
47el PeriódicoDIVENDRES 
20 DE JULIOL DEL 2018espectacles

Festival d’Estiu de Barcelona  LLL

Disfrutant del  
bon moment

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

Coque Malla viu un moment pletò-
ric i hi havia motius per acostar-se 
aquesta setmana als seus passis a 
Barts, un any després que presen-
tés allà mateix el seu disc de renai-
xement, El último hombre en la Tierra. 
Tot i que la seva gravació en directe 
de fa poc, Irrepetible, no aporta can-
çons d’estrena, Malla s’ha pres la 
molèstia de modificar notablement 
el seu repertori des d’aleshores: 8 
de les 19 cançons de dimecres no 
van sonar en la seva visita del 2017. 

I resulta edificant l’espectacle 
d’una veterana estrella del rock 

traient pit i fent saber al món que, 
al cap i a la fi, tenia raó. Perquè el 
cançoner d’El último hombre en la  
Tierra ha servit al seu torn per real-
çar peces estimables publicades en 
discos anteriors, com El sombrero, 
Una moneda o Desierto, que van sub-
ministrar moments d’intensitat a 
Barts, tot i que al seu dia a aquells 
àlbums no se’ls fes gaire cas. 

 
SUBTILESES I ROCK’N’ROLL / Però al 
centre de la imatge hi havia aques-
tes cançons marcades en part per 
l’influx d’un esteta pop com és Neil 
Hannon (The Divine Comedy): cap allà 
va apuntar La señal, una peça inspi-

CRÒNICA  Coque Malla va imposar el renovat 
cançoner plasmat en el directe ‘Irrepetible’

rada que, com la mateixa El último 
hombre en la Tierra, amb la seva ser-
pentejant melodia de carrusel de fi-
ra, apunta cap a un Coquer Malla 
diferent. De cara al seu pròxim 
disc, el madrileny haurà de decidir 
si potencia aquesta línia més deli-
cada o es decanta pel seu substrat 
de rock’n’roll enredat amb soul i 
blues de cançons com Escúchame 
(elegida per obrir el concert) o Todo 
el mundo arde. Potser es continua 

quedant amb tot alhora. 
Sense els arranjaments discogrà-

fics de corda i metall, el concert va 
transmetre energia i aspror. «Se-
rem la vostra banda de rock’n’roll 
en els següents minuts», va anunci-
ar Malla, que modulant el seu pa-
per de tipus dur amb cor va saber 
combinar les fibres rockeres de She’s 
my baby amb la subtilesa de Berlín,  
i el ritme troglodita a l’estil Bo  
Diddley de Éste es el momento amb un 

petit tram de recolliment i tambo-
ret coronat per la ranxera tavernà-
ria Hace tiempo.  

Aquí hi ha recursos per compon-
dre cançons de molt variada factu-
ra i que sonen amb tot això a Coque 
Malla. I ànim per recuperar amb 
comptagotes el llegat de Los Ronal-
dos en un aïllat Guárdalo que, s’ha 
de dir tot, va encendre la sala («¡hi 
va haver una època en què tot el 
concert era així!», va exclamar Ma-
lla), i en un altre rescat fibrós, No 
puedo vivir sin ti, peça adoptada per 
la banda en la seva etapa tardana 
però que Malla associa a la seva car-
rera en solitari. 

Al final, es diria que el cantant 
continuava pessigant-se per confir-
mar-se íntimament que tot allò era 
real. Gos vell, sap dels vaivens de 
l’èxit i dels favors del públic i, abans 
de tancar amb ‘Me dejó marchar’, 
amb els llums de Barts encesos per-
què tots ens veiéssim les cares, va 
anunciar que el grup trigaria a tor-
nar (la seva pròxima gira, ja amb 
disc nou, no arribarà fins a principis 
del 2020) mentre va fer una petició 
prudent amb velats aires de súpli-
ca: «¡No ens oblideu, sisplau!». H

33 Coque Malla, a la sala Barts.
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La pàtria, segons Jan Fabre
3 «‘Belgian rules’ és una crítica declaració d’amor al meu país», afirma

