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El poder de la paraula
CRÒNICA L’obra sobre les últimes hores de l’últim amant de Lorca sacseja el Lliure de Gràcia

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

«M 
e queda la pala-
bra», canta Paco 
Ibáñez en la seva 
universal versió 

musical dels versos de Blas de Ote-
ro. Alberto Conejero, el guardonat 
autor de La piedra oscura, expressa el 
mateix sentiment quan s’enfronta 
al rescat de la història de Rafael 
Rodríguez Rapún, l’últim amant de 
Federico García Lorca, amb qui el 
poeta i dramaturg va compartir el 
projecte teatral de La Barraca. El 
creador de Jaén també s’aferra a la 
radicalitat de la paraula i a la força 
de la transmissió oral per construir 
un emotiu relat en contra de l’oblit 
i en defensa de la recuperació de la 
memòria històrica.
 El muntatge, amb una direcció 
de Pablo Messiez atenta als més mí-
nims detalls, rep aquests dies una 
calorosa acollida al Lliure de Grà-
cia. La sacsejada que aquesta posa-
da en escena produeix està plena-
ment justificada. En aquest espec-
tacle les paraules de profund sentit 
poètic no se les enduu el vent. Ben 
al contrari, la força del seu lacerant 
missatge queda clavada al cor de 
tots els espectadors.
 L’acció es desenvolupa en un hos-
pital militar de Santander. El soroll 
del mar i l’olor del salnitre pene-
tren a l’estança on Rafael (un Daniel 
Grao d’impressionant expressivi-
tat) jau en un llit brut amb la cami-
sa tacada de sang. El jove tinent, de 
25 anys, ferit al front republicà, viu 
les seves últimes hores abans de ser 
executat. Al seu costat, un espantat 
vigilant de tot just 18 anys (a qui dó-
na vida un tendre Nacho Sánchez), 
armat amb un fusell, viu aclaparat 

forçada convivència, com l’ene-
mic pot arribar a convertir-se en 
un amic a través del diàleg.
 El jove Sebastián, que tan sols 
dirà el seu autèntic nom al final de 
l’obra, es resisteix a escoltar el pre-
soner. Ell és allà per complir or-
dres, però Rafael és insistent i aca-
ba embolcallant-lo en la xarxa de 
les seves confessions. El dolor, l’an-
goixa i la culpa apareixen fins a 
encomanar l’imberbe soldat, que 
acabarà despullant els seus senti-
ments en comunió amb el seu opo-
nent. Un magnífic espectacle re-
solt amb una eficaç posada en es-
cena. H

per una situació tan terrible. Milita 
en el bàndol contrari, en el qual l’ha 
situat un atzar allunyat de qualse-
vol ideologia.

100.000 MORTS A LES CUNETES / La reali-
tat és que l’amic de Lorca va morir 
en un hospital del seu mateix bàn-
dol. Tot i això, Conejero ha canviat 
els fets per construir un relat que 
parla de les absències, començant 
per la del poeta i continuant pels 
més de 100.000 morts enterrats a 
les cunetes, però sobretot incideix 
en la importància que persones dis-
tants en les seves posicions es tro-
bin i descobreixen, durant la seva 

Alberto Conejero  
ha canviat els fets  
per construir un relat 
sobre les absències 
i contra l’oblit 

33 Daniel Grao (esquerra) i Nacho Sánchez, sentenciat i guardià, en un moment de ‘La piedra oscura’.
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Més enllà de metàfores
CRÒNICA Elefantes van exhibir a Luz de Gas 
el romanticisme desfermat del seu nou disc

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

S’ha cantat tant a l’amor, i de tantes 
maneres, que, un cop gastats tots els 
recursos florals i amortitzades totes 
les metàfores, una banda de rock, 
Elefantes, emprèn el camí de tor-
nada al sentiment originari sense 
grans coartades. I al final del trajecte 
trobem aquell Te quiero, de José Luis 
Perales, que el cantant del grup bar-
celoní Shuarma va cantar a ple pul-
mó divendres a Luz de Gas.
 Elefantes sempre hi han sigut, en-
tre els rigors del rock i aquell lirisme 
romàntic que, en general, s’ha asso-
ciat a cantants melòdics cursis. Pe-
rò el seu nou disc, Nueve canciones de 
amor y una de esperanza, el segon des 

del seu retorn, el 2013, reforça la se-
va silueta d’equilibristes a la corda 
fluixa. Un treball, va confessar Shu-
arma, compost «arran d’una troba-
da sentimental molt intensa», que 
va escampar els seus versos explícits 
en cançons boniques i atrevides, per-
què, en aquests temps, la bellesa és 
el més revolucionari, com Que todo 
el mundo sepa que… Elefantes, en la se-
va manera més eixelebrada. «Recuer-
do / cuando te vi por primera vez, / no po-
día creer lo que estaba sintiendo, / por po-
co no me explota el corazón».

