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E
l Ricard Soler (Barcelona, 
1982) és matemàtic. Per ai-
xò sap que en el món de 
l’espectacle és molt difícil 
que et surtin els números. 

Realment difícil. Fins i tot quan, com 
és el cas, has aconseguit revalidar-te 
amb cada nou muntatge escènic i has 
guanyat premis com el Max. Al Ricard, 
que també és enginyer superior en te-
lecomunicacions, li resulta molt fàcil 
fer els comptes i saber que els pressu-
postos no quadren mai. Però a més de 
matemàtic, telecos i llicenciat en direc-
ció escènica i dramatúrgia per l’Insti-
tut del Teatre (i graduat en flauta de 
bec al Conservatori Superior de Mú-
sica de Barcelona), el Ricard és valent. 
Per això un bon dia va deixar la segure-
tat de la feina, que, segons estudis re-
cents, és la més ben pagada de tot l’Es-
tat, per entregar-se a la seva passió. I la 
seva passió, que quan les coses van més 
o menys ben dades el situa en el club 
dels quasi mileuristes, és el teatre. “Ho 
faig per necessitat, no puc escollir. La 
investigació escènica em serveix per 
fer-me preguntes i per plantejar-les al 
públic”, diu el creador, que es declara 
fill artístic de Carme Portaceli i reco-
neix també el mestratge de Jordi Du-
ran, director de la Fira de Tàrrega, un 
esdeveniment clau en la trajectòria de 
la companyia Obskené, fundada l’any 
2008 i de la qual és codirector amb Ju-
dith Puyol. 

Una pirueta de diverses voltes  
La passió l’ha convertit en algú carre-
gat de projectes i de força per fer-los re-
alitat. Ara està embarcat en un projec-
te que és com una pirueta de diverses 
voltes. Es titula Ciutat de vidre i és una 
rara mostra de còmic teatral. És l’adap-
tació d’una de les novel·les gràfiques 
més destacades del segle XXI, signada 
per David Mazzucchelli i Paul Karasik, 
que a la vegada adapta la primera part 
de la Trilogia de Nova York de Paul 
Auster, titulada també Ciutat de vidre. 
Les gavardines i els barrets són el ves-
tuari principal de l’espectacle, en clau 
de novel·la negra, que es va començar 

a gestar fa un any i ha trigat una pila de 
mesos a poder-se fer per temes de drets 
a Espanya, malgrat que 
Paul Auster va donar de 
seguida el vistiplau a la 
proposta. 

El muntatge té una 
gran exigència tecnològi-
ca. Una enorme pantalla 
feta de moltes pantalles, rectangles i 
quadrats propis de les vinyetes de cò-

mic serveix d’espai de projeccions per 
a la banda gràfica de la peça (més de 

1.500 imatges). La coordi-
nació de les projeccions 
amb la interpretació en 
viu per part dels tres ac-
tors de la peça (Joan Ar-
qué, Francesc Ferrer i Nu-
ri Santaló) ha estat una de 

les parts més complexes de la prepara-
ció de l’obra, la història d’un home que 

truca a un número equivocat per con-
tractar el detectiu Paul Auster, i acaba 
despertant tot un torrent de reflexions 
filosòfiques, sobre l’ésser humà i la vi-
da urbana, amb un fort component me-
taliterari. 

