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l’antic amo va dir: «O el dels Who o 
cap». També va desaparèixer el fut-
bolí. Al seu lloc hi ha l’escenari. I Ba-
nana Cósmica, a punt d’actuar.
 Banana Cósmica és un home-or-
questra de rock de garatge que clava 
puntades a la bateria i toca la guitar-
ra. Enganxat a l’alfombra amb cinta 
adhesiva, porta 15 pedals d’efectes. 
Amb aquest format low cost de lican-
trop solitari, despatxa un frenètic 
recital de rock troglodita. En 25 mi-
nuts acaba amarat de suor. La taqui-
lla, una capseta metàl·lica de Lucky 

El carrer del Taquígraf Garriga es-
tà desert i fosc, mentre que al paral-
lela Déu i Mata desemboca bona 
part de la gent que surt de L’Illa Di-
agonal. Mai hi passa res a Taquí-
graf Garriga, però avui sona una 
eixordadora guitarra cada vega-
da que s’obre la porta del Barbara 
Ann, un bar musical que va obrir el 
1988 i que sobreviu com pot lluny 
de les zones d’oci nocturn.
 Són les vuit i hi entra gent amb 
comptagotes. Aforament: 35 per-
sones. L’Óscar, el cambrer, les sa-
luda a gairebé a totes pel seu nom. 
Clientela habitual. A les parets 
hi ha fotos d’icones: Marc Bolan, 
Chuck Berry, el fotògraf Flowers... 
Tots els prestatges estan decorats 
amb portades de singles: dels Cre-
ation, els Cynics, els Ramones... 
Quan sona A question of temperatu-
re, de The Balloon Farm, alguns de-
canten el cap en senyal d’aprova-
ció. La màquina de crispetes treba-
lla a ple rendiment.
 Avui hi ha concert. I no un, sinó 
dos: Banana Cósmica, de Grana-
da, i Nestter Donuts, d’Alacant. Les 
entrades costen sis euros, així que 
cap s’emportarà gaire de taquilla, 
ni cent euros. Com en tantíssims 
locals de concerts de petit format, 
l’economia del Barbara Ann no és 
submergida, sinó asfixiada. Però 
hi han actuat grups anglesos, aus-

tralians i noruecs. ¡Fins i tot els cali-
fornians The Rubinoos! ¡Tres vega-
des! Quant interpreten el seu cèle-
bre Rock’n’roll is dead al Barbara Ann, 
ressona amb orgull.
 Aquest bar de les Corts ha canvi-
at d’amos tres vegades. Avui el re-
genta un comitè de crisi format per 
set clients. Entre ells hi ha músics de 
The Excitements i Suzy & Los Quat-
tro. «És el nostre bar. L’havíem de 
salvar», diuen. L’avaria del pinball 
va ser un revés simbòlic. Davant la 
possibilitat de comprar-ne un altre, 

El rock’n’roll ha mort i és igual
El bar Barbara Ann, a punt de complir 30 anys, sobreviu com pot lluny de les zones 
d’oci nocturn i continua programant concerts ‘low cost’ com el de Nestter Donuts

33 Desenfrenat 8 Nestter Donuts, durant l’actuació al Barbara Ann, a les Corts.
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Ha canviat d’amos 
tres vegades.
Avui el regenta
un comitè de
crisi: set clients

Strike, es va omplint de bitllets de 
cinc euros i monedes d’un. Es vore-
ja el sold out. Més d’un terç del pú-
blic congregat són dones. Gairebé 
tots estan més a prop dels 40 anys 
que dels 30.
 Nestter Donuts, la segona banda 
d’una sola persona, ja s’ha enfun-
dat una granota de lleopard i una 
armilla negra amb serrells. Amb 
aquesta pinta s’enfila a l’escena-
ri i es marca un punteig de guitar-
ra molt torero. «¿Quina hora és?», 
pregunta al fotògraf d’aquest dia-
ri. Les 21.36 hores, i aquí els con-
certs han d’acabar a les deu per evi-
tar conflictes veïnals.

