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El Canet Rock va celebrar fa quaranta anys la seva edició més internacional

Unmemorabledeliri caòtic
JUAN BUFILL
Barcelona

E l cartell era esplèn
did: prometia els
elèctrics i lisèrgics
vols còsmics de Dae
vid Allen, la frescor

de la new wave novaiorquesa de
Blondie i de lanewwavebritànica
i feliçment caòtica d’Ultravox, la
poesia gòtica o intemporal de Ni
co, la fluïdesa hedonista de Kevin
Ayers, el divertit punk estil Cor
nellà deLaBandaTraperadelRío
i els deliris hippyfuturistes d’un
Pau Riba acompanyat per Jaume
Martí, l’al∙lucinant guitarrista del
grupderockjazzlibèrrimLaPro
piedad Es Un Robo, comparable
amb Robert Fripp, Fred Frith i
Marc Ribot. Al final Kevin Ayers
novaaparèixer,ni tampocPauRi
ba i Martí van poder celebrar el
seu ritual o broma utòpica, que
havia d’anunciar un desitjat canvi
d’època. Així que aquella nit ni va
acabar l’era de Peixos ni va co
mençar l’erad’Aquari (pau,amori
art amb majúscules). Però, fora
d’això, la veritat és que fa exacta
mentquarantaanys,entre la tarda
del2 ielmatídel3desetembredel
1978, es va celebrar una edició in
ternacional del festival Canet
Rock que avui es considera his
tòrica.
Ipotsers’haconsiderataixíper

què havia de ser un equivalent es
panyolicatalàdelquehavienestat
els famosos tres dies de pau i mú
sica que es van celebrar a Wood
stock –a prop de Nova York– el
1969,aquellsquevafilmarMicha
el Waldleigh i va muntar Martin
Scorsese. Va ser la quarta i última
edició de la primera època d’un
festival que des del 2014 viu a Ca
netdeMarunasegonaèpoca, jaen
clau local. Als qui el vamviure lla

vors, el festival del 1978 ens va
semblar caòtic, estrany, amb epi
sodis desastrosos, tediosos i fins i
tot ridículs, però tambéamb força
momentsmemorables.
Crec que el moment decisiu

d’aquellanit–perferservirunter
me encunyat pel fotògraf Henri
CartierBresson– es va esdevenir
a mig concert de Nico, quan
aquestacantanticompositoraque
va participar al primer disc de
Velvet Underground havia co
mençat a cantar i tocar ambel seu
harmònium una de les seves mi
llors cançons, Janitor of Lunacy.
El ventmovia les pàgines de la se
vapartitura i lamúsicaerasublim.
Llavors alguns espectadors van
mostrar la petitesa i la misèria de
les seves ànimes llançant alguna
llaunaoampolla contraNico i cri
dant: “Volem música de gresca!”.
Un lema lamentable que –em te
mo– donava la raó a Nietzsche i a
Ortega pel que fa a la infracultura
de masses.La veritat és que aque
lla majoria o minoria sorollosa va
aconseguir fer marxar Nico de
l’escenari, i aquest fet em va
semblar significatiu llavors, i tan
depriment com l’actual èxit
d’aquest infernmusicalanomenat
reggaeton.
Ladel1978eralaprimeraedició

internacional d’aquest festival,
que va néixer amb un to zelestial
(de Zeleste, el local del carrer lla
vors Platería i avui Argenteria) el
1975, amb elsmillorsmúsics cata
lans del moment (Sisa, Pau Riba,
etcètera), i queel 1978, sota l’orga
nització o desorganització de So
noServei i Matriu Matràs, sem
blava iniciar una nova fase. I dic
desorganització perquè aquell
anynonomésaproximadament la
meitatdelpúblics’hivacolar, sinó
que perquè a més només hi havia
un escenari i per això entre con

cert i concert l’espera va arribar a
registres insuportables, de llarg
metratge buit: fins a una hora i
mitja. Em consta que una part del
públic dormia precisament men
tre els seus grups favorits (Blon
die, Ultravox) oferien per fi uns
concerts meravellosos. De Blon
die recordo especialment la for
midable versió de I know but I
don’tknow, el somésproperaPat
ti Smith que a un pop convencio
nal i l’aspecte descurat i excitant
deDebbieHarry. Els cabells ama
gaven la seva mirada i no els seus
llavis, i recordo que no duia faldi
lles,ni tampocpantalons.Entenia
prou ambuna camisa de tigressa i
una llenceria a joc amb la jaqueta
fosca. A trenc d’alba, els d’Ultra
vox van oferir un formidable con
cert mentre la majoria del públic
dormia el seu cansament o la seva
ressaca i uns quants ballàvem el
caos auroral i maquinal d’Artifi
cial Life.Des d’aleshores hanpas
sat quaranta anys i de l’era
d’Aquari no se n’ha sabut res
més.c