En termes d’innovació i estil, Ciutat 
de vidre suposa un nou pas endavant en 
la trajectòria del Ricard i de la seva 
companyia. “Sovint ens pregunten 
quin és el segell d’Obskené”, admet. I, 
després de molt temps qüestionant-
s’ho, creu que la resposta és l’eclecticis-
me. Volgut i assumit no com una man-
ca de coherència, sinó com un rumb a 
seguir. “Quan ja he fet una cosa, el que 
m’interessa és fer-ne una altra de dife-
rent”, reflexiona el Ricard. Cul inquiet, 
al capdavant de la companyia li agrada 
investigar sobre el paper del públic en 
el teatre, fer-lo partícip i canviar-lo de 
lloc, ara al centre de l’escena, ara envol-
tant els actors en un cercle perfecte. 
“També em mou la idea d’acostar el te-
atre contemporani a nous especta-
dors”, continua el codirector d’Obske-
né, una companyia que va començar 
fent teatre de carrer al passeig de Sant 
Joan de Barcelona, amb funcions per a 
un grup molt reduït de persones, i ara 
té entre mans, a més d’aquest especta-
cle, un supermuntatge per a milers 
d’espectadors que s’estrenarà a Tàrre-
ga i es veurà després a la Mercè. Es diu 
Manifesta, és una reivindicació de l’es-
pai públic, la comunitat i el ritual 
col·lectiu, i el defineixen com a circ po-
lític amb l’embolcall d’una gran festa. 
Agrupa el circ més arriscat amb la mú-
sica en viu i el teatre de text. Una copro-
ducció a diverses bandes, com ara una 
aportació sueca, amb un equip de més 
de 20 persones procedents de 8 països. 

El Ricard Soler matemàtic hi torna 
amb els números i sap que per no anar 
amb l’aigua al coll amb Ciutat de vidre 
necessitarien un fort increment en el 
pressupost. I que perquè tot anés com 
cal amb Manifesta caldria el doble dels 
diners de què disposen. Ho faran amb el 
que tenen. Estan avesats a treballar 
amb mínims. No és la situació ideal. Pe-
rò és l’única manera que el Ricard i els 
seus companys d’aventures coneixen 
d’estar en el món. Ser fidels a la pròpia 
vocació. BELÉN GINART

Còmic fet teatre
Ricard Soler dirigeix l’adaptació a l’escena de la novel·la gràfica ‘Ciutat de vidre’, basada en la primera part de la ‘Trilogia de Nova York’ 

de Paul Auster. Gavardines i barrets són essencials en la peça, en clau de gènere negre

‘CIUTAT DE VIDRE’ 
GREC 2016: MERCAT DE LES FLORS 

27 I 28 DE JULIOL

TEATRE LLIURE MONTJUÏC (GREC 2016)
‘CUANDO VUELVA A CASA VOY A SER OTRO’

El director argentí Mariano Pensotti ens convida a enfrontar-nos 
amb la nostra condició polièdrica, ja que avui ja no som els d’ahir, i 
demà serem diferents. Els protagonistes de les històries cosides en 
aquest espectacle s’enfronten un i mil cops a realitats ja viscudes. 
Però ho fan des d’angles diferents, i els resultats també ho són. 
Sociologia del sentit comú, plena de bon ofici teatral. 

Del 25 al 27 de juliol
MERCAT DE LES FLORS (GREC 2016)
‘GUADUAL’

El diàleg amb la natura és un dels motors artístics de l’acròbata i 
director de circ Leandro Mendoza. Ho va demostrar l’any passat 
amb un dels espectacles més íntimament colpidors del Grec, Pals. I 
ho torna a fer ara, de nou al festival, amb una peça ambientada en 
una comunitat camperola de l’Equador. Allà s’escenifica l’intercanvi 
entre especialistes i profans del circ, i la seva integració en l’entorn.  

Del 28 al 30 de juliol

ESCENES◆ ◆

DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART

GREC
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Torna l’‘indie rock’?

P
arquet Courts són uns The 
Strokes sense personal 
shopper. I Car Seat Hea-
drest són uns Pavement en-
furismats com un tertulià 

de programa d’esports nocturn. Els 
primers han publicat enguany el seu 
tercer i millor treball, Human perfor-
mance, i els segons acaben de debutar 
amb Teens of denial després d’uns 
quants anys a la trinxera del 
Bandcamp. Dos àlbums vibrants, plens 
a vessar de joventut, excitació i furor 
creatiu, que s’hauran de recordar a fi-
nals d’any quan fem llistes i que, a més, 
han encès una feliç alarma: torna l’in-
die rock! 

