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N
o m’hauria d’ha-
ver posat faldi-
lla. Ho he dub-
tat mentre l’es-
collia a l’arma-

ri, n’he renegat des del 
moment mateix de sortir de 
casa, tan poc habituada com 
estic a prescindir dels panta-
lons. I m’he acabat de con-
vèncer de la fatalitat de la de-
cisió quan, asseguda al terra 
de la plaça Europa de Tàrrega, 
he renunciat de molt mala ga-
na a oferir-me voluntària per 
rebre un massatge en públic. 
Com m’havia d’estirar de panxa 
enlaire a sobre de l’estoreta (de 
cartró reutilitzable, però i què?) i 
obrir les cames tranquil·lament 
sabent que se’m veurien les calces? 
Aviat entenc que el que hauria d’ha-
ver deixat a casa no és la faldilla, si-
nó els prejudicis. Cinc dels sis volun-
taris que han accedit a la invitació del 
coreà Cheolsung Lee a rebre teràpia 
manual són dones. I dues porten ves-
tit; en els moments en què la seva ro-
ba interior quedi a la vista de tothom, 
al meu cap ja només hi haurà lloc per 
a l’enveja per l’experiència que elles 
estan vivint i jo tan sols observant... 

Poeta de les emocions  
Cheolsung Lee és coreà, artista, baixet, 
afable, energètic i líder de la companyia 
CCOT, un grup que aposta pel retroba-
ment entre les persones a partir del cos. 
Sona naïf, a lema per vendre refrescos o 
colònies. Però mireu-lo treballar una 
estoneta, comprendreu la sinceritat del 
seu missatge i veureu com, amb unes ar-
mes ben simples, i sempre que no si-
gueu uns descreguts irredempts, a so-
bre també és efectiu. Lee, format a Isra-
el en teatre visual i a Corea en literatu-
ra francesa, és un poeta que sap 
treballar amb els símbols i amb les emo-
cions. Té llibres de versos publicats i in-
tenta que els seus espectacles “siguin 
com un poema”. 

Massager, que a Tàrrega fa la seva es-
trena mundial, és un encàrrec de la fi-

ra inclòs en el programa #Mirades, una 
invitació a dues companyies no europe-
es (l’altra és la mexicana Carretera 45) 
a parlar de com veuen des d’allà aquest 
costat del món. La inter-
culturalitat, el gran eix de 
la nova edició dirigida per 
Jordi Duran, plana sobre 
la proposta de Lee. 

Ell és el mestre de ceri-
mònies en aquest especta-
cle ritual. L’envolta una companyia efí-
mera nascuda a Tàrrega, on morirà des-
prés de la fira, i integrada per targarins 
nouvinguts. De Mèxic, de Guinea, del 
Marroc, de la Vall d’Aran. Gent que no 
ha nascut a la ciutat i que, d’una mane-
ra o una altra, ha sentit en algun mo-
ment la fragilitat de ser estranger. Ara, 
els sis voluntaris que jeuen a terra sobre 

les estoretes de cartró també deuen 
sentir-se fràgils. Els han cobert amb un 
bocí de paper; podria ser un llençol, 
també una mortalla, perquè els massat-
gistes els manipulen fins a fer una escul-
tura de cada cos, modelada directament 
sobre l’original. Es nota la traça de Lee, 
que de l’únic home que ha accedit a dei-
xar-se manipular n’extraurà una rèpli-
ca amb qualitat d’escultura. “He estudi-
at la tècnica del massatge per crear 
aquest espectacle, ara sóc un massatgis-
ta gairebé professional”, em dirà des-
prés. Però no cal fixar-s’hi gaire per 
apreciar les seves habilitats manuals i 

confrontar-les amb l’exe-
cució benintencionada de 
la resta de l’equip. 

