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CRÍT ICA DE TEATRE

Reviure
unmite
MC50

Llocidata:Apolo(16/XI/2018)

RAMON SÚRIO

ElgrupMC5vaserunallegenda
del rock el primer àlbum del
qual,Kickout the jams, gravaten
directe el 1968, s’ha convertit en
undelsgransclàssicsdel gènere
gràcies al seu salvatge so proto
punk. Dels cinc membres origi
nals només en queden dos amb
vida i un d’ells, l’emblemàtic
guitarrista Wayne Kramer, ce
lebra els cinquanta anys del tan
mític enregistrament reunint
un supergrup, MC50, per a una
gira que va recalar al Festival
Mil∙lenni.
Fidelment acompanyat pel

cantant Marcus Durant (Zen
Guerrilla), el guitarrista Kim
Thayil(Soundgarden),elbaixis
taBillyGould (FaithNoMore) i
el bateria Brendan Canty (Fu
gazi) van reproduir completa
ment l’àlbumicònic,començant
per l’speech inflamat que prece
deix la inicialRamblin’Rose.
La resta del concert el van

completar amb temes dels seus
altres àlbums, Back in the USA i
High time, després de tenir
paraulesd’agraïmentper aFred
SonicSmithilarestadelsmúsics
originals que van crear un so
abrasiu , amb cançons igual
d’emblemàtiques, com Tonight
o l’explícita Call me animal, i
derives soul& roll del calibrede
Looking at you. Això sense obli
darse dels eslògans del hip
pisme i de llançar consignes per
lluitar i organitzarse contra el
feixisme i Trump, que Kramer
va qualificar de boig criminal. I
encara que l’aire revolucionari
original quedi ja molt lluny va
ser un digne rescat d’un so que
vamarcarèpoca.c

CRÍT ICA DE ROCK

Unconte trist i expressionista
Theanimalsandchildren
tooktothestreets
Escripturaidirecció:Suzanne
Andrade
Llocidata:ElCanal.
TemporadaAlta(11/XI/2018)

JUAN CARLOS OLIVARES

Facentanys lesartsesvanconjurar
per posarse al capdavant d’una
societat delmada per laGranGuer
ra. La cultura va voler abanderar el
nou començament. Una generació
d’agitadorsquevan trobaren laRe
públicadeWeimar,elParísd’entre
guerres i laUnióSovièticade laNo
va Política Econòmica un espai de
llibertatpertrencaramblatradició.
Finsquevapassarelperíodedegrà
cia i el terroresva imposardenou.
Aquest és l’entorn estètic i ètic

triat pel 1927, companyia britànica
fundada el 2005 que concep el tea
tre com un conte animat pels mes

tres d’aquella època. Elmillor refe
rent per dibuixar –literalment–
meravelloses realitats distòpiques,
comunaciutatquepacificaels seus
barris lumpen (niu de delinqüents,
asocials i revolucionaris) amb
llaminaduresSOMA. The animals
and children took to the streets pro
jectal’amenaçadoracandidesad’un
conte de Roald Dahl, l’idil∙li sense
final feliçd’unapel∙lículadeHarold
Lloyd, l’absurd burocràtic d’una
novel∙ladeKafka i lasordidesad’un
relat deDickens i el seu revers gro
tesc filmat pels Monty Python. A
més, la seva aparent simplicitat
(tres pantalles) remet a la intimitat
aspra d’un cabaret literari berlinès.
Atmosfera subratllada per la músi
ca enviud’un solitari i desafinat pi
anodeparetmigamagat.
Tots els personatges adults són

expressionistes cares blanques in
terpretats per només tres actrius.
Rostres atrapats amb precisió suïs
sa pels closeup pioners de Griffith.
Elsnenssónombresanimades,hor

des frenètiques que recorren les
pantalles com les paneroles que
passegen per les parets marrons
dels antresonviuenelsprotagonis
tes d’aquestmuntatge. Només la lí
der d’una de les bandes infantils
s’escapa de les dues dimensions de
la pantalla. L’única que creu que es
pot subvertir la realitat, escapar de
la misèria heretada –qui neix en el
pantà, mor en el pantà– i trencar el
cordó sanitari aixecat pels rics. El
primer pas de la seva revolució de
nens pirata és envair el parc de la
ciutat, dibuixatperPaulBarrit com
unquadredeSeurat.
Un espectacle que enlluerna vi

sualment mentre destil∙la sense
embutscríticasocial ipolítica.L’es
tètica radical pot sernostàlgica, pe
rò la denúncia és contemporània,
com aquest skyline que rep l’espec
tador i que s’assembla tant al Lon
dres actual lliurat als diners fàcils i
al poder dels edificis corporatius.
Un bonic conte sense esperança
buscat i reivindicat.c

