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Beach House, camins cap a la fascinació

JUAN MANUEL FREIRE  
BARCELONA

¿Beach House fan sempre el mateix 
disc? No exactament. Està clar que 
se’ls dona bé la coherència, ser fidels a 
una visió. I també imaginació: sempre 
amb la mateixa destinació al cap (la 
fascinació), han sabut reinventar-se 
amb cada disc des de fa gairebé una 
dècada i mitja. Pocs grups d’aquest se-
gle tenen una discografia tan cohe-
rent, estimulant i sorprenent. 

El setè disc del duo de dreampop, 7, 
és al·lucinogen, psicodèlic, mig distò-
pic, però alhora bonic. En directe, el 
repertori revela encara més coses, si 
pot ser, una nova faceta del grup de 
Baltimore: la possibilitat de deixar-se 
portar i perdre el control, com en 
aquesta propulsiva Dive que divendres 
va fer trontollar Razzmatazz. 

Però comencem pel principi. La in-
vitació irrefusable de Victoria Legrand 
a Levitation: «Hi ha un lloc al qual vull 

portar-te», canta amb la seva veu ron-
ca però etèria, i el públic calla (tot un 
èxit a Barcelona) i es deixa agafar la 
mà. Alex Scally acompanya la invita-
ció amb una de les seves millors línies 
dringadisses de guitarra, mentre que 
el bateria de directe James Barone ser-
veix percussió nadalenca. A meitat de 
la cançó, un subtil gir dramàtic, el ver-
mell envaeix l’escenari, una esgarri-
fança recorre l’espinada. Allà anem. 

No van trigar a cremar cartutxos 

importants, com Wild, un dels hits del 
seu clàssic Bloom del 2012, i PPP, amb 
aquesta introducció de spoken word 
tan Shangri-Las. I fins i tot va semblar 
que en aquest primer tram farien la 
seva mítica Myth, però va ser una sorti-
da en fals: en realitat volien abordar ja 
el repertori de 7, començant per una 
dinàmica Dark spring, que va portar Le-
grand a oferir-nos, per fi, els seus fa-
mosos sotracs de cabellera. 

Després de la mig sixties Lazuli i, 

CRÒNICA  El grup de pop somiador va exhibir varietat de recursos a Razzmatazz

aquesta vegada sí, Myth, van entaular 
diàleg amb el hip-hop en una Black car 
decididament nova. Del groove àcid van 
passar a la distorsió rock amb Sparks, 
en la qual semblaven voler reflectir-se 
al mirall de Sonic Youth. Hi va haver 
també espai per al pop de cambra (He-
art of chambers) i un flirteig amb el rock 
experimental alemany dels 70 (Dive). 
No hi sobrava res, tot letal. 

Van obrir la nit Sound Of Ceres, 
com Beach House uns enamorats de 
la melodia vocal etèria i els sintetitza-
dors analògics. Portaven un aparell vi-
sual a base de làsers que va fascinar i 
va atordir: pura màgia. Bé, va fascinar 
i en va atordir alguns. Malgrat ser un 
supergrup indie amb membres de 
Candy Claws, The Apples In Stereo i 
The Drums, no van aconseguir fer ca-
llar bona part del públic. H

El popular actor torna  als escenaris catalans després de cinc lustres d’absència amb ‘La vida 
a palos’, un muntatge molt flamenc  H  «El teatre no perdona»,  afirma el veterà intèrpret

Imanol Arias, en clau ‘jonda’

