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n dels documents fo-
namentals de la litera-
tura musical és el llibre

que Sam Shepard va dedicar a
la gira de 1975 de Bob Dylan. El
músic havia planejat una sèrie
d'actuacions a la manera d'un
festival itinerant per escenaris
de «províncies» després de la
detenció del boxejador Rubin
Carter, a qui Dylan dedicaria el
tema Hurricane, per motius ra-
cistes. Carter va ser condemnat
per un triple assassinat en un
judici ple d'irregularitats basa-
des en el color de la seva pell,
motius que no serien recone-
guts fins al 1985, quan es va
anul·lar la condemna.

Com si es tractés d'un circ
ambulant, Dylan va muntar un

espectacle en el qual hi havia
músics com Joni Mitchell, T-
Bone Burnett, Joan Baez o Ro-
ger McGuinn i també l'escrip-
tor Allen Ginsberg i el mite
Muhammad Alí, que va es im-

plicar en la defensa del seu
company. El jove Sam She-
pard, que iniciava una carrera
que el portaria a ser un dels
grans homes del teatre con-
temporani, a banda d'escrip-
tor, actor,  guionista i fins i tot
músic, va ser requerit per es-
criure el guió de la pel·lícula
que havia de documentar
aquella gira, la Rolling Thun-
der Review.

Finalment, Shepard va aca-
bar escrivint una crònica d'a-
quella gira, un quadern de no-
tes on plasmava més enllà dels
esdeveniments el que va ser
aquella estravagant troupe
movent-se per un territori i en
unes condicions gens amables.
Com diria T-Bone Burnett,

«era un autobús ple de músics i
cantants i pintors volant a tota
pastilla a altes hores de la ma-
tinada, fent una pel·lícula, es-
crivint cançons i tocant un dels
rock and rolls més incendiaris,
intensos i inspirats d'abans o
de després».

Però al llibre Rolling Thun-
der: con Bob Dylan en la carre-
tera, que va publicar l'editorial
Anagrama, Shepard construeix
alguna cosa més que un relat
d'aquella gira. Dota tot el text
d'un intensa aroma literària en
la qual s'entrellacen històries
curtes, poemes, descripcions
de viatges amfetamínics i esce-
nes per a una pel·lícula que no
es va escriure mai. Tot plegat
vist des de dins d'una estrafo-

lària comunitat de músics que
visitaven llocs on no se'ls espe-
rava i que generaven, a parts
iguals, estupefaccció d'uns
centenars de dones jueves que
juguaven al dominó xinès i
l'admiració més fervent dels
fans incondicionals.

Bob Dylan es trobava en
aquells anys de mitjan dels 70
en una cimera de popularitat,
prèvia a convertir-se en un
mite icònic de la música. La
música, en aquells moments,
encara podia generar senti-
ments com il·lusió, ràbia, pro-
testa, inconformisme, vitali-
tat... Aquest de Sam Shepard és
un dels relats més intensos
d'una de les grans èpoques de
la música rock.
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«La música, en aquells
moments, encara podia
generar sentiments com
il·lusió, ràbia, protesta...» 

Ramon Moreno

humorista reflexiona
sobre l’actualitat i so-
bre les línies vermelles
que no hauria de cre-

uar la comèdia, com són un
atemptat terrorista o una situació
d'emergència, però també alerta
que hi ha «unes amenaces, uns
mecanismes que té la societat per
provar de domesticar-la».

Buenafuente recorda que
aquest any, per primer cop en la
seva trajectòria, ha fet un progra-
ma de televisió –el que va rodar per
a Late motive a l'illa grega de Les-
bos al costat de centenars de re-
fugiats– en què no hi havia cap in-
dici d'humor, però «no ens hem de
confondre». «Això és una opinió
molt personal –prossegueix– però
en una època de molt enrenou so-
cial, de molta transformació, amb
les elits amenaçades, els còmics,
no sé per què, hem començat a tor-
nar a ser mal vistos. És com si ens
diguessin: què volen aquests paios

ara, quan tot és tan important?».
Ell opina que, precisament «per-

què tot és molt important i hem de
ser una societat sana i democràti-
ca, hem de lluitar molt per trobar
la nostra veu, perquè no ens facin
callar». En aquest sentit, afegeix
que quan va començar en l'ofici, fa
més de 25 anys, va pensar que
«això era alguna cosa del passat,
però cíclicament, no saps per què,
el món fa el possible per intentar
fer callar els còmics, els canyers».
«Això –exalça Buenafuente– et fa
connectar amb la grandesa de la
comèdia, que són els seus valors i
el fet que si molestem tant és per-

què som importants, cosa que no
és res nou: amb humor pots dir co-
ses molt importants, que segura-
ment per això no volen que es di-
guin». Buenafuente reconeix que,
complerts els 51 anys, «per evolu-
ció personal i artística, me'n vaig a
aquells territoris on hi ha denún-
cia, esperit crític, més risc que
comfort de format còmic comer-
cial».

En aquests moments, el pre-
sentador es troba en plena prepa-
ració del Singlot Festival, creat i
produït pel Terrat i The Project en
el marc del Festival de Porta Fer-
rada, que comença avui i comp-
tarà, entre altres, amb el monolo-
guista Goyo Jiménez i l’obra de tea-
tre El Rey, amb Alberto San Juan,
Luis Bermejo i Javier Gutiérrez. A
més, Leo Bassi rebrà el Singlot
d’Honor. Segons indica, un festival
d'aquestes característiques, en
què també hi serà l'actor Marc
Martínez o el seu amic Fermí Fer-
nàndez, «és un reflex del seu di-
rector, perquè finalment tu ets qui
firma tot això i m'agrada que sigui

així».
Per a ell, és una manera de dir-

li a l'espectador: «Miri, això té una
vocació determinada, vostè en al-
gun moment estarà incòmode,
en d'altres es relaxarà, i l'especta-
dor que, cada vegada és més llest,
està preparat i és exigent, també
demana productes d'aquest tipus,
un festival amb un cert to editorial,
que generi interès».

Preguntat per nous projectes,
avança que el programa de televi-
sió Late motive de canal #0 de
Movistar+ continua. «És el projecte

televisiu més sòlid i potent que
hem fet en els últims sis anys», as-
senyala, tot indicant també que se-
guirà amb el programa radiofònic
setmanal a la cadena SER amb
Berto Romero.  

A més, confessa que sempre es
guarda «un 20 % de l'energia per a
coses que vindran, perquè si tu les
busques, vénen». «Quan estàs bé
i sòlid, els astres es van alineant i
segur que vindran moltes més co-
ses. Em queden entre deu i quin-
ze anys de fer moltes més coses i
jo estic per la tasca», conclou. 

L’

Inquiet patològic, com es defineix a si mateix, Andreu Buenafuente ha passat els darrers
dies preparant intensament el festival d’humor Singlot, que comença avui a Sant Feliu de
Guíxols, en el marc del Festival de la Porta Ferrada. Es tracta d’un moment una mica
complicat per als còmics, ja que, segons alerta, «cíclicament» se’ls intenta fer callar. 

Avui estrena el festival Singlot a St. Feliu de Guíxols

Buenafuente: «Els
còmics hem tornat 
a ser mal vistos»

Andreu Buenafuente, ahir, a Barcelona. 
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Pensava que això era 
cosa del passat, però

cíclicament, no saps per què, el
món fa el possible per intentar fer
callar els còmics, els “canyers”» 
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