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Lluita de
‘power point’

BORJA

Cobeaga

Els assessors de Rajoy
i Zapatero tenen més
a veure amb Ed Wood
que no amb Ridley Scott

P erdonin que envaeixi la
secció de cultura per par-
lar dels debats televisats

Rajoy-Zapatero, però prometo
fer-ho des d’una òptica mera-
ment audiovisual, que és el meu
camp, i no ficar-me en jardins
polítics que no vénen a tomb. Em
ve de gust parlar del tema perquè
s’analitza molt la preparació dels
debats, es comenta la minuciosi-
tat amb la qual es dissenya la
imatge dels candidats (jaqueta,
corbata, pentinat...), es valora
l’equitat de presència a la panta-
lla, mida dels plans amb què són
retratats i altres. Però aquesta
imatge de situació mesurada al
mil.límetre em sembla poc real.

Els assessors dels dos contrin-
cants tenen més a veure amb Ed
Wood i la sèrie Z que no pas amb
estilistes com Ridley Scott i el ci-
ne publicitari d’alta volada. Que
deixin sortir Zapatero mostrant
un foli blanc amb un gràfic que
sembla una porca fotocòpia de
copiadora amb el tòner espatllat
és propi d’estudiant de primer
d’Audiovisuals però no de gent
que segur que cobra un dineral

per assessorar-lo. ¿No en saben,
de tele, o què?

Un dels moments més enutjo-
sos de la meva carrera professio-
nal va ser quan vaig anar a ven-
dre un programa de televisió a
una cadena i el DVD que havia
preparat per il.lustrar la meva
proposta no funcionava. Gotasses
de suor recorrien el meu front da-
vant el lector de DVD que es nega-
va a llegir el meu disc. Rajoy o
Zapatero es planten davant de
milions d’espanyols, per convèn-
cer-los que els votin, amb un di-
buix incomprensible i... ¿no pas-
sa res? Si a mi em cau la cara de
vergonya davant un executiu
d’una tele, ¿no és pitjor que dos
candidats a la presidència mos-
trin els seus power points d’estar
per casa d’una forma tan inin-
tel.ligible?

Moltes vegades, els decoradors,
fotògrafs i directors de cine ens
referim al gotelé (aquesta forma
de pintar una paret tan espanyo-
la, normalment en blanc i sem-
pre amb aquells granets de relleu
tan característics) com l’enemic
del bon gust a l’hora d’ambientar
un espai. Dilluns passat va ser
com si Zapatero i Rajoy hagues-
sin pintat de gotelé el plató del de-
bat. Que la pròxima vegada, per
mostrar els seus optimistes (o pes-
simistes, segons el cas) gràfics, els
posin un projector de diapositi-
ves, per Déu. H

n 3 minutse

«Ser d’un poble et dóna llibertat»
Mazoni

La banda empordanesa, dirigida per
Jaume Pla, cotitza en el nou pop
català. Avui porta ‘Si els dits fossin
xilòfons’ a l’Auditori (22.00 hores).

Grup de pop-rock

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

33 El músic Jaume Pla, líder de la banda.

–Mazoni, ¿és un cantautor amb
banda, com Sanjosex, o un grup
amb portaveu, com Mishima?
–Sempre m’he sentit més còmode
en un concepte de grup. És la meva
manera de treballar.

–Pop d’autor, rock de guitarres,
bossa nova... ¿No tem confondre?
–Pot passar. Tendeixo a reaccionar al
contrari de l’últim que he fet: si la
meva nova cançó és una balada, des-
prés em ve de gust fer alguna cosa
en la línia Pixies. Busco el meu camí.

–Avui estrena un format de banda

ampliada, amb dues bateries.
–I presento dues cançons inèdites,
Caputxeta i Pas a pas. Intento poten-
ciar el ritme i avançar cap a un rock
més experimental, no retro.

–Ha passat del castellà i l’anglès al

català. El gir, ¿és resultat de veure
que hi ha una nova escena alterna-
tiva en aquesta llengua?
–En part, sí. Vaig veure que gent
com Mishima arribava a les matei-
xes conclusions que jo pel que fa a
cantar en el teu propi idioma. Però,

a més, vaig passar una etapa en què
vaig trencar el grup i, després, vaig
decidir treure el més personal de mi
en la meva música. Utilitzar una al-
tra llengua em semblava artificiós.

–¿Hi ha un pop amb denominació
d’origen empordanesa?
–La tramuntana potser influeix,
però el que marca més és ser d’un
poble. Crec que et dóna una llibertat
per barrejar coses que no hi ha a
Barcelona, on cada grup està lligat a
un gènere o una escena concreta.

