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Primera fila    icult
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IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

«¡És la guerra!», exclama 
el dramaturg i director 
francès Pascal Rambert 
sobre La clausura del amor, 

concebuda després de la seva prò-
pia separació i estrenada a Avinyó 
l’any 2011. «La majoria de les me -
ves obres són autobiogrà-
fiques, no puc escriure 
del que no conec», afir-
ma l’autor, que ne-
ga qualsevol in-
tenció terapèutica 
(«l’art no és terà-
pia») amb aques-
ta impactant crò-
nica d’una ruptu-
ra que s’estrena al 
Lliure de Gràcia, del 
23 al 26 de juliol. Un bru-
tal combat de paraules i 
emocions. Els contendents: 
Bárbara Lennie i Israel Elejalde, pa-
rella a la vida real i bregats en mil 
batalles com a parella de ficció. 
Sempre que han treballat junts 
s’han tirat els trastos. Ho van fer 
a La función por hacer, Veraneantes, 
Misántropo i també a la pel·lícula 

Guerra de

sexes
Magical girl, que li va reportar a ella 
el Goya a la millor actriu. «Suposo 
que és per l’energia que tots dos des-
prenem que ens fiquen sempre en el 
paper d’aquest tipus de parelles con-
flictives que xoquen ferotgement. 
Tenim caràcters forts. Bé, com a mí-
nim jo», admet Elejalde. «Jo també, 
que sóc Àries», assenteix l’actriu, a 
qui li resulta «molt estimulant quan 
els límits entre realitat i ficció estan 
desdibuixats».
 Aquesta vegada la iniciativa va 

sorgir d’ells. Seduïts per l’obra, 
van voler interpretar-la a les 

ordres de Rambert assu-
mint una part de la 
producció. «Ens va 
semblar una dissec-

ció brutal i molt 
encertada del pro-
fund dolor que un 
sent quan se sepa-

ra, quan es des-
trueix tot aquell 

món que un ha 
construït amb tant 
amor», explica l’ac-
tor. A Lennie la va 

atrapar «alguna cosa 
litúrgica que vola sostin-

guda per unes paraules molt 
poderoses, de vegades violen-
tes».
 L’estructura del text té 
l’aparença de dos monòlegs. 
Comença ell deixant anar els 
seus arguments per tallar la 
relació: 50 minuts de quei-

Bárbara lennie i israel Elejalde, 
parella a la vida real, recreen ‘La clausura 
del amor’, de Pascal Rambert, al Lliure

xes, ràbia, dolor, també amor. Des-
prés contraatacarà la dona, respo-
nent a tots els seus cops. «És com si 
estiguessin en un judici sense dret 
a respondre. Ell es vol separar, és el 
botxí que destrossarà la víctima per-
què sap que la relació no funciona, 
tot i que l’estima, i aquesta és l’úni-
ca manera d’arrencar-la de la seva vi-
da», explica Elejalde, que no hi apre-
cia cap venjança de l’autor envers el 
seu ex. «Més aviat al revés: l’home es-
tà tractat amb més duresa, tot i que 
també és defensable», diu. «Tots dos 

tenen les seves raons. Hi ha contra-
diccions i dolor en tots dos», intervé 
Lennie. Cada espectador, convenen, 
fa la seva lectura en funció de les se-
ves experiències.
 No es tracta de dos monòlegs, 
encara que ho semblin, aclareix 
el director, perquè «l’altre escolta 
i respon amb el cor, les llàgrimes, 
la transpiració, l’actitud... Tots dos 
s’expressen encara que no hi hagi 
resposta verbal». Per a Rambert, el 
més significatiu del muntatge és la 
manera artística com es presenta la 
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Un pulcre Christopher Cross
cRÒNicA El músic texà va reviure els seus èxits soft-rock a Barts

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

El 1979, temps de música disco i new 
wave, veia la llum el debut de Chris-
topher Cross, un recull de cançons 
suaus i tecnicistes, gravat amb mú-
sics vip de Los Angeles (de Larry Carl-
ton a Don Henley, dels Eagles), que 
continua apuntalant els seus con-
certs avui dia. Com el de dimarts a 
Barts (Grec), on el músic texà va re-
passar la seva trajectòria atent a les 
seves posicions seculars: soft-rock al 
servei de la melodia, amb coquete-

jos jazzístics i una sòbria expressi-
vitat vocal.
 La seva banda ha guanyat dues co-
ristes des de l’anterior visita (Bikini, 
2011), cosa que va revertir en una mi-
ca més de dinamisme. Es va apreci-
ar en peces que, com Reverend blowhe-
art (del seu últim disc, Secret ladder), 
s’acosten a un jazz-rock voluptuós, 
de sòlid groove, pròxim a Steely Dan. 
Música adulta que proposa una sor-
tida davant la impossibilitat de repe-
tir l’èxit pop radioformulable, camp 
que Cross va dominar els primers 80 