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E l Festival Internacio
nal de Jazz de Barce
lona dedica en aques
ta edició el seu Retrat
d’Artista al pianista

Ignasi Terraza, és a dir, oferir cinc
concerts en diferents formacions i
en absoluta primícia a la ciutat.
Terraza (Barcelona, 1962) java re
soldre el primer repte el passat 31
d’octubre quan va tocar en format
trio amb el contrabaixista Pierre
Boussaguet i el bateria Victor Jo
nes. El següent el té aquest dijous
comamembredeJoanChamorro
& Friends (Luz de Gas, 21 h) on el
líder de la Sant Andreu Jazz Band
capitanejarà un concert en me
mòriadeDexterGordonambdes
tacatsmúsicsdel’escenajazzística
catalana.

Entre els altres tres concerts
que oferirà destaca el duo amb
Andrea Motis al Palau de la
Música.
És una formació inèdita amb ella.
Acostumo a ferlo en quintet i de
vegades quartet; molt excepcio
nalmenten trio.

Vostè va debutar amb ella fa
deuanys; l’havistprogressar.
Realment ha estat un privilegi es
taraquestsanysal seucostat i con
tinuar amb tot el grup acompa
nyantla.JoanChamorrotambéva
tenir lavista ielmèritdeformarun
grup amb músics idonis. Un grup
que a més, crec, ha servit perquè
ellaanéscreixent,perquèl’Andrea
és una esponja, i ambella tots nos
altreshemcrescutmusicalment.

Les altres dues propostes són
ambmúsics menys coneguts pel

granpúblic,comaraelsaxoLuigi
Grasso i l’harmonicista Antonio
Serrano.
Amb enLuigi ens vam conèixer fa
dos o tres anys, hem tocat al Fes
tivaldeTerrassaihegravatambell
el meu últim disc, Looking back
and moving forward, que presen
tarem al festival. És un músic ex
cepcional, delsmúsics joves euro
peus amb un llenguatge be bop
molt autèntic, amb una tècnica
desbordant i un gran swing. I pel
quefaaAntonioSerranoelvaigco

nèixer fa bastants anys, vam que
dar a col∙laborar però ell es va em
barcar amb el grup de Paco de
Lucía i va entrar en una altra ga
làxia. Ara col∙labora sense parar i
toca molt amb el seu grup home
natjant l’obra de Toots Thiele
mans, el seumestre.

L’harmònicaésuninstrument
de jazzentermesortodoxos?
L’harmònicaenelcircuitdejazzja
esveuquetambépotseruninstru
ment solista de jazz, a més de
blues. I aixòd’ençà que ambThie

lemansesvaveurequeambaquest
instrumentespodia tocarbebop.

El festival celebra aquest any
cinquantaedicions.Lisemblaun
petitmiraclehaverhiarribat?
És un festival al qual he anat molt
sovint com aficionat a escoltar
concerts des de famolts anys; que
ara continuï tenint salut i una pro
gramació potent alegra qualsevol.
Reflecteix que el jazz a Barcelona,
fins i tot sense haver estatmai una
música majoritària, ha tingut el
seupúblic.Barcelonaésunaciutat
ambtradiciódejazzdesd’abansde
laGuerraCivil, onhi havia undels
pocsHot Club d’Europa amés del
de París. L’afició que hi ha aquí al
jazz és de les de més solera de tot
Espanya. I això al final es nota, hi
ha un caldo de cultiu que fa que
aquí, aBarcelona, el jazznoesvegi
com unamoda, sinó com una part
de lacultura.

Hi ha realment un teixit jaz
zístic?
Hi ha músics, discogràfiques amb
tradició, escoles demúsica com el
Taller de Músics, l’Esmuc i el Li
ceu,peròabansjan’hivahaver.No
estractadediscutirsiBarcelonaés
laprimeraciutatdelmapajazzístic
espanyol, però sí que és de les
primeres per tradició, per nombre
de músics que s’hi dediquen i per
iniciativesde totamena.

La tendència convida a l’op
timisme?
El que és clar és queha augmentat
el consumdemúsica i se n’escolta
en directe més que abans. Hi ha
salut i la perspectiva que aquí el
jazzésviu i continuaendavant.c

CÉSAR RANGEL

El pianista barceloní fotografiat la setmana passada

“ABarcelonael jazznoesveucom
unamoda, sinó comacultura”
Ignasi Terraza, pianista, protagonitza el Retrat d’Artista del Festival de Jazz de Barcelona
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