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ALTERNATIVA A LA CAVALCADA DE REIS

Decibelios reapareixen, amb can-
vis a les seves files, moguts per la 
mateixa força que el 2014 els va 
treure del retir després de 24 anys: 
la denúncia de la «societat orwel·
liana» i la «ràbia continguda per 
la situació que viu la classe tre-
balladora davant la corrupció i els  
desnonaments», resumeix Fray, el 
seu cantant històric. Avui oferiran 

la seva particular alternativa a la nit 
de Reis a l’Apolo (21.00 hores; obrirà 
la formació francesa Skarface).
 La peça que van publicar fa un 
any, Terroristas de despacho, és indi-
cativa. «Engañando a las familias,/ 
estafando y robando,/ rescatando 
a la banca,/ desahuciando al obre·
ro», diu la primera estrofa en l’aïra-
da i seca veu de Fray, fonent l’actitud 
de la cançó protesta amb el punk-
rock de tradició oi! «Veus un cantau-
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Fills de la ràbia
Decibelios, la llegendària banda de punk oi!, reapareix a l’Apolo 
amb una nova formació encapçalada pel seu cantant històric, Fray

tor com Paco Ibáñez, amb la seva 
mala llet, i t’adones que l’essència 
és la mateixa. La ràbia ens dona for-
ça», revela Fray, que diu que se sent 
crític amb el paper de la banda els 
anys 80 davant les posicions ideolò-
gicament antagòniques, de l’obre-
risme d’esquerres a l’extrema dre-
ta filonazi, que van circular al vol-
tant del moviment skinhead. «Ens va 
agafar per sorpresa i no vam saber 
gestionar-ho bé perquè no ens vam 

33 Quintet 8 D’esquerra a dreta, Pato, Mossèn Jaume Botticelli, Fray, Rulo Partituras i Yoan Spidi.

 

posicionar. Vam ser tolerants i ens 
vam equivocar», assumeix.
 La banda llueix ara un aspecte 
diferent després que, el setembre 
del 2015, els tres companys de Fray, 
és a dir, els membres fundadors 
Miguel Alférez (bateria) i el seu ger-
mà Manuel (baix), i el també super-
vivent dels 80 David Ocaña (guitar-
ra), es donessin de baixa. «La meva 
posició va ser de respecte a la se-
va decisió al mateix temps que els 
vaig demanar que respectessin que 
jo volgués seguir», explica. ¿Comp-
taven amb aquesta reacció? «Crec 
que no», diu. ¿No va tenir cap dubte 
sobre mantenir el nom de Decibeli-
os amb cares noves? «No, cap».
 Els fitxatges són el guitarrista 
Mossèn Jaume Botticelli, el baixis-
ta Yoan Spidi i el bateria Pato, als 
quals se suma el veterà Raúl Lázaro, 
exsaxofonista de Dr. Calypso. «Ara 
som un quintet», oficialitza Fray. «I 
el saxo trenca amb el so punk i li do-
na un altre aire».

Rumb a Mèxic

Una evolució amb influències lla-
tines que se sumen a les seves fonts 
tradicionals, el punk, el metal i 
l’ska. «Estem escoltant molt de fol-
klore, mestissatge, sons afrocu-
bans…», adverteix el cantant. Llati-
noamèrica està en el punt de mira 
i al febrer debutaran a Mèxic. «Se-
gons veiem a les xarxes socials, te-
nim més fans allà que a tota la resta 
del món, cosa que suposa una opor-
tunitat». S’ho prendran amb calma: 
molt de compte amb els «portazos» 
mexicans, «allaus de fins a milers 
de persones passades d’amfeta-
mines que rebenten els accessos 
als concerts».
 Preparen disc amb cançons no-
ves (una, BUC o mort, serà l’himne 
del club de rugbi BUC), però prefe-
reixen no donar-les a conèixer en-
cara a les seves actuacions. A l’Apo-
lo sí que hi haurà aquesta nit una 
performance: un personatge, «el rei 
mangui», serà jutjat davant una 
guillotina. «I en funció del que di-
gui el públic, hi haurà una decapi-
tació en directe». H

paral·lelisme entre la mateixa figu-
ra de Mario i Adrián Doria, el perso-
natge que havia d’interpretar a Con-
tratiempo: tots dos són dos homes jo-
ves que han arribat a dalt de tot als 30 
anys i que s’han fet a si mateixos. Ai-
xò establia una espècie de metallen-
guatge amb la mateixa pel·lícula. A 
més a més, hi havia la voluntat de col-
locar Mario per primera vegada en un 
personatge adult i madur, amb mol-
tes arestes. I portar-lo al terreny de la 
contenció, perquè és un actor molt 
expressiu i transparent emocional-
ment i jo li demanava precisament el 
contrari. 

