson a l’entorn del buit existen-
cial i la fragilitat de l’art. Els pensa-
ments i les vivències d’una cantant 
d’òpera al final de la seva carrera cen-
tren una proposta que retrata pors i 
dubtes que afecten tot ésser humà 
en algun moment de la seva vida. 
Aquest peculiar llenguatge de Pee-
ping Tom que integra dansa, teatre 
i música amb un toc d’intriga i bo-

geria serveix en aquesta ocasió per 
explorar la inseguretat en un món 
on les certeses no existeixen. «Quan 
vaig deixar l’Argentina hi havia tea-
tres que es van convertir en centre 
comercial. Quan vam crear aques-
ta peça el 2011 aquella sensació que 
tot pot canviar en un moment hi era 
present», diu Gabriela Carrizo, di-
rectora i autora del muntatge jun-
tament amb el francès Franck Char-
tier.
 L’obra, «que té molt de malson», 
ressalta la coreògrafa, convida l’es-
pectador a penetrar en un espai men-

tal, un món paral·lel fora de la reali-
tat. Tot transcorre en un gran saló 
buit, testimoni d’èpoques passades 
millors. «La peça parla de la fragilitat  
de l’art, del caràcter efímer, d’aquest 
món canviant on de la nit al dia tot 
pot canviar», explica. L’obra explora 
no tan sols la por de quedar-se sense 
veu de la protagonista, també indaga 
en les dificultats per unir el seu tre-
ball i la seva vida familiar amb el seu 
fill i el seu marit. «En el fons l’obra 
parla de la soldedat, d’aquella mare 
que sempre està de viatge i d’aquell 
fill que està com perdut en un labe- 33 Una escena d’‘À louer’, muntatge estrenat el 2011.
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