El perfeccionisme aquí 
no compta gaire. El que 
importa realment és que, 
un cop acabada la manipu-

lació, ja no hi haurà sis pacients de mas-
satgista, com al principi, sinó dotze. Els 
de veritat i els seus dobles de paper. La 
seva ànima, la part d’ells mateixos sobre 
la qual poden projectar les seves pors, 
desitjos, angoixes. Cada participant es-
criu una frase sobre la seva versió: “Em 
sento tranquil”, “Paciència”, “No deixis 
per demà el que puguis fer avui”. Des-

prés, amb la cara tapada amb una màs-
cara feta amb una porció de la seva es-
cultura, posaran a prova la seva capaci-
tat de confiar en l’altre. Es deixaran 
conduir, correran a cegues, seran aban-
donats enmig d’un camp erm que s’as-
sembla al no-res, fins a acabar amb el 
confort d’una abraçada que compensa 
la por viscuda. Tots som fràgils. Tots ne-
cessitem que ens acotxin. Tots voldrí-
em arrasar aquella part que odiem de 
nosaltres mateixos. 

Massager acaba amb una foguera 
purificadora. Al meu costat, una senyo-
ra elegant a qui avui també he sentit 
maleir la faldilla s’eixuga unes llàgri-
mes catàrtiques. El seu fill de paper 
crema només a uns centímetres de dis-
tància, mentre el de veritat atén les ex-
plicacions de Cheolsung Lee. “Comp-
te amb el vostre diafragma”, ens adver-
teix durant l’emotiu assaig obert 
d’aquesta presentació performance, 
que podreu viure durant la fira (s’inau-
gura dijous vinent). “L’estrès l’ataca di-
rectament, si el sentiu contret potser 
us hauríeu de relaxar”. Però juraria que 
el nus que hi sento no té res a veure amb 
els nervis. Amb aquesta experiència de 
foc alliberador, l’emoció se m’ha nuat 
per dins. BELÉN GINART

El foc et farà lliure
L’artista Cheolsung Lee porta a Tàrrega una ‘performance’ catàrtica sobre la fragilitat i la imatge repetida d’un mateix.  

Els intèrprets de ‘Massager’ són targarins nouvinguts 

‘MASSAGER’, CHEOLSUNG LEE 
PLAÇA EUROPA (TÀRREGA) 

9-11 DE SETEMBRE

TANTARANTANA
‘QUAN ACABI LA NIT’

L’actriu Àurea Márquez fa el salt a la direcció de la mà de la compa-
nyia independent La Santa, i amb una història que aborda la certe-
sa més inexorable de tota existència. No som immortals. I el fet de 
saber-ho ens aboca a l’abisme de les decisions que marcaran el 
nostre periple efímer per la vida: l’hem de dedicar a divertir-nos o a 
deixar-hi una empremta transcendent? 

Fins al 25 de setembre
TEATRE BORRÀS
‘EL BON PARE’

Després de les vacances d’estiu torna a la cartellera aquesta peça 
escrita i dirigida pel guionista i dramaturg David Plana i estrenada 
al Grec, on el conflicte generacional s’envolta de supèrbia, alcohol, 
mentides i falses aparences. Un retrat en un marc realista i preciós 
sobre la incomunicació entre pares i fills on les veritats s’escolen 
més fàcilment encapsulades en humor. 

Fins al 25 de setembre

ESCENES◆ ◆

DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART

FIRA TÀREGA
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El retorn de la 
superbanda del grunge

A
ndrew Wood havia co-
mençat a brillar al capda-
vant de Malfunkshun, un 
dels grups que van fona-
mentar el grunge. Tot ca-

risma, glamur i talent, era la veritable 
estrella de Seattle. Separats el 1988, 
no va trigar gaire a posar en marxa la 
seva nova aventura: Mother Love Bo-
ne. Ara l’acompanyaven el bateria de 
Skin Yard, Greg Gilmore, els guitar-
ristes Bruce Fairweather i Stone Gos-
sard i el baixista Jeff Ament, antics 
membres dels seminals Green River. 

Passant pel filtre boirós de l’estat de 
Washington l’herència de clàssics del 
rock pompós com Queen, Aerosmith, 
T-Rex o New York Dolls; Mother Lo-
ve Bone estaven predestinats a ser EL 
GRUP de Seattle. Apple, el seu debut de 
llarg, s’havia de publicar a finals de 
març del 1990, però  Wood va morir per 
sobredosi el 19 d’aquell mateix mes. 

