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Baixa fidelitat 
d’Arcade Fire  

en l’olla a pressió 
de Razzmatazz

MÚSICA

ARCADE FIRE RAZZMATAZZ 55 DE JULIOL 

El concert d’Arcade Fire a 
Razzmatzz ja era histò-
ric abans que sonés la 
primera nota. En primer 
lloc perquè veure una 

banda habitual d’estadis en una sa-
la mitjana com la del Poblenou és un 
fet insòlit, però també perquè es 
tractava d’una d’aquelles actuaci-
ons especials amb què els grups es-
calfen motors abans d’engegar una 
gran gira. Són concerts dels quals 
normalment llegim a la premsa: 
Bruce Springsteen a l’Stone Pony 
d’Asbury Park, els Rolling Stones en 
un petit club de Nova York... Aquest 
cop, però, no calia agafar un avió i 
pagar un ronyó en la revenda per 
veure abans que ningú la nova gira 
del grup. I, tanmateix, al final la pri-
mícia va ser que no hi havia cap pri-
mícia. No van caure versions de 
Bowie ni temes nous i van repetir 
els trucs escènics –confeti inclòs– 
del seu concert del 2014 al Primave-
ra Sound. Els Arcade Fire del 2016 
són bàsicament els mateixos de la 
gira de Reflektor: una banda exube-
rant que aborda amb entrega el seu 
cançoner, sense dubtes ni fissures. 
I ben mirat és una bona notícia.  

Però tot i l’actitud del grup i un 
repertori triomfal que no es va des-
cuidar ni un sol èxit, des de la inici-
al Ready to start fins als inevitables 
No cars go, Rebellion (Lies) i Wake 
up, va ser un concert difícil de gau-
dir per culpa d’un so lamentable que 
esborrava els matisos de les can-
çons. Era difícil distingir dins la pi-
lota de so que escopien els altaveus 
el violí d’Owen Pallett o les veus de 
Régine Chassagne i Win Butler, que 
es barrejaven amb la cridòria d’una 
gran majoria de fans indiferents a 
l’agressió sonora. La baixa fidelitat 
acústica no era l’únic problema: 
també un aforament excessiu i unes 
altes temperatures que van conver-
tir Razzmatazz en una olla a pressió 
a punt d’entrar en ebullició.  

El concert d’Arcade Fire, de fet, 
serviria per rebatre el dogma que 
afirma que un concert de rock sem-
pre és millor en una sala que en un 
estadi o festival. En un festival a l’ai-
re lliure el públic d’Arcade Fire pro-
bablement no s’hauria deshidratat, 
el so hauria sigut més digne i l’apa-
rició dels capgrossos durant Here 
comes the night no hauria saturat un 
escenari atapeït de músics –va ar-
ribar a haver-n’hi tretze– que gaire-
bé no sentíem. “Amb aquest concert 
volem pagar pel pecat de no haver 
tocat a Razzmatazz en el seu dia”, va 
explicar Win Butler. Vist el resultat, 
val més que continuïn pecant. Ego 
te absolvo.e
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Simpàtica i entranyable 
història d’uns capitalistes 

L’obra de l’actual director del Picco-
lo Teatro de Milà, Stefano Massini, 
s’apunta al teatre document que ja 
vam descobrir-li amb Dona no ree-
ducable, el magnífic monòleg sobre 
la periodista russa Anna Po-
litkóvskaia. Massini il·lustra el des-
envolupament del capitalisme sen-
se carregar gaire les tintes, gairebé 
com un notari convertit en histori-
ador: des de la producció i intercan-
vi de béns fins al capitalisme finan-
cer, que no produeix res més que 
desajustos econòmics. 

Els germans Lehman –els Leh-
man Brothers– deixen la seva terra 
bàvara, els prats i les vaques, i obren 
una botiga de roba a Alabama, des de 

la qual començaran el camí cap a 
l’imperi. Són tres personalitats 
força diferents que donen un gran 
joc teatral i que l’autor dissenya 
amb simpatia i humor, i amb una 
ambició molt humana. El Henry 
(entranyable Santi Ricart), 
l’Emanuel (emotiu i volcànic Òs-
car Muñoz) i el Mayer (encisador 
i còmic Jordi Rico) componen 
una família de jueus ortodoxos 
amb el desig de progressar econò-
micament i socialment. En 
aquest llarg primer acte, escrit 
com una melodiosa partitura 
oral, hi ha una gran troballa. A No-
va York li pregunten a l’Emanuel: 
“¿Vostè té plantacions de cotó?” I 
respon: “No”. “¿Aleshores té fà-
briques tèxtils?” I diu: “No”. “I 
doncs, què fa en el món del cotó?”. 
L’Emanuel dubta i a la fi pronun-
cia un mot que avui en dia domi-
na l’economia: “Intermediari”. 