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Q
uan fa uns anys a Europa 
es va començar a distin-
gir l’auge dels nacionalis-
mes d’ultradreta el poli-

facètic director Jan Fabre (Anvers, 
1958) va gestar Belgian rules, una obra 
de quatre hores de durada interpre-
tada per 15 increïbles actors, músics 
i ballarins de diverses nacionalitats. 
«La ultradreta flamenca volia tren-
car el meu país i soc probelga», recor-
da l’artista, també proeuropeu en un 

moment «en què molts semblen obli-
dar que la construcció d’Europa ha 
permès 70 anys de pau». L’espectacle 
ha sigut premiat en molts països, 
menys en el seu. El muntatge, un 
dels plats forts del Grec, desembarca 
al Teatre Lliure aquest divendres i 
dissabte. 

«Belgian rules és una crítica decla-
ració d’amor al meu país», diu Fabre. 
Humor, ironia i denúncia es barre-
gen en aquest muntatge d’aire su-
rrealista que revisa la història i està 
ple de picades d’ullet a famosos qua-

dros pintats per artistes belgues. Les 
seves quatre hores de durada no són 
res comparades amb la polèmica ba-
canal de Mount Olympus. En dura 24. 

Però tornem a Bèlgica. «Som un 
petit país bastant surrealista. Amb 
flamencs, valons, una petita part 
d’alemanys, cada un amb la seva te-
levisió, la seva ràdio, els seus polí-
tics... Tenim la quantitat de minis-
tres més gran, imagino. És kafkià, 
però alhora aquestes tres comuni-
tats donen aquesta aroma comuna 
dels belgues». 

El muntatge repassa tots els 
clixés: des de l’afició a les patates fre-
gides i la cervesa fins a les bandes de 
majorets, el ciclisme i la colombofí-
lia. Des de l’afició a dialogar per bus-
car acords a subvertir-ho tot per Car-
naval. Però també descobreix una al-
tra cara, la d’un país amb 170 anys 
d’història amb un passat colonial al 
Congo i una estreta relació amb la 
venda d’armes. 

Beligian rules també és «una decla-
ració política». Tot i que l’amor de Fa-
bre per Bèlgica no és cec, ja que co-
neix perfectament els punts forts i 
febles d’una pàtria que estima amb 
totes les seves contradiccions. «El 
meu país és fantàstic. Només hi ha 
dos o tres extremistes de dretes però, 
a part d’això tot funciona. ¡Si tenim 
el rècord d’estar sense Govern i no va 
passar res!», fa broma. 
 
ATACS ULTRES / Al cap d’una estona, en 
la mateixa roda de premsa, reconeix 
els seus problemes amb els extremis-
tes flamencs, nacionalistes d’ultra-
dreta que el van agredir mentalment 
i físicament. «La primera vegada va 
ser fa 15 anys, després de la instal·la-
ció de Heaven of Delight al Palais Royal 
de Brussel·les. En sis mesos vaig ha-
ver de canviar d’adreça cinc vega-
des», recorda. «Fa dos anys em van 
pegar perquè havia tret una pel·lícu-
la». No van aconseguir apartar-lo de 
la seva filosofia: «Ser artista compor-
ta la responsabilitat de ser indepen-
dent. Mai represento una ideologia 
en les meves obres però quan m’en-
trevisten sí que em posiciono i sem-
pre ho faig a favor de la llibertat». 

 Són molts els pals que toca 
l’obra, que també inclou una refle-
xió sobre què és el teatre. ¿Què signi-
fica per a ell? «Com a artista plàstic 
les meves obres es cotitzen més cada 
dia. Seria més ric si només em dedi-
qués a això. Però en el teatre hi ha 
passió, és l’art de l’efímer».H

Aquesta obra 
carregada d’ironia,  
interpretada per 15 actors 
durant quatre hores, 
recala al Lliure avui i demà

33 El polifacètic creador Jan Fabre, ahir, al Teatre Lliure que acull l’estrena de l’obra a Catalunya.
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