Anem a pams, però. De què parlem 
quan parlem d’indie rock? Doncs fa de 
molt mal dir. El terme és molt ampli i de 
contorns difusos. De fet, s’hi poden tro-
bar diverses subcarpetes amb força en-
titat pròpia com el noise o el garatge he-
terodox. Però hi ha un indie rock (o un 
college rock, o un rock alternatiu, que de 
sinònims tampoc en falten) que s’iden-
tifica a la primera: aquell que salta amb 
una empenta punk, que rebusca estruc-
tures i lletres de cançons poc ortodoxes 
i que no s’avergonyeix de no ser innova-
dor; més aviat s’enorgulleix d’inscriu-
re’s dins una tradició de la història de 
la música popular molt concreta: la del 

rock de guitarres elèctriques sense riffs 
afligits plens de masculinitis ni solos 
onanístics. 

Parquet Courts i Car Seat Headrest 
no s’amaguen de quines són les pàgines 
del llibre d’història del rock que més 
s’han estudiat (comprenent-les, no de 
memòria, eh). Són les lliçons d’estil en-
rampat de la Velvet, Television, Wire, 
The Feelies, The Fall, The Dream 
Syndicate, Robert Quine tocant amb 
qui el volgués contractar, Sonic Youth, 
Dinosaur Jr, Galaxie 500, Pixies... Una 
orla de mestres que van rascar les sis 
cordes fugint dels patrons del blues i 
abraçant el diàleg entre instruments del 
jazz, intentant capturar uns neguits 
molt de vida urbana (per això no és ca-
sualitat que la majoria de referents si-
guin de Nova York) en el zum-zum d’un 
ampli que s’engega. 

Ni Parquet Courts ni Car Seat Hea-
drest són els primers ni els únics. Si mi-
rem als voltants, hi ha moltes més ban-
des que estan teixint aquesta nova tera-
nyina de guitarres elèctriques indie. 
Ought, Protomartyr, Speedy Ortiz, 
Fidlar i, segons com, Metz, White Fen-
ce o Viet Cong. Tots junts estan fent, 
potser inconscientment, un esforç per 
combatre el tòpic que diu que els grups 
indie són tous, indulgents, abstrets i 
ploramiques. Aquí hi ha mala cara, ner-
vi, inquietud i rauxa. O sigui: el gran ca-
pital intangible del rock de tota la vida. 
Amb prefix indie o sense. JOAN PONS

Els grups nord-americans Parquet Courts i Car Seat Headrest 
recuperen el plaer de rascar la guitarra  

MÚSICA◆ ◆

El cognom costa de retenir, però val la pena re-
cordar-lo bé: Michael Kiwanuka s’ha convertit 
en només dos discos en una de les grans veus del 
soul contemporani. Fill de pares ugandesos que 
van arribar al suburbi londinenc de Muswell 
Hill fugint del règim d’Idi Amin, Kiwanuka va 
créixer a Anglaterra i va fer de músic de sessió 
quan encara no havia decidit provar-ho com a 
solista. Abans fins i tot de debutar amb Home 
again, la BBC ja el va anomenar Sound of 2012, 
és a dir, la jove promesa més destacada d’aquell 
any. Ara, amb 29 anys, Kiwanuka publica el que 
sembla el seu àlbum de consolidació, Love & ha-

te, un treball amb vocació atemporal, d’aquells que sonen a clàssic ja des de la pri-
mera escolta. Les veus de Bill Withers, Otis Redding i Marvin Gaye ressonen en 
la música greu i profunda “d’un home negre en un món blanc” (Black man in a 
white world), embolcallada en una producció luxosa que inclou cordes, cors i el 
toc de modernitat retro del coproductor Danger Mouse. BORJA DUÑÓ AIXERCH