HOMENATGE A TRIANA / Shuarma va ser 
galant i poeta en contrastat diàleg 
amb la severa gramàtica instrumen-
tal de la banda, amb les elaborades 

textures de guitarra d’Hugo Tosca-
no en altres peces d’estrena, com Vol-
vió la luz i la contemplativa Oigo tus 
pasos, homenatge a Triana. El directe 
sempre ha aportat un plus de vigor, 
d’expressivitat rockera, a Elefantes, 
tendència que a Luz de Gas van gesti-
onar amb maduresa, combinant 
moments de més tensió, com a Des-

33 Shuarma, d’Elefantes.

cargas eléctricas, amb el recolliment 
un pèl místic de Te echo de menos.

ADAPTACIONS / El melodrama va es-
clatar en les seves adaptacions de 
Se me va (Manuel Alejandro), No me 
amenazes (José Alfredo Jiménez) i el 
Duele que van gravar amb Bunbury, 
parcel·la culminada amb la cita a 
Perales. Ja saben, «te quiero, te quie-
ro…, como la tierra al sol». Shuarma va 
defensar aquests compositors de 
«l’oblit cultural» abans de demos-
trar que el seu repertori també es-
tava en disposició d’exaltar el pú-
blic que va omplir Luz de Gas, una 
sala, per cert, molt associada a la se-
va trajectòria.
 Tot i que el grup barceloní va as-
sentar el repertori en el present, el 
tram final el van ocupar els clàssics 
de la seva primera era discogràfica 
(2000-2005), com Que yo no lo sabia, 
un Azul al qual Shuarma va aportar 
aquest cop una guitarra acústica, i 
Somos nubes blancas, camí de les pro-
pines d’Al olvido i Piedad, en què va 
cantar l’amor al límit de la metàfo-
ra i una mica més enllà. H

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Glen Hansard es va presentar diven-
dres al Barts, on va iniciar, dins del 
17è Banc Sabadell Festival del Mil-
lenni, la seva nova gira per Euro-
pa, sense guitarra i gairebé a les fos-
ques. Semblava que entonaria Grace 
beneath the pines a cappella, però van 
sonar una subtil secció de cordes i 
un piano llunyà. Amb el mínim es 
pot arribar al màxim. Aquest gos-
pel de cambra esquerdaria fins i tot 
el cor més petri.
 No és l’única forma d’emocionar 
que té el trobador irlandès: també 
ho pot fer des dels crescendos de pop 
èpic, la tonada càlida pub-rock per 
corejar entre amics i fins i tot l’angst 
d’un grunge en clau acústica. És el 
resultat del camí llarg i sempre bas-
tant inquiet de Hansard, que no va 
assolir la fama (amb el film Once) 
com un novici, sinó després de pas-
sar per The Commitments i desen-
volupar des de principis dels 90 una 
fructuosa carrera com a líder del 
grup folk-rock The Frames.
 Abans de les explosions, una al-
tra implosió bellíssima: Just to be the 
one, en què se suma la resta de la 
banda. Bateria, baix, segon guitar-
rista i secció de metalls (saxo, trom-

peta i trombó). Onze músics dispo-
sats a donar el millor de si mateixos: 
l’actuació va durar una mica més de 
dues hores i quart.
 La melancolia regnant es va dis-
sipar amb Winning streak, una cri-
da d’ànim a un amic que situa el 
dublinès més a prop que mai de  
Nashville. Va dedicar la gairebé 
emocore My little ruin a un altre amic, 
un DJ que el va ajudar a conèixer 
Barcelona quan va visitar la ciutat 
als vint-i-pocs anys; si l’orella no em 
falla, parlava de Sideral. «L’enyoro», 
va dir.
 Gairebé no va tocar el repertori 
de The Frames (només la molt grun-
ge Revelate i Mind’s made up) i va es-
quivar el material gravat amb la se-
va ex Markéta Irglová: va sonar l’os-
caritzada Falling slowly perquè, en 
cas contrari, algú hauria cremat la 
sala; també algun tema addicional 
d’Once com Say it to me now, en un bis  
desendollat i des del pis més alt. Pe-
rò ni rastre del segon àlbum de The 
Swell Season (Strict joy).
 Va preferir concentrar-se en el 
seu material en solitari, incloent-hi 
la cançó que va compondre per a Los 
juegos del hambre (Come away to the wa-
ter), a més d’homenatjar Van Mor-
rison amb una versió apassionada 
del clàssic Astral weeks. La humani-
tat desbordava l’escenari. H

  
Un trobador 
versàtil 
CRÒNICA Glen Hansard 
va alternar folk, pub-rock 
i pop èpic al Barts

Va centrar-se en el 
seu material en solitari 
i va retre homenatge  
a Van Morrison