amb cançons que va recordar a Barts: 
de Never be the same i No time for talk a 
All right i la cançó d’Arthur, el soltero de 
oro, que va firmar al seu dia amb Burt 
Bacharach i Carole Bayer Sager.
 Postals romàntiques com Swept 
away («hi ha gent que la posa als ca-
saments», va informar) i una parcel-
la acústica que va incloure Abre mi 
ventana, adaptació castellana d’Open 
up my window. I la peça més vigorosa, 
Ride like the wind (dedicada al desapa-
regut Lowell George), per acabar. Al-
çant el to, però només una mica. H 33 Christopher Cross, durant el concert que va oferir a la sala Barts.

FERRAN SENDRA



El festival d’estiu de Barcelona LLL

espectacles 23 DE JULIOL DEL 2015 53DIJOUS

història. «No m’interessa la literatu-
ra escrita si no com parlem, el caos 
de pensaments que expressem, un 
llenguatge basat en la realitat». En 
el muntatge irromp un cor de nens 
–«com un moment de vida a l’inte-
rior d’una ficció»–, a semblança del 
que li va passar durant un assaig 
d’una òpera a Houston quan van en-
vair l’escena 40 ballarines.
 Després d’haver dirigit la peça en 
diversos països, assegura que se sent 
encantat amb la seva primera versió 
en castellà, idioma «molt ràpid que 

funciona perfectament en l’obra». 
«És una gran versió», celebra. Que 
Lennie i Elejalde siguin parella no 
és rellevant, afirma. «L’important és 
que són actors extraordinaris».

SEPARACIÓ / Els al·ludits admeten que 
és un text «molt arrasador» que els 
remou «ferides» i els indica, com al 
públic, «on pots caure si no has esco-
llit bones opcions». «Ara podem dis-
frutar molt d’aquesta obra perquè 
estem molt tranquils en la nostra re-
lació i ens resulta fàcil jugar a ser 

una parella amb problemes. Seria 
horrible, impossible, representar-la 
si estiguéssim com els personatges 
de la ficció», argumenta Elejalde. Els 
pròxims mesos hauran d’afrontar  
també ells la separació. Això sí, pro-
fessional. Ella rodarà Furias, el debut 
com a cineasta de Miguel del Arco, i 
El invitado invisible, d’Oriol Paulo, i ell 
farà El hombre de las mil caras, d’Alber-
to Rodríguez, i un Hamlet amb Del 
Arco. «També va bé que durant un 
temps no estiguem junts», conclou 
Elejalde. H

Israel Elejalde i Bárbara Lennie, 
al Lliure de Gràcia, on estrenen 
‘La clausura del amor’. 

FERRAN NADEU

Va tocar les percussions i va brin-
dar la seva veu, des de finals dels 
60, a l’inquiet so mestís de dues 
bandes insignes, The Meters i The 
Neville Brothers, juntament amb 
els seus germans, però ara veiem 
Cyril Neville embarcat en un vehi-
cle més robust, amb accents roc-
kers en diàleg amb el blues i el 
soul. Royal Southern Brotherho-
od, la formació que dirigeix des del 
2011, proposa una recreació de la 
música americana des d’un enfo-
cament del sud, amb el caràcter de 
Nova Orleans. Moltes capes d’his-
tòria musical i la mirada posada en 
el directe, en cites com la d’aques-
ta nit a Barts, dins el Grec (21.00 ho-
res; obriran The Excitements).
 Cyril Neville no sembla home 
de grans formulacions teòriques: 
l’objectiu del grup és, diu, «fer els 
millors discos i 
oferir grans actu-
acions cada nit». 
I als seus ulls, dis-
cos com Don’t lo-
ok back, el tercer 
de la banda, pu-
blicat fa dos me-
sos, no comporta 
cap allunyament 
de la tradició dels 
Neville. «Veig el 
nou disc com una 
continuació del 
que feia amb els 
meus germans. 
Ara tinc l’oportu-
nitat d’expandir 
aquell so amb els meus nous ger-
mans, que aporten les seves idees. 
Però no ho veig ni més dur ni més 
suau. És només diferent i, potser, 
fins i tot millor», considera.