Mesos després de la mort del seu 
company de pis, el cantant de Sound-
garden, Chris Cornell, va regalar a la xi-
cota de Wood, Xana La Fuente, una cin-
ta amb un parell de temes que havia es-
crit en memòria del seu amic: Reach 
down i Say hello 2 heaven. Pocs dies més 
tard, Cornell va rebre una trucada de 
Jeff Ament. Li va explicar que ell i Sto-
ne Gossard havien començat una nova 

banda (Pearl Jam) amb el guitarrista 
Mike McCready i un cantant de San 
Diego, Eddie Vedder, però que havia es-
coltat el casset i els agradaria gravar 
aquelles dues cançons i publicar un 
senzill en homenatge a Wood. Els dos 
temes van acabar sent deu (amb els ins-
tants de la bellesa captivadora de Hun-
ger strike), un elapé, i el projecte, al qual 
també es va sumar el bateria de Sound-
garden, Matt Cameron, el van anome-
nar Temple of the Dog. 

Temple of the Dog es va publicar el 16 
d’abril del 1991, però, tot i les ex-
cel·lents crítiques que va rebre, va que-
dar eclipsat per l’èxit del debut de Pe-
arl Jam, Ten (1991), i el tercer llarg de 
Soundgarden, Badmotorfinger (1991). 
Joia oculta del grunge, Temple of the 
Dog és una obra d’una emotivitat colpi-
dora que, com va sentenciar el reputat 
crític musical David Fricke, “mereix 
ser immortal”. 

La primera vegada 
Temple of the Dog només van actuar 
una vegada en directe. Va ser el 13 de 
novembre del 1990 a l’Off Ramp Cafe 
de Seattle. Ara, 25 anys després de la 
publicació del seu únic disc, la super-
banda del grunge ha decidit retrobar-
se i sortir de gira per primera vegada. 
De moment han anunciat vuit dates als 
Estats Units, en què ja han penjat el 
cartell de sold out, del 4 al 21 de novem-
bre. ORIOL RODRÍGUEZ

Temple of the Dog sortiran de gira per primera vegada  
després de 25 anys

MÚSICA◆ ◆

Drake necessitava One dance: un single que els mit-
jans trinxessin fent-lo sonar a tota hora. Perquè, tot 
i ser un dels noms habituals en el cens de grans ar-
tistes de música negra actual, de vegades la seva 
omnipresència en l’àgora musical es justificava 
més per les seves carantoines amb Rihanna que no 
pels seus mèrits artístics. Ara ja no. Ara ja té un hit 
planetari que desborda els marges del hip-hop o 
l’R&B. Aquest bombó de pop negre ve servit en una 
capsa de luxe, l’àlbum Views, que també té alguna 
altra llaminadura igualment deliciosa (Pop style i 
Hotline bling). El quart treball del canadenc amb 

seu a L.A. és de llarg el més ambiciós de la seva carrera. Un disc de soul com s’hau-
ria d’entendre el soul el 2016 (i cosí germà dels àlbums que aquest mateix any tam-
bé han fet Anderson .Paak, Maxwell i Beyoncé) que en les lletres vol ser la seva obra 
més reflexiva i personal. Potser amb una llargada més curta o un to menys mo-
nocord, podríem estar parlant de la seva obra mestra. Però 80 minuts són molts. 
O potser és que són 80 minuts molt semblants. JOAN PONS

