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Els neozelandesos The Cavemen  ho van suar tot un dimecres a la nit a Meteoro, jove sala 
del Poble-sec que ja ha acollit més d’un centenar de concerts des del gener

Cavernícoles a Montjuïc
BANDA DE PUNK DE GARATGE

Quan fosqueja, els carrers que en-
volten la muntanya de Montjuïc 
queden gairebé deserts i bona part 
dels cotxes que circulen són d’au-
toescoles. En el número 72 del pas-
seig de Montjuïc, també estan de 
pràctiques. Quatre tios es fogue-
gen sobre la tarima de la sala Me-
teoro. De vegades se’ls encalla el 
canvi de marxes, però el seu ramo-
nià afany de condensar una dotze-
na de títols en 20 minuts els impe-
deix frenar. Si paren, serà per cri-
dar: «One, two, three, four!». 

Són els Pizza Ninja Squad i to-
quen disfressats de tortugues nin-
ges. Màxim respecte per a qualsevol 
ésser humà que surti de casa un di-
mecres per actuar amb leotards 
verds, gavardina i una malla co-
brint-li el rostre. Quan rematen l’úl-
tima cançó, algú exclama: «15 mi-
nuts de descans i la següent banda. 

¡A beure!». El públic abandona el lloc 
en direcció a la barra, rere dues portes 
que impedeixen que el terrabastall 
dels concerts es propagui. Al costat de 
l’ampoller llueix un pòster d’un con-
cert dels Cramps. 

Des que va iniciar la seva activitat 
el gener passat, Meteoro ja ha acollit 
més de cent concerts. El seu afora-
ment és de 96 espectadors i resulta 
ideal per a propostes sorolloses: del 
punk mongoloide a l’electrònica in-
dustrial. L’escassa altura del local im-
pedeix penjar els altaveus del sostre, 
de manera que el so t’atia les orelles i 
la resta del cos. Dos ventiladors, un a 
l’escenari i un altre al fons de la sala, 
refresquen l’ambient. 

«¡Nois! ¡Comença el concert!», cri-
da l’Alba, la madrastra de Meteoro. I 

Dos ventiladors 
refresquen  el lloc, 
però al cap de poc 
els quatre músics 
van a pit descobert
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etada de punk de garatge de tot just 
un minut. 

Amb els ventiladors n’hi ha ha-
gut prou per al concert dels nin-
ges, però per als Cavemen resul-
ten insuficients. A la quarta 
cançó, el cantant es treu la cami-
sa. Porta un collar d’ossos a joc 
amb el cavernícola nom del grup. 
Tres cançons més, i el que es treu 
la samarreta és el bateria. A la 
mitja hora els quatre músics van 
al descobert. El baixista porta un 
cor tatuat a l’altura del cor. A pri-
mera fila, quatre dones vacil·len 
als músics mentre ells escenifi-
quen totes les actituds rockeres 
imaginables. 

Un viatge en el temps 

Si et defineixes com a cavernícola, 
és que no penses gaire en el futur. 
De fet, la col·lecció de favorites dels 
Cavemen sembla fixada entre 1964 i 
1978: els Sonics, els Stooges, els 
Cramps, les Shaggs... Tampoc s’ha 
de prendre molt seriosament un 
grup amb cançons sobre un Adolf 
Hitler moter robanòvies. «¡Que di-
vegtit!», exclama una turista france-
sa. No ha dit «que rebel», «que obs-
cè» o «que contracultural». Aquí hi 
ha uns codis compartits. La gent ha 
vingut a divertir-se i, sobretot, a viat-
jar en el temps. 

L’olor a cavernícola va impreg-
nant la sala. Aquí acaba suant fins a 
l’últim espectador. Una dona puja a 
l’escenari en direcció al baixista. 
¿L’abraçarà? No. L’esquiva i es col·lo-
ca davant del ventilador. El cantant, 
xop de suor, baixa a compartir amb 
el públic els seus excedents d’eau de 
rock. Després de 40 minuts de des-
enfrenament cavernícola, hi ha un 
empat tècnic entre asfíxia i eufòria. 
El grup vol parar, però una altra do-
na agafa el micro i exclama: «¡Miaa-
aaau, miaaaaau!». I els cavernícoles 
en canten dues més. 

El públic encara exigeix un altre 
bis. «¡No ens queda líquid al cos!», 
s’excusa la banda. Però en toquen 
una altra. A les 10.15, el concert ja 
ha acabat; cal cuidar el veïnat. El 
guitarrista corre al lloc de venda de 
discos i, encara amb el pit nu, s’em-
passa sense respirar mig litre d’ai-
gua. Més d’un espectador només 
pensa a dutxar-se. Dutxar-se un di-
mecres abans d’anar a dormir per-
què vens d’un concert, ¡quina vivifi-
cant sensació! H
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per fer-se sentir sacseja una campana. 
A l’escenari ja hi són The Cavemen, 
quatre neozelandesos amb botins de 
cuir i texans lleument acampanats 
que caminen de gira per Europa. Els 
esperen 28 concerts en 30 dies. Des-
prés de la primera cançó, el cantant 
agafa el cartró on tenen anotat el re-
pertori i declama amb accent victo-
rià: «¿Què desitgen de segon plat els 
senyors?». La resposta és una altra fu-

NOVES TENDÈNCIES

‘Cold Blood’ triomfa  
al festival TNT

EL PERIÓDICO 
TERRASSA

El Festival TNT (Terrassa Noves Ten-
dències) va tancar ahir l’11a edició 
amb una bona resposta del públic a la 
trentena d’espectacles programats. 
Entre aquests va destacar Cold blood, 
una de les peces estrella de la progra-

mació d’aquesta mostra que va omplir 
Terrassa i altres localitats properes des 
de dijous i fins diumenge.  

Cold blood, dels belgues Collectif 
Kiss & Cry i creat per Michèle Anne de 
Mey i Jaco van Dormae a partir de tex-
tos de Thomas Gunzig, va impactar en 
el Teatre Principal tant pel tema prin-

cipal –la mort– com per la singular 
posada en escena. L’espectacle indaga 
sobre la vida de set personatges a punt 
de finalitzar el seu trajecte vital. Poe-
sia, ironia i humor negre es barregen 
en el muntatge, ple de creativitat i 
narrat de forma original, amb les 
mans com protagonistes d’una insòli-
ta pel·lícula.  

Des del 2007, el TNT ha aconseguit 
atraure destacades propostes estrange-
res i locals; en aquesta ocasió, 30 mun-
tatges (entre els quals, 10 coproducci-
ons i 12 estrenes). Les sales han regis-
trat un 100% d’ocupació en gairebé 
tots els espectacles, un 15% més d’assis-
tència total que l’any anterior. H


