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Aquest Ajuntament ha apro-
vat la convocatòria i les ba-
ses reguladores de selecció
per a proveir un lloc de tre-
ball de TÈCNIC/A DE SER-
VEIS PERSONALS, mit-
jançant concurs oposició
lliure.

Termini presentació
instàncies: 10 dies natu-
rals a partir de la publicació
de les bases i convocatòria
al DOGC

Lloc de presentació: regis-
tre general de l’Ajuntament

Informació: a l’Oficina d’in-
formació i Atenció al Ciu-
tadà, planta baixa de l’Ajun-
tament (Tel. 93 754 24 00),
on es facilitarà fotocòpia de
les bases i del model de
sol·licitud

Vilassar de Mar, 15 de fe-
brer de 2008

L’alcalde 

Joaquim Ferrer Tamayo
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Aquest Ajuntament ha apro-
vat la convocatòria i les ba-
ses reguladores de selecció
per a proveir un lloc de tre-
ball d’ASSISTENT/A SO-
CIAL, mitjançant concurs
oposició lliure.

Termini presentació
instàncies: 10 dies natu-
rals a partir de la publicació
de les bases i convocatòria
al DOGC

Lloc de presentació: Re-
gistre general de l’Ajunta-
ment

Informació: a l’Oficina d’in-
formació i Atenció al Ciu-
tadà, planta baixa de l’Ajun-
tament (Tel. 93 754 24 00),
on es facilitarà fotocòpia de
les bases i del model de
sol·licitud

Vilassar de Mar, 15 de fe-
brer de 2008
L’alcalde
Joaquim Ferrer Tamayo

� Solomon Burke, Bettye
Lavette, Elvis Costello i
Allen Toussaint no hau-
rien renascut artísticament
si no fos perquè Joe Henry,
un músic de 44 anys resi-
dent a Califòrnia, casat
amb la germana petita de
Madonna, els va produir
discos balsàmics. Malgrat
una apreciable trajectòria
com a intèrpret, a Henry se
l’ha acabat reconeixent
més per les seves tasques
de productor que no pas
per discos com ara Civi-
lians, publicat no pas per
casualitat l’onze de setem-
bre passat. Avui actua a la
Sala Apolo de Barcelona,
en el marc d’una de les
propostes més potents del
cicle Caprichos.

–El seu prestigi com a
productor ha beneficiat
o perjudicat la seva car-
rera d’intèrpret?

–«No considero que ha-
gi produït encara tants dis-
cos perquè es parli de mi
com d’un productor. Però,
sí és així, no m’importa.
Ser intèrpret i productor
són dues cares d’una mo-
neda finíssima, perquè tot
plegat està molt connec-
tat.»

–Quin sentit tenen per
a vostè les fotos que in-
clou en el llibret de Civi-

lians, el seu últim disc?
–«El meu bon amic

Loudon Wainwright em
va regalar un llibre amb
aquestes fotografies, de
John Cohen, i em van atra-
par completament. No
vaig tardar a comprendre
que Civilians calia que so-
nés com aquestes fotos.

Mai no em passaria pel cap
demanar a un músic que
n’emuli un altre, o que
procuri sonar com un disc
determinat. Sí, però, que
vaig trobar eficient, evo-
cant i seductor demanar
als músics que van partici-
par en el disc que, d’algu-
na manera o altra, inten-
tessin sonar com aquestes
fotos.»

–Per què sempre gra-
va els seus discos en pe-
ríodes de no més de cinc
dies?

–«Perquè, d’aquesta
manera, els músics es
mantenen més tensos i es-
tan entregats per complet a
les seves idees. Si tens tot
el temps del món per gra-
var, res no acaba sent es-
sencial. Si no ho encertes
la primera vegada, creus
que ja hi haurà una segona,
una tercera o una quarta
vegada. I això com a regla
és fatal.»

–Els seus últims dis-
cos no són, evidentment,
de jazz, però compartei-

xen l’elegància que solen
tenir molts discos de
jazz.

–«M’encanta envoltar-
me de músics de jazz. Te-
nen una llibertat i una
mentalitat molt diferent a
la dels músics de pop i
rock, que massa sovint
s’entesten a portar el so
cap a un mateix lloc. Els
meus discos no giren en
cap cas al voltant d’un ma-
teix estil, i això és fàcil
d’assimilar per als músics
de jazz.»

El cunyat de Madonna, autor d’un dels discos més sobris del 2007, s’ha revelat també com
un dels productors més determinants de la música anglosaxona. Avui actua a Barcelona

«Ser intèrpret i productor són dues
cares d’una moneda finíssima»

Joe Henry. MÚSIC I PRODUCTOR

G. VIDAL / Barcelona

Joe Henry, en una imatge promocional de Civilians. / EL PUNT

guana Teatre va deixar un bon
record amb la seva anterior vi-
sita al Tantarantana amb  La

mort de Vassili Karkov, fa un parell
d’anys. Ara retornen amb una obra

I

radicalment diferent, que demostra
la versatilitat de la companyia. Ubú
Rei és una paròdia per definició. La
dramatúrgia és intel·ligent perquè
aposta per un dèspota, tirà i beneit,
sense personificar-ho en ningú. Hi
ha, sí, gags que remeten a l’especu-
lació urbanística. Com ara que el
mític mot, merdra, sigui el nom
d’una urbanització i que a la corona
d’Ubú, en comptes de creu, hi hagi
una reveladora grua.

L’ambició de la dona pel poder,
l’adulació i la riquesa és el motor
d’arrencada d’Ubú Rei. El protago-

nista, fins llavors, és prou feliç sent
un sequaç del Rei. Quan la dona li
marca l’