ESTRENA A BARCELONA

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Des que va interpretar Calígula al 
festival Grec fa 28 anys, Imanol 
Arias (Lleó, 1956) no havia tornat a 
trepitjar un escenari barceloní. 
Després d’una dilatada carrera, en 
què ha sigut des del Lute fins a 
Anacleto, agent secret, recupera el 
contacte directe amb el públic al 
Coliseum amb La vida a palos. El 
muntatge basat en un text auto-
biogràfic de Pedro Atienza (1955-
2014), escriptor, poeta i periodista 
apassionat del flamenc, estarà a la 

cartellera pocs dies, a partir de di-
vendres vinent. Arias narra la 
història d’El Alcayata (alter ego 
d’Atienza), un personatge molt 
allunyat d’Antonio Alcántara, de la 
popular sèrie Cuéntame com pasó.  
 La vida a palos –és un muntatge 
musical, teatral i visual d’estètica 
minimalista– sorgeix d’«un regal 
meravellós i enverinat» que li va 
brindar el mateix Atienza. «És un 
text molt personal. L’original era 
molt llarg i no tenia estructura», re-
corda Arias, que ja l’ha presentat a 
Bilbao, Madrid i Buenos Aires. José 

tor Luna, el fill d’El Alcayata. Com-
pleten el repartiment Raúl Jiménez 
al cant i Batio al violoncel. «Sempre 
he tingut contacte amb el flamenc. 
Va començar en els 80 amb el resor-
gir del gènere. I des que vaig fer El 
Lute sempre hi ha hagut una conne-
xió amb aquest món», comenta 
Arias, que va encarnar el gitano co-
missari Flores a la sèrie Brigada Cen-
tral. De tots els pals del flamenc, els 
seus preferits són els fandangos i les 
cançons de bressol, tot i que admira 
la força i profunditat «aterridora» 
del martinete.  

Llibertat controlada 

Posats a comparar l’època actual 
amb els anys de la movida, assenya-
la: «Ara, en general, hi ha una acti-
tud més reaccionària. Som tots 
més aristotèlics. Tinc la sensació 
que vivim la llibertat amb més con-
trol. En els 80 la llibertat produïa 
malalties maleïdes. Va ser una èpo-
ca convulsa». Actualment el que 
pitjor porta són les xarxes socials. 
«Estem multiinformats. Les xarxes 
són un tribunal al qual t’exposes 
contínuament». 

No ha sigut fàcil tornar a les tau-
les. Ell és el primer a reconèixer 
aquesta falta de ductilitat en escena 
després de tants anys acostumat a 
la càmera. «El teatre no el pots 
abandonar mai. Has de mantenir 
cert contacte perquè sortir a esce-
na no és com anar en bicicleta. Ho 
notes mentre trigues a posar-t’hi, a 
manejar la funció i els ritmes. Pas-
ses de sentir paraules i moments 
que és el que fas en el cine i la TV a 
haver d’estar contínuament enfron-
tant-te amb el text, no només per 
dir-lo bé sinó per trobar un equili-
bri». El muntatge arriba a Barcelona 
afinat i rodat, «més assentat», des-
taca satisfet després de la bona aco-
llida a l’Argentina. 

L’actor, que aviat seguirà amb 
nous capítols a Cuéntame i Velvet Co-
lección, ha participat en la Trilogia 
del Baztán. Respecte a Catalunya, 
ho té clar: «Tot el que té a veure 
amb el sentiment i la nacionalitat 
produeix fallides. La solució al 
conflicte no arribarà ni desfent-lo 
ni empresonant-lo, tampoc com-
prant-lo». H

«A Catalunya, la 
solució al conflicte 
no arribarà ni 
desfent-lo ni 
empresonant-lo»

33 Moltes taules  8  Imanol Arias, la setmana passada, a Barcelona.

RICARD CUGAT

Manuel Mora va crear una drama-
túrgia paral·lela per parlar de la vi-
da, de la paternitat i de la creació. 

«Els pals als quals al·ludeix el títol 
són els del flamenc, no les parts do-
lentes de la vida sinó definicions d’un 
sentiment –explica Arias–. L’obra és 
un fresc dels anys 80 en el qual es 
canta, es recita, s’explica i s’actua». 
Dirigida per Carlota Ferrer, la posada 
en escena fuig del costumisme i busca 
l’essència del flamenc a partir de di-
versos personatges. Alguns apareixen 
en imatges projectades, Guadalupe 
Lancho interpreta diverses dones, i Ai-


