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tot va anar bé quan es va posar a com-
pondre cançons i va voler que féssim 
un disc junts.

–La gira inclou un concert a Còrdova, 
on l’any 2010 va començar a caminar 
el seu Band of Gypsies, amb Raimun-
do Amador. ¿Què en recorda?
–La seva forma de tocar la guitarra 
em va arribar a tornar boig. Vaig no-
tar que allà hi havia les arrels de to-
tes les guitarres. Segueixo en con-
tacte amb Fernando Vacas i si vaig a 
Sevilla miro de saludar Raimundo. 
Estimo aquells tios. No sé si torna-
ré a treballar amb ells, m’agradaria, 
però no faig mai plans.

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Howe Gelb ha decidit do-
nar per acabat el trajecte 
de Giant Sand, influent 
banda de rock nord-ame-

ricà amb arrels, després de tres dèca-
des i una trentena de discos. Esceni-
fica l’adéu amb una gira que el por-
ta avui a Apolo (21.00 hores), dins del 
festival Grec.

–Semblava que combinava bé l’acti-
vitat de la banda amb els seus projec-
tes en solitari. ¿Per què posar-hi fi?
–Crec que és una bona idea. Són 30 
anys, molt temps per a una banda de 
rock indie. És un bon moment per dei-
xar-ho, especialment després de He-
artbreak pass, un disc perfecte de Gi-
ant Sand. Per un costat, podria seguir 
amb el grup indefinidament, però 
per un altre sento que he d’intentar 
no fer-ho. Penso que té sentit deixar-
ho en el punt més alt.

–Quan ha aconseguit un èxit, ¿és 
partidari de moure’s de lloc?
–Crec que si ho fas després et queden 
més bons records. 

–¿S’ha plantejat aquests concerts 
com un repàs antològic?
–Seguim fent el que sempre hem fet: 
mig concert de material nou i l’altre 
mig d’altres cançons. Les cançons 
antigues em segueixen sonant no-
ves, i crec que és perquè quan Rainer 
Ptacek i jo vam començar vam vo-

«No he pensat mai 
que la nostra fos 
una música d’arrel. 
Per mi la música 
és la música i no hi 
ha categories»

ler fer una música de la qual no ens 
avergonyíssim al cap dels anys, que 
no estigués subjecta a la tendència 
del moment. 

–La prehistòria de la banda se situa 
a finals dels anys 70 a Tucson, Arizo-
na. ¿D’on venia musicalment?
–Els primers discos que em van im-
pactar, als 12 o 14 anys, van ser de Led 
Zeppelin, Neil Young, els Stones, els 
Beatles... I Bob Dylan, que ens va ense-
nyar que a més a més de cantar havi-
es de compondre. Teníem la seva veu 

ficada al cap. No és un gran cantant, 
però segueix arribant-te més que... 
Mariah Carey, per exemple.

–¿Va sentir que anava a contracor-
rent a l’optar per un rock amb arrels?
–No he pensat mai que la nostra fos 
una música d’arrel. Per mi la música 
és la música i no hi ha categories. No 
considero gaire decisiu si a una can-
çó li poses un vestit rockabilly o un 
de glam rock. Sí que hi ha un fil que 
fa que la música estigui viva i aquest 
és l’ingredient punk rock.

33 La banda de rock nord-americà amb arrels Giant Sand, amb Howe Gelb a l’esquerra, en una foto promocional.

 

«Penso que té sentit  
deixar-ho en el punt més alt»
HOWE GELB  Cantautor nord-americà, líder de la banda Giant Sand

–Fa un parell d’anys va produir el pri-
mer disc de la periodista Sylvie Sim-
mons. ¿Va ser estrany treballar amb 
una crítica musical?
–Em va entrevistar fa molts anys i 
després, al llegir alguns articles seus 
que parlaven sobre artistes que ad-
miro, em va semblar la millor escrip-
tora de música que hi ha per aquí. 
Un dia va posar cinc estrelles a un 
disc meu, Sno angel like you, a la revis-
ta Mojo, i em vaig quedar rígid. Lla-
vors vaig voler contactar amb ella i 
ens vam acabar fent amics, així que 

–L’any passat, quan va actuar a Al-
taveu amb M. Ward, va interpretar A 
thousand kisses deep, de Leonard 
Cohen, i segueix incloent-la en els 
concerts de Giant Sand. ¿Què li va 
fer fixar-s’hi?
–Oh, la lletra, que és fantàstica, i 
una successió d’acords que disfruto 
molt. Aprecio Cohen, i encara més 
després d’haver llegit el llibre sobre 
la seva vida que precisament va es-
criure Sylvie.

–Com que diu que no fa plans, no li 
preguntarem pel seu futur.
–Bé, sí que li puc dir que he acabat 
un disc en solitari de música de pi-
ano. Sortirà al mercat el mes de no-
vembre vinent. H

El festival d’estiu de Barcelona  LLL

Interrogatori a un 
criminal amnèsic
3 Jordi Casanovas estrena ‘Port Arthur’, 
obra basada en filtracions de Wikileaks

MARTA CERVERA
BARCELONA

L’autor i director Jordi Casanovas (Pà-
tria, Vilafranca) recala per partida do-
ble al Grec. Aquesta setmana estre-
na Port Arthur, una obra creada amb 
transcripcions d’un interrogatori po-
licial filtrat per Wikileaks (al CCCB 
fins al 24). I també participa, com a 
traductor i adaptador, en Jo Feuerbach, 
dur text de Tankred Dorts, dirigit per 
Antonio Simón.
 Casanovas recomana a l’espec-
tador que vagi al teatre sense tenir 
gaires referències sobre Port Arthur: 

«Com menys en sàpiga, millor. Tot el 
que ha passat es va revelant». El cul-
pable, que és a la presó, no va assumir 
mai la seva responsabilitat. Les filtra-
cions de Wikileaks deixen clar que 
l’objectiu dels dos policies que el van 
interrogar sense donar-li opció de te-
nir un advocat era fer-li confessar el 
crim. «L’acusat podria ser qualsevol 
de nosaltres. Tots som capaços de fer 
alguna cosa terrible. La meva inten-
ció és desdibuixar el monstre i des-
cobrir qui era en realitat i demostrar 
que hi ha alguna cosa que no funcio-
na en l’ésser humà», afirma. 

 «Hi ha passatges de l’interrogato-
ri que m’han recordat obres de Ha-
rold Pinter, aquelles on hi ha una 
amenaça externa i un personat-
ge perd la memòria», declara Casa-
novas, que ja va donar forma dramà-
tica a un altre famós interrogatori 
a Ruz-Bárcenas. Però en aquesta oca-
sió es tracta d’un estil diferent de te-
atre document. «Aquesta obra té un 
punt inquietant, hi sobrevola el ter-
ror, una força oculta».

EL PÚBLIC DECIDEIX / És un repte per a 
Dafnis Balduz assumir el rol de Mar-
tin Bryant, un home normal fins al 28 
d’abril de 1996. «És impressionant 
veure’l tan convençut de no haver fet 
res. ¿Com pots no recordar-ho?», es 
pregunta el dramaturg. Entre els po-
licies hi ha divisió d’opinions. L’ins-
pector Warren (Manel Sans) creu que 
Bryant els pren el pèl. «Es fa el boig 
com a defensa», afirma Sans. I l’ins-
pector Paine (Javier Beltrán) creu pos-
sible una pèrdua de memòria a causa 
del xoc causat pel que ha passat. «El 
públic haurà de decidir», sentencia 
Casanovas. H

33 Javier Beltrán (esquerra) i Dafnis Balduz, a ‘Port Arthur.

DAVID RUANO

acompanyat per Samuel Viyuela 
González, sota la direcció d’Anto-
nio Simón. El Teatre Lliure de 
Montjuïc acull el muntatge fins 
aquest diumenge. «És una obra 
commovedora que parla de la ne-
cessitat de segones oportunitats», 
afirma Simón.  DAVID GARCÍA MATEU 

33 Complir els 50 anys apuntat a la 
llista de l’atur és motiu de frustra-
ció. Pedro Casablanc es posa en la 
pell d’un col·lega de professió ficti-
ci sense feina a Jo Feuerbach. L’ac-
tor s’enfronta a aquest repte del 
dramaturg alemany Tankred Dorst, 
un dels grans de l’escena europea, 

Casablanc protagonitza ‘Jo Feuerbach’
ACTOR EN ATUR