MICHAEL KIWANUKA ‘LOVE & HATE’ POLYDOR / UNIVERSAL
  

A primera vista, Blues and ballads pot semblar un 
d’aquells discos que tard o d’hora han de formar 
part de la discografia de qualsevol músic de jazz, 
però a mans de Brad Mehdau es converteix en un 
treball que dista molt de ser accessori. A banda 
de ser l’excusa perfecta per recuperar el seu trio 
amb Larry Grenadier (contrabaix) i Jeff Ballard 
(bateria) i tornar al format cent per cent acústic 
després de l’aventura de jazz fusió amb Mark Gui-
liana, aquest treball permet sentir Mehldau nave-
gant per territoris musicals poc habituals en ell. A 
Since I fell for you, una balada clàssica del blues, 
fa servir alguns licks típics del gènere; això sí, amb 

la seva lírica optimitzada habitual. També la clava quan passa pel seu sedàs alguns 
clàssics del pop, com And I love her, dels Beatles, o fa de I concentrate on you, de Co-
le Porter, una peça amb aires de latin jazz. I tot i que la majoria de peces comencen 
enmig d’un ambient intimista, totes acaben explosionant en aquesta mena de post-
bop marca de la casa, amb Ballard i Grenadier novament impecables. OLGA ÀBALOS

BRAD MEHLDAU TRIO ‘BLUES AND BALLADS’ NONESUCH / WARNER
  

La solució que ha trobat Harley Edward Streten 
(aquest és el nom real del músic, productor i DJ 
australià de 24 anys Flume) per superar l’excés 
d’expectatives que prologaven l’arribada del seu 
segon disc ha estat molt astuta: si bé el seu de-
but va ser un disc aplaudit només pels connois-
seurs de l’electrònica, aquesta continuació des-
borda el seu circuit natural per apel·lar a tots els 
públics. És a dir, que Skin no és un disc d’elec-
trònica stricto sensu, sinó un disc de pop. De pop 
massiu, fins i tot. Que em jutgi tothom, no no-
més els entesos. O més ben dit: que em gaudei-
xi tothom. Perquè a Skin s’hi pot enganxar un 

fan de David Guetta, un de Björk, un de Grimes i un de Beyoncé. Sense deixar 
de ser electrònica (amb ingredients de R&B, hip-hop o indie a la recepta), aquest 
disc és molt expansiu i molt inclusiu. Per això mateix hi col·labora tanta gent: 
Beck, Vince Staples, Little Dragon, Tove Lo... Perquè a aquesta festa, colorista 
i subtil, elegant i empàtica, tothom hi està convidat. J.P.

FLUME ‘SKIN’ FUTURE CLASSIC / TRANSGRESSIVE RECORDS / PIAS
  

MARULA CAFÉ (BARCELONA)
JOHN CLEARY

Va néixer a Kent, Anglaterra, però la seva ànima és de Louisiana. 
De fet, fa 35 anys que John Cleary és un membre actiu de l’escena 
de Nova Orleans i està considerat un dels grans representants de 
l’R&B de la Crescent City. Sense anar més lluny, el seu últim disc, 
Go Go Juice (2015) –guardonat amb un Grammy, per cert–, inclou 
arranjaments del malaguanyat Allen Toussaint. 

23 de juliol
ZONA DEL CASTELL (AMPOSTA)
FORMES DIVERSES DE VIDA

Alguna cosa s’està movent a les Terres de l’Ebre pel que fa a la 
música més inquieta, i l’entusiasme que mou la gent de Boira 
Discos hi té molt a veure. El Formes Diverses de Vida és un festival 
de música experimental que se celebra de forma gratuïta a la Zona 
del Castell d’Amposta i que promet emocions fortes. Regalim, 
Negro, KLS, (Lo:Muêso)... i així fins a una quinzena de grups.

22 i 23 de juliol
JAMBOREE (BARCELONA)
ELLIS MARSALIS QUARTET

El Jamboree sumarà aquest diumenge un gran nom del jazz al seu 
llibre de visites. I és que el llegat d’Ellis Marsalis transcendeix la 
seva pròpia obra: ell és pare de Wynton, Branford, Jason i Delfeayo 
Marsalis, és a dir, el patriarca del jazz, amb totes les lletres. Una 
oportunitat única de veure al soterrani de la plaça Reial el pianista 
de Nova Orleans, de 82 anys i força car de veure a la vella Europa. 

28 de juliol

BEN RAYNER / PARQUET COURTS

EN DIRECTE LA TRIA DE BORJA DUÑÓ


