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NOU TREBALL DE L’ANTIC FUNDADOR DE THE GO-BETWEENS

Robert Forster va impulsar el pop 
australià als anys 80 com a guitarra i 
cantant compositor del grup de cul-
te The Go-Betweens. El 2000, després 
d’11 anys d’absència, van tornar a 
treballar junts, però la nova carrera 
es va truncar massa aviat amb l’in-
fart patit per Grant McLennan, l’al-
tre compositor del grup.
 La tristesa entelava The evangelist 
(2008), cinquè àlbum en solitari de 
Forster. Quan el va acabar va voler 
canviar de tema. «He trigat set anys 
a acabar-lo, però al meu cap el nou 
disc sempre ha sigut així d’animat. 
Una reacció al que havia fet abans», 
explica el músic.

 El disc que avui presenta a La 2 
d’Apolo, Songs to play, és des del títol 
(play significa tant tocar com jugar) 
una obra profundament alegre. Un 
dels seus temes es titula Estic tan fe-
liç per tu. Un altre, M’adoro a mi mateix 
(i sempre ho he fet). No parlem de títols 
irònics. «Aquest últim és divertit, ho 
admeto, però no parlo amb ironia», 
avisa l’afable artesà pop. «La cançó és 
bastant seriosa en realitat. Ens n’obli-
dem, però no hi ha cap mal a sentir-se 
bé amb un mateix. Confiat i feliç. Vo-
lia explicar aquest costat de la histò-
ria».
 Per moments, aquest nou reper-
tori retrotreu a la glòria passada dels 
Go-Betweens. Learn to burn podria pas-
sar per un tall seu dels últims 70. ¿Ha 
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Cançons per a la felicitat
Robert Forster presenta a La 2 d’Apolo ‘Songs to play’, el seu primer disc en set anys

sigut conscient? ¿Potser es deu al fet 
que Forster va passar els últims temps 
treballant en la reedició dels discos 
del grup d’aquella època? «Pot ser 
que hagi recuperat el sentiment de 
finals dels 70. Moltes de les cançons 
es van gravar a Brisbane, on vam fer 
el primer material dels Go-Betweens. 
Només ser allà em torna al passat. Si-
gui com sigui, la majoria de cançons 
les vaig compondre abans del co-
fre de reedicions».
 Sentimental però no gaire 
nostàlgic, Forster mira, sobre-
tot, el present i cap endavant. 
En això l’ajuda comptar amb 
una banda de músics més jo-
ves, que inclou components 
dels psicodèlics The John 

Steel Singers. «M’agrada tocar amb 
músics joves perquè amb ells, para-
doxalment, aprenc més que amb 
els de la meva edat. Aquests nois 
creuen que aprenen de mi, però és 
al revés. M’agrada la seva energia. 
M’agraden les seves idees. Jo mai 
hauria pensat que un mòbil podia 
servir per gravar esbossos de can-
çó; ni en tinc de mòbil. Descobrei-
xo discos gràcies a ells, també». ¿Per 
exemple? «Poden ser coses velles: 
Todd Rundgren, Nilsson… Gent de 
qui sabia menys del que n’hauria de 
saber. Aprenc coses dels 70 amb els 
meus nois, que llavors no havien ni 
nascut».
 El 2013, Forster va actuar en la 

segona edició del festival Prime-
ra Persona envoltat de Part 
Company, grup creat per 
a l’ocasió pels locals (i jo-
ves) Fred i Son, Evripidis i 
Adrián de Alfonso. «¡Tota 
una fita de la meva carre-
ra!», exclama. «Vaig dis-
frutar moltíssim». H