DRAKE ‘VIEWS’ UNIVERSAL
  

Han passat tres anys d’ençà que el segell belga R&S 
va publicar Welcome to Mikrosector-50, el segon 
àlbum de Jack Hamill, més conegut com a Space 
Dimension Controller. Hamill ha publicat dos EP 
des del 2013, però és sorprenent que la seva torna-
da el 2016 sigui amb una col·lecció de cançons que 
va gravar el 2008, quan només tenia 18 anyets. 
Orange melamine és una oportunitat per conèixer 
tot l’art d’un creador als seus inicis i veure com va 
deixar enrere influències tan clàssiques com Au-
techre, Coldcut, Boards of Canada o Brian Eno per 
trobar una veu pròpia més propera al kosmische 

vintage i a l’ambient més analògic. Amb samplers de pel·lícules com Caçafan-
tasmes, Curtcircuit, Rescat a Nova York o El cinquè element, Orange melamine 
és un treball notable, excitant, jove, salvatge, molt lliure i ple d’esperança amb 
temes replets de cruixits, glitches i downbeat molt ballable. Una bona oportu-
nitat per conèixer el passat d’un dels artistes electrònics indispensables de l’úl-
tima fornada de la música electrònica. MANU GONZÁLEZ

SPACE DIMENSION CONTROLLER ‘ORANGE MELAMINE’ NINJA TUNE

La producció original d’Erik Satie, més enllà de les 
Gymnopédies i les Gnossiennes –peces de mobiliari 
que es van avançar dècades al sorgiment de la mú-
sica ambiental–, no és gaire coneguda. Satie, un im-
pressionista menor comparat amb Debussy, sempre 
ha interessat més per la seva personalitat excèntri-
ca i les seves connexions, les amistats amb Picasso i 
Cocteau, que per les seves composicions. Però en el 
150è aniversari del seu naixement, hi ha motius per 
gratar la superfície i buscar alguna cosa més. Així, de 
la mà de Barbara Hannigan, la més exquisida sopra-
no amb repertori contemporani en actiu, trobem que 

hi ha un cos de cançons –les Trois mélodies, l’Hymne–, escrites per una veu càlida i 
tremolosa amb acompanyament lleu de teclat, que fan brotar al voltant una atmos-
fera de misteri. I també Socrate, un drama en tres parts inspirat en els Diàlegs de 
Plató que apareix ara recuperat, tocat amb pols amable per Reinbert de Leeuw al 
piano, i cantat per Hannigan com un curs de filosofia a cau d’orella. És un altre Sa-
tie, però també un Satie deliciós, que omple l’espai amb un vapor tènue. POL GÓMEZ

BARBARA HANNIGAN / REINBERT DE LEEUW ‘ERIK SATIE: SOCRATE’ WINTER & WINTER
  

EUFÒNIC - ESGLÉSIA NOVA (SANT CARLES DE LA RÀPITA)
GIGI MASIN

Una de les actuacions més sonades de la cinquena edició de 
l’Eufònic és la del veterà Gigi Masin. El músic venecià, samplejat 
per Björk i To Rococo Rot i reivindicat per Oneohtrix Point Never, 
proposarà una experiència electrònica immersiva en un escenari 
únic. Un toc de distinció entre propostes tan interessants i diverses 
com Bad Gyal, Ferran Palau, Nico Roig i Fasenuova. 

2 de setembre
RAZZMATAZZ 2 (BARCELONA)
THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE

Encara que no conegueu a fons la trajectòria d’aquests veterans de 
la nova psicodèlia, potser us sonarà Straight up and down, el tema 
principal de la sèrie Boardwalk empire. És una bona manera 
d’introduir-se en la música del grup de San Francisco que, liderat 
per Anton Newcombe,  fa més de 25 anys que mescla la tradició 
lisèrgica de la Costa Oest amb el shoegaze més obscur.

6 de setembre
LA [2] DE L’APOLO (BARCELONA)
A TOTA CASTANYA

El segell La Castanya celebra la segona edició d’aquesta petita 
marató de concerts, aquesta vegada amb els brasilers Boogarins, 
les nord-americanes de Seattle La Luz i els barcelonins The Zephyr 
Bones. A més, la nit no s’acabarà a La [2] de l’Apolo, sinó que conti-
nuarà amb una sessió d’Ian Svenonius a l’A Wamba Buluba Club 
del Marula Café, on podreu entrar ensenyant el tiquet del concert. 

8 de setembre

FACEBOOK DE TEMPLE OF THE DOG

EN DIRECTE LA TRIA DE BORJA DUÑÓ