–Ara se’n va a Toronto i Austin, en
una expedició de l’Institut Català
d’Indústries Culturals (ICIC). ¿És ex-
portable el seu pop tramuntanat?
–S’ha d’intentar. Si no tens con-
fiança en tu mateix, t’enfonses.

–Tots els músics es queixen d’algu-
na cosa. ¿I vostè? Pot aprofitar-ho.
–La gent va al Summercase i al Pri-
mavera Sound, però no als clubs. A
TV-3 sortim en programes a les tres
de la matinada i, de les altres televi-
sions, ja no en parlem. I cal canviar
els xips: encara hi ha molta gent que
entén el català i no escolta música
en aquesta llengua per prejudicis. H

Jan Lauwers porta
al Lliure els seus
deliris escènics

TEATRE 3 ESTRENA

b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

El director belga
aborda a ‘The lobster
shop’ el dolor
i la clonació

E
l dramaturg i director belga
Jan Lauwers, un dels crea-
dors més innovadors i pres-
tigiosos de l’escena europea,

torna avui al Teatre Lliure amb The
lobster shop (La botiga de la llagosta),
el segon capítol d’una trilogia «sobre
la humanitat i el dolor» que va ini-
ciar amb l’aclamada Isabella’s room.

En la seva nova obra, Lauwers,
que fa utilitza la música i la dansa
com a part de la dramatúrgia, abor-
da la lluita per la identitat, la immi-
gració i el dolor de la pèrdua en un
context futur que li permet posar en

qüestió la clonació i la deshumanit-
zació. El protagonista és un profes-
sor de genètica que, després de la
mort del seu fill, vol clonar-lo mal-
grat el rebuig manifestat per la seva
dona. Un replicant defectuós frenarà
el seu pla.

«Com a artista no m’importa si la
humanitat acaba en un festival de
ciberclons. La meva obra no és mora-
lista, no jutjo res. Però com a pare,
no clonaria mai el meu fill», va de-
clarar ahir l’autor, que va explicar la
gènesi de la seva obra: «La vaig es-
criure en habitacions d’hotels du-
rant la gira d’Isabella’s room per
França. Les televisions informaven
dels disturbis, de la lluita per la
identitat, dels joves de l’extraradi pa-
risenc». Hi va afegir a més altres refe-
rents: «A Brussel.les veus refugiats
que són doctors o enginyers i estan
netejant els carrers. Cal preguntar-se
què pensen». La llagosta del títol, va
aclarir, li serveix de metàfora de la
pèrdua identitària d’aquests immi-
grants: «Quan perd la seva carcassa,
la llagosta s’ha d’amagar perquè és
molt vulnerable».

MÚSICA POP / Lauwers combat el dra-
ma narratiu (en anglès i francès)
amb un embolcall no exempt d’hu-
mor. «Encara que el que passa no és
divertit, subjau un humor surrealis-
ta». A més, a més hi ha ball i cançons

a càrrec dels vuit actors que formen
part de la seva companyia, la Need-
company. «Es podria considerar un
musical. Fins i tot alguns creuen que
som un grup de dansa, però faig tea-
tre», va matisar Lauwers, també ar-
tista plàstic.

El director desplaça l’acció princi-
pal del centre de l’escenari i crea di-
ferents «fonts d’energia». Desaconse-
lla als espectadors el seguiment li-

neal de l’obra –«és un puzle amb les
peces canviades d’ordre i es torna-
rien bojos»– i anima a viure-la com
una «explosió d’emocions». «El tea-
tre –manté– és intercanviar energia
i emocions entre el públic i els ac-
tors. A l’època d’internet, adquirirà
cada vegada més importància per-
què és l’únic mitjà que manté el
contacte humà enfront de la invasió
de les màquines». H

DANNY CAMINAL

33 Jan Lauwers, que presenta la seva obra avui i demà al Lliure.

b Els actors ballen i
canten en un muntatge
que esquiva el drama
amb humor absurd

TERRA DEL FOC,
LA DESOLACIÓ

< Lisi Estaràs, ballarina
argentina habitual d’Alain Platel
A Les Ballets C. de la B., debuta
avui com a coreògrafa amb
Patchagonia al Mercat de les
Flors. Realitzada amb intèrprets,
músics i col.laboradors de la
famosa companyia belga, l’obra
mostra com es torna de
vulnerable l’ésser humà a la
desolada Terra del Foc.
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