Sidi Larbi 
balla amb 
Chomsky  
a ‘Fractus V’
3 L’espectacle s’inspira en les 
idees del pensador nord-americà
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R
einventar-se és vital per a 
un artista. L’aclamat co-
reògraf belga d’origen 
marroquí Sidi Larbi Cher-

kaoui (Anvers, 1976) no ho fa no-
més a través de les temàtiques que 
aborda a les seves peces, sinó també 
dels seus aliats en cada una d’elles. 
En el seu nou espectacle, Fractus V, 
que el Mercat acull fins diumenge, 
proposa, juntament amb quatre in-
tèrprets i quatre músics, un con-
junt de coreografies concebudes a 
partir de les idees del pensador i ac-
t i v i s t a  n o r d - a m e r i c à  N o a m 
Chomsky sobre la llibertat d’ex-
pressió i la fina línia que separa la 
informació de la manipulació.
  «La renovació de la teva pròpia 
identitat no és gradual, sinó a tra-
vés de fractures radicals que et per-
meten superar el passat», afirma el 
coreògraf amb veu pausada. «És ne-
cessari trencar amb el passat, amb 
els teus pares i amb altres coses en 

determinats moments per créixer». 
Fins ara, Sidi Larbi Cherkaoui havia 
generat originals creacions combi-
nant la seva dansa amb la d’altres 
figures com María Pagés (Dunas), 
Akram Khan (Zero degrees) o Shanta-
la Shivalingappa (Play). 
 Fractus V és el fruit de la seva col-
laboració amb artistes de cultu-
res i perfils molt diversos. El fran-
cès Dimitri Jourde es va formar al 
circ; el nord-americà Johnny Lloyd, 
que abans que ballarí va ser músic, 
procedeix del món del lindy hop; el 
francès Fabian Thome Duten va tre-
ballar amb Joaquín Cortés, i l’ale-
many Patrick Williams Seebacher 
ve del hip-hop i el breakdance.

EVOLUCIÓ / «Tots intentem deixar 
de costat idees preconcebudes so-
bre la dansa per a una proposta no-
va sorgida del diàleg i l’entesa mú-
tua», declara el coreògraf, encantat 
de tornar a Barcelona, ciutat on té 
un nodrit grup de seguidors. «Espe-
ro que la gent no vegi l’espectacle 

dansa aL mercat

com una exhibició d’estils sinó que 
disfruti de l’experiència del movi-
ment». 
 El ballarí Thome Duten destaca 
la llibertat que suposa, per exem-
ple, poder treballar la rítmica del 
flamenc amb músics orientals i 
africans. «És una cosa totalment 
nova i diferent, i molt enriquido-
ra». El multiinstrumentista japo-
nès Shogo Yoshii, el cantant i músic 
coreà Woojae Park, el virtuós indi 
del sarod Soumik Datta i el voca-
lista congolès Kaspy N’dia mante-
nen un diàleg creatiu que explora 
noves textures i brinda suggerents 
melodies.
 Encara que els atemptats terro-
ristes de París van tenir lloc dos me-
sos després de l’estrena de Fractus V, 

Sidi Larbi Cherkaoui destaca que 
és conscient de la potència que al-
gunes imatges han agafat des-
prés d’aquells dramàtics esdeveni-
ments. «En els meus treballs sem-
pre hi ha violència perquè són un 
reflex de l’ésser humà», subratlla. 
Un cop dit això, el coreògraf, que 
va créixer amb la cultura europea 
i musulmana a casa, vol deixar cla-
ra la seva visió sobre la matança: 
«Estic convençut que la violència 
respon a un fet aïllat, no es pot es-
tendre a tota la comunitat islàmi-
ca. Aquests actes tenen més a veu-
re amb l’economia i amb la frus-
tració dels que no aconsegueixen 
desenvolupar els seus somnis. És 
molt més fàcil destruir que cons-
truir». H

33 Fabian Thome Dutren (a dalt) i Sidi Larbi Cherkaoui, amb els seus companys en una escena de ‘Fractus V’.

 

El coreògraf belga 
defensa la llibertat de 
pensament al costat 
de ballarins i músics de 
diverses cultures