Ja en el segon acte, i amb la se-
gona i tercera generació de Leh-
mans, la narració resulta més pu-
nyent i corrosiva, i menys ben 
temperada, però amb una altra 
troballa en la conspiració del 
màrqueting per convertir els ciu-
tadans en consumidors i estimu-
lar la seva avarícia. La saga fami-
liar acaba el 1969 amb la mort del 
Robert (alteradíssim Rubèn de 
Eguía), fill del Philip (malèfic Da-
vid Vert) i cosí del Herbert (Jacob 
Torres), i els últims trenta anys 
de Lehman Brothers –sembla 
que amb una direcció ja comple-
tament aliena a la família– es li-
quiden de manera breu, prescin-
dint de detalls i personatges, pe-
rò amb un final que evoca la boge-
ria de Wall Street. Admirable la 
feina dels sis actors en una bri-
llant posada en escena de Rober-
to Romei basada en la paraula, en 
un espai escènic despullat (Roger 
Orra) clarament al·legòric del 
creixement de l’imperi.e

Els sis actors interpreten la nissaga Lehman al llarg de tres generacions. DAVID RUANO

La Villarroel viu l’ascens i caiguda de l’imperi Lehman

ARTS ESCÈNIQUES

Beethoven al rescat dels oficinistes alienats

musical o té una altra identitat ar-
tística no resol el problema d’una 
peça amb un excés de verborrea 
(parlada i projectada), estructurada 
en petits esquetxos desgavellats i 
amarada d’un to irònic amb inten-
ció crítica que es queda en la super-
fície més que entrar en el moll de 
l’os. Set personatges (guarnits amb 
perruques més pròpies d’una revet-
lla) conviuen en un espai de co -
treball, el nou i enginyós invent del 

sistema capitalista per disfressar 
d’emprenedoria i creativitat la 
galopant autoexplotació dels tre-
balladors. Els problemes d’iden-
titat, individual i col·lectiva, en 
una societat abduïda per l’opi de 
la tecnologia són un dels eixos de 
l’obra, així com la incomunicació 
en un món ultraconnectat i algu-
na pinzellada, entre oportuna i 
oportunista, sobre el problema 
dels refugiats. 

Deixant de banda alguns efec-
tes ambientals i passatges a cavall 
del jazz i el pop més vulgar, la 
principal aportació musical pro-
vé de Beethoven, símbol de lliber-
tat, de trencament de les identi-
tats rígides. Fragments de la Fan-
tasia coral, Fidelio i la Novena 
simfonia, hàbilment manipulats 
per García-Tomás, s’alternen 
amb l’última sonata per a piano 
del compositor, objecte també de 
disquisicions diverses, i que tan-
ca amb serenor un espectacle te-
diós, malgrat l’esforç del reparti-
ment. Una revisió no seria sobre-
ra abans de dur-lo a Berlín.e 

L’obra s’ha 
creat a dues 
bandes, entre 
la Neuköllner 
Oper Berlin  
i l’Òpera de 
Butxaca i Nova 
Creació.  
JOSEP AZNAR

Partitura  
Brillant 
posada  
en escena  
de Roberto 
Romei basada 
en la paraula

‘Lehman Trilogy’ LA VILLARROEL   
4 DE JULIOL 

Lehman Trilogy ressegueix 
la història d’uns immi-
grants alemanys que van 
arribar a Nova York el 
1844 i que, de mica en mi-

ca, van aixecar un imperi financer 
que el 2008 faria fallida i obriria la 
porta a la tempesta financera que ha 
tenyit el món des d’aquell moment. 
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‘Oficina per a una vida postidèntica’  
MERCAT DE LES FLORS 55 DE JULIOL 

Les apostes de risc, com la 
seva pròpia natura impli-
ca, no ofereixen garanties 
que el resultat sigui reei-
xit, la qual cosa no vol dir 

que no siguin necessàries per evitar 
un indesitjable estancament artís-
tic. Al llarg dels anys, Òpera de But-
xaca i Nova Creació ha estrenat pro-
postes on èxits clars han conviscut 
amb iniciatives que no han fet ni 
fred ni calor i d’altres que, simple-
ment, han estat fiascos. Per desgrà-
cia, Oficina per a una vida postidèn-
tica entraria en aquesta categoria.  

Escatir si l’espectacle de Raquel 
García-Tomás (música i vídeo), 
Matthias Rebstock (concepte i di-
recció) i Marc Rosich i Tilman 
Rammstedt (textos) és òpera, teatre 
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