—En els últims temps s’ha tornat a 
revitalitzar el thriller. Però les seves 
pel·lícules s’allunyen de la tendència 
més bruta i hiperrealista, són més 
sofisticades i luxoses. 
–A mi m’encanta que es torni a fer 
thriller a Espanya, siguin pel·lícules 
més estilitzades o no. En aquest cas 
concret, volia crear un món que nai-
xés i morís en una habitació, però ai-
xò no vol dir que no m’interessi el 
thriller realista. De fet, a la sèrie de te-
levisió Nit i dia (TV-3) exploro aques-
ta vessant.

–¿Què ens espera en la segona tem-
porada de Nit i dia?
–Començarem a rodar d’aquí pocs di-
es, el 16 de gener. Renovem el parc ar-
gumental amb una nova trama i tam-
bé amb nous actors: Josep Maria Pou, 
Miki Esparbé i Ramón Fontseré. És una 
sèrie que em dona molta vida, perquè 
és un luxe poder fer una cosa sense cap 
mena de censura argumental. És tan 
fosca que crec que estableix un prece-
dent dins de la ficció nacional. 

–Contratiempo és la primera estre-
na espanyola de l’any, ¿això li apor-
ta alguna mena de pressió addici-
onal?
–Sempre et poses nerviós, és inevi-
table. Vols que la pel·lícula que has 
fet arribi al públic. A més a més, en 
el cas de Contratiempo, la trama invo-
lucra de forma molt activa l’espec-
tador, que és una cosa que trobo a 
faltar bastant en el cine actual. Es-
perem també que no es revelin els 
girs narratius perquè es pugui dis-
frutar millor. Vaja, que no hi hagi 
espòilers. H

  

  

Passar comptes 
amb Shakespeare
CRÒNICA Joan Pera i Carles Canut mostren 
la seva vis còmica a ‘La taverna dels bufons’
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La intenció és tan bona com agosa-
rada. El Romea ha muntat un ho-
menatge a contracorrent en el 400è 
aniversari de la mort de William 
Shakespeare i ha cedit el seu esce-
nari a La taverna dels bufons, espec-
tacle ideat per Martí Torras Mayne-
ris, escrit conjuntament amb Deni-
se Duncan. Tots dos, en un esforçat 

talla i enganxa fet amb una selec-
ció d’algunes de les rèpliques i con-
trarèpliques més famoses de les 
obres del bard traduïdes per Joan 
Sellent, han intentant la quadratu-
ra del cercle. En la producció inten-
ten que la vis còmica de Joan Pera i 
Carles Canut s’equilibri amb la po-
ètica de l’autor de Hamlet.
 Els veterans intèrprets donen 
veu a William Kempe i Robert Ar-

min, dos dels clowns més famosos de 
la companyia Lord Chamberlain’s 
Men, on van interpretar i van ins-
pirar alguns dels personatges més 
cèlebres d’El somni d’una nit d’estiu i 
Romeo i Julieta, entre altres. Tots dos 
van deixar el grup sense el més mí-

nim reconeixement a la seva feina 
i ara intenten passar comptes, des 
del purgatori d’artistes on estan, 
amb Shakespeare, encarnat per un 
solvent Dafnis Balduz.
 El teatre acull un públic nom-
brós que coneix i s’identifica amb 

els recursos i tics dels dos intèrprets 
i ells, que ho saben bé, els exploten a 
consciència activant el mecanisme 
del riure amb els seus gestos, parau-
les i accions. La venjança de la seva 
condemna a l’oblit s’acaba consu-
mant davant d’un Balduz que crea 
el contrapunt necessari, intentant 
fer-se perdonar, perquè l’espectacle 
se sostingui.

PRODUCCIÓ DESIGUAL / El principal 
problema és que la producció, que 
compta amb l’excel·lent aportació 
musical en directe de la formació 
medieval Els Berros de la Cort, re-
sulta desigual. La incontenible bu-
fonada, servida amb gran professio-
nalitat per Pera i Canut, resulta 
efectista però una mica desbordada 
en els límits del bon gust i, en canvi, 
el muntatge guanya punts quan els 
actors tenen l’oportunitat de mos-
trar la seva qualitat a l’hora de dir i 
interpretar els versos. H

33 Joan Pera (esquerra), Dafnis Balduz (centre) i Carles Canut, en l’obra.
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