Rots i udols

Nestter sona com un net dels Trash-
men abduït i abandonat a la N-332 
entre Alacant i el Campello. Rots i 
riffs. Udols i puntades al bombo. 
Històries sobre aranyes verinoses 
i epilèpsia elèctrica. Un lluitador 
emmascarat surt del lavabo, agafa 
la guitarra i l’hi afina. El públic ba-
lla despreocupadament, polint ai-
xí les blanques rajoles del local.
 «Aquesta cançó es titula Asesi-
nato yugular», proclama Nestter. I 
dit això clava els ullals al coll d’una 
espectadora. Ara punteja l’himne 
del PP amb la seva guitarra. El pú-
blic miola en zel el Meowww del ga-
to. Hi ha pogos i riallades. Una dona 
munta a cavall d’un home. Un al-
tre aboca cervesa sobre la boca as-
sedegada de Nestter. I ell, sadollat, 
llança als seus fans una dotzena de 
dònuts de xocolata.
 En mitja hora, el Barbara Ann 
tornarà a semblar un bar perdut 
en el temps, d’aquells que no saben 
o no volen saber que el rock’n’roll 
ha mort. Però mentre Nestter rega-
la un últim bis i el cambrer frega el 
terra brut de xocolata, el públic ba-
lla, beu i riu aliè al que es porta. Al 
carrer, cinc portes més enllà, hi ha 
una botiga de compravenda de se-
gells i monedes. Un home col·loca 
cartrons i un matalàs per dormir 
sota els porxos. H
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Festiu tribut a Carles Santos
CRÒNICA L’univers creatiu de l’artista regna en el muntatge del Lliure
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Hi eren els que hi havien de ser. Una 
quarantena d’artistes a l’escenari i 
molts més fora. Tots reunits, dissab-
te a la nit, per a una gala festiva, no 
exempta de sincera emotivitat però 
allunyada de qualsevol idea de cele-
bració d’un teatral funeral laic. Un 
Santos (sense Santos), tribut del Lliure a 
l’artista desaparegut fa un mes, coor-
dinat per Montse Colomé i Anna Llo-
part, va reflectir l’imaginari d’aquest 
pianista, compositor i home de tea-
tre. Sense recórrer a lacrimògens pa-
negírics, a l’escenari només hi va ir-
rompre el seu multidisciplinari uni-
vers creatiu exposat amb passatges 

dels seus muntatges més transgres-
sors. A Carles Santos, que va ser capaç 
d’oficiar una cremà de pianos per ho-
menatjar el pintor Josep Guinovart, li 
hauria agradat la sorpresa final, quan 
90 quilos de boles d’acer sostingudes 
per una xarxa van caure amb estrèpit 
sobre el piano que va presidir en silen-
ci la despullada escena.
 El públic de la sala Fabià Puigser-
ver –artistes de totes les disciplines 
i admiradors del performer–, es va al-
çar com impulsat per un ressort per 
aplaudir l’acció i el contingut de l’es-
pectacle. El comunicat de desperfec-
tes va confirmar la destrucció del te-
clat, però els somriures còmplices 
dels seus seguidors celebraven l’espe-

rit lliure i gamberro del genial crea-
dor. Era com si encara estigués entre 
nosaltres esbossant la seva sornegue-
ria amb el cap coronat per la barreti-
na que li ocultava la calvície. «¡Santos, 
cabró!», va cridar la seva musa Mònica 
López, il·luminada per un focus i amb 
el teló encara abaixat a l’iniciar la vet-
llada. Després, sense pausa, va reci-
tar tots els improperis verbals del seu 
monòleg a Patetisme il.lustrat.

EL MILLOR SÍMBOL / Un expressiu silenci 
va envair l’ambient abans de l’apari-
ció del piano de cua, convertit en soli-
tari espectador. Era la millor imatge 
per simbolitzar el que va representar 
per a ell aquest instrument. «La vida 

nar de fons notes de Bujaraloz by night, 
abans que Cesc Gelabert, amb qui 
Santos va col·laborar a Belmonte, hip-
notitzés amb els seus passos de ball.
 La desfilada d’artistes i gèneres ja 
no es va interrompre. Entre molts al-
tres, va actuar Sol Picó (amb el núme-
ro de les sabates del citat Patetisme). 
També hi van col·laborar Francesc 
Orella, Pep Cortés, Anna Ycolbaze-
ta, Cati Reus, Olvido Lanza, Claudia 
Schneider, Antoni Comas i Begoña 
Alberdi. Cabo San Roque (Maquinofò-
bia pianolera) va impactar amb la se-
va estructura sonora, i el Jordi Moli-
na Sextet, amb les seves tenores. No hi 
va faltar el record a Joan Brossa, el seu 
inspirador juntament amb John Ca-
ge, amb moments de Brossalobrossotde-
brossat, així com obres tan representa-
tives com La pantera imperial i Ricardo 
i Elena, desplegades abans d’arribar al 
rèquiem coral.
 Va ser un compendi del millor de 
l’irrepetible artista amb un llegat 
que  segueix viu en la memòria col-
lectiva. H

es pot veure a través del piano», va ar-
ribar a dir després de recordar que ca-
da matí començava el dia amb tres 
quarts d’hora de Johann Sebastian 
Bach com a teràpia per desfermar la 
seva desbordant imaginació. Van so-

33 L’enyorat Carles Santos.