Amb pedigrí familiar

Royal Southern Brotherhood no 
és només la banda de Cyril Neville, 
ja que ha integrat músics com els 
guitarristes Devon Allman (fill de 
Gregg Allman, de The Allman Brot-
hers) i Mike Zito, places ara ocupa-
des per Tyrone Vaughan (fill d’un 
altre dels grans, el malaguanyat 
Stevie Ray Vaughan, i nebot de Jim-
mie Vaughan) i Bart Walker. Les 
substitucions s’han portat a terme, 
assenyala Neville, «de manera na-
tural», a través d’una «transició su-
au i beneficiosa per al grup». Tam-
bé ho ha sigut anar a gravar Don’t lo-
ok back als Fame Studios, de Muscle 
Shoals (Alabama), on es van cuinar 

àlbums històrics. «És el lloc d’on ve 
molta música amb la qual vaig créi-
xer. Els nostres herois, gent com 
Wilson Pickett, Aretha Franklin o 
Etta James, van gravar en aquest 
estudi, i treballar-hi ha sigut molt 
emocionant», explica Neville. El 
creador de les instal·lacions, l’oc-
togenari Rick Hall, no va prendre 
part en la gravació. «Però va baixar 
a saludar-nos, vam poder conver-
sar amb ell, ¡i el que va sentir li va 
agradar!», assegura.
 No és la primera vegada que 
Cyril Neville actua a Barcelona. El 
1976 va telonejar, amb The Meters, 
els Rolling Stones a la Monumen-
tal. «¡No oblidaré mai aquella nit!», 
exclama. I sembla que se’n recor-
da de veritat. «Vam actuar en una 
enorme plaça de toros i hi havia 
lluna plena». L’any 1990 va tornar 
a la plaça, una altra vegada com a 
teloner, en aquesta ocasió de Tina 

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

L’herència 
dels Neville
Royal Southern Brotherhood, amb Cyril 
Neville, porta el seu expansiu blues-rock a Barts

Turner, quan The Neville Brothers 
movien el seu refinat Yellow moon. 
Un disc produït per Daniel Lanois, 
amb qui Neville va coincidir a Oh 
mercy, de Dylan. «Grans experièn-
cies. Allò de Daniel amb U2 par-
la per si mateix, i Yellow moon va 
ser un punt d’inflexió per a nosal-
tres», destaca. The Neville Brothers 
van oferir fa poc un recital anunci-
at com de comiat a Nova Orleans. 
Així, ¿ja és definitiu? «Mai diguis 
mai més. M’encantaria fer un altre 
disc. I, de fet, tenim material com 
a mínim per fer-ne un parell més», 
anuncia. H

33 El grup Royal Sothern Brotherhood.

«Gravar a l’estudi 
de Wilson Pickett, 
Aretha Franklin 
i Etta James 
emociona»  

  

Delícies panamericanes
CRÒNICA Paquito D’Rivera va dur a Jamboree tots els ritmes llatins

ROGER ROCA 
BARCELONA

Pregunta de matemàtiques: ¿quants 
ritmes diferents produeix la combi-
nació d’un músic cubà i un grup bra-
siler de jazz? Si els músics són el cla-
rinetista i saxofonista Paquito D’Ri-
vera i el Trio Corrente, la resposta és 
més aviat de geografia: gairebé tants 
com ritmes diferents hi ha entre el 
Carib i el cap d’Hornos. Dimarts, a 
la primera de les seves cinc nits al 
Jamboree, D’Rivera i el Trio Corren-
te presentaven el seu premiat Song 

for Maura, un àlbum amb accent bra-
siler i cubà però que en directe va 
desbordar de molt les fronteres mu-
sicals d’aquells països d’origen. En 
una nit amena –perquè amb Paqui-
to D’Rivera, showman incontenible, 
deu ser amè fins i tot un funeral d’es-
tat– van sonar, ja d’entrada: un cho-
rinho, una bossa nova convertida en 
filigrana rítmica pel portentós trio, 
un guarapo veneçolà, un frevo de 
Pernanbuco i el txa-txa-txa Oye cómo 
va, que va servir a D’Rivera per expli-
car una anècdota sobre com Tito Pu-

ente va pagar la seva mansió. 
 Tot, menys el bis, arranjat al mil-
límetre, i absolutament tot tocat 
amb la facilitat i la lleugeresa de qui 
porta dins aquests compassos. I va 
fer la impressió que no hi va haver 
més ritmes perquè en una actuació 
d’una hora i un quart llarga no hi 
ha temps per tocar res més. Fins dis-
sabte, D’Rivera i els seus socis del 
sud continuaran actuant al Jambo-
ree. A dues actuacions per nit són 
sis concerts. ¿Quants ritmes poden 
arribar a sonar? H