SALVADOR COSTA

BrunoOro fa trenta
papers a ‘Immortal’,
al ClubCapitol
MARTA CAMPABADAL
Barcelona

Abans de començar l’espectacle,
els espectadors reben una pastilla:
“La píldora de la immortalitat”.
Quan el teló final s’abaixa poden
decidir si se lavolenprendreono. I
ésquel’obraImmortal,dirigidaper
MarcAngelet icreadaperAngelet i
Alejo Levis, planteja un controver
tit debat sobre el que implicaria
viure eternament. Estarà al Club
Capitol apartirdeldia7.
Apartirde trentapersonatgesen

constant evolució, tots ells inter
pretatsperBrunoOroenelseupri
mer solo teatral, es valora la im
mortalitat des de diferents aspec
tes. La religió –amb un publicista
que vol vendre una campanya al
Vaticà perquè recuperin feligre
sos–; lamort –que és en si mateixa
unpersonatge, quepateix una crisi
d’identitat; l’amor –amb una pare
llaquearribaalesbodesd’Uralita–;
les relacions familiars –un fill que

no marxa de casa fins als 300 anys
d’edat–; l’avorriment –amb un fut
bolistaquevolmatarMessi,perquè
creuqueelléselseurelleu–,iende
finitiva, la pròpia existència. Els
personatges que es plantegen són
anònims,peròtotalmentrecognos
cibles, tot i que es presenten dife
rents, perquè la immortalitat elsha
canviat lavidaa tots.
Bruno Oro afirma que el perso

natgequemés li agradade totsésel
de la mort, ja que “és molt entra
nyable,perquèpassadesertemuda
per tothom a ser la riota d’un món
on ningú es preocupa per morir, i
fins i tot ella, paradoxalment, s’in
tenta treure la vida”. Amés, l’actor
afirmaque“el temadelamortsem
prem’haobsessionat, peraixò, tinc
una connexió especial amb el per
sonatge”. Els directors veuen en la
Mort un joc surrealista i metafísic
que recorda a Monty Python o
WoodyAllen.
La comèdia dramàtica, malgrat

ser futurista, “la plategem en un

moment de frontera entre la cièn
ciaficció i la ciència” declara el di
rectorMarcAngelet, jaqueelspos
thumanistes i els avenços tecnolò
gics fan que es parli de la
immortalitat com quelcomperfec
tament assumible en un futur pro
per.Ambtot, laciènciaficciód’An
geletiLevisfapensaral’espectador
com seria el canvi de paradigma si
fóssim immortals, perquè vol fer
reflexionarapartirdeljocidelafic
cióquepotdeixardeserho.

Pel que fa a l’escenografia, Alejo
Levis explica que “els canvis de
vestuari són els mínims, una esce
nografia que dona molt joc, amb
unacortinaquepermettenir trans
parències i serveix de pantalla per
projectar, jaque tambéhihaunsu
portd’àudio ivídeo.
Les funcions s’iniciaran el 7 de

setembre, i l’estrena serà el dia 12.
L’obra téunaduradade75minuts i
les entrades oscillen entre els 19 i
els23euros.c

YOUTUBE

Blondie
Sobre aquestes
línies, la new wave
de Nova York va
estar representada

pel grup liderat
per Debbie Harry,
que va interpretar,
entre d’altres, I know
but I don’t know

UN CARTELL ESPLÈNDID

Daevid Allen,
Blondie, Ultravox,
Nico, La Banda
Trapera del Río...

MOMENT DECISIU

Nico va haver de
marxar de l’escenari
al crit de “Volem
música de gresca!”

IMMORTAL

Ultravox
A dalt, un moment
de l’actuació feliç
ment caòtica de la
banda new wave

britànica, mentre
molts dels seus
seguidors havien
caigut rendits
per la son

Amort. L’actor diu
que el personatge que
més li agrada de tots
és el de lamort, ja que
“ésmolt entranyable,

perquè passa de ser
temuda per tothoma
ser la riota d’unmón
onningú es preocupa
permorir”.

El popular actor
fa el seu primer solo
teatral, amb diferents
punts de vista sobre
l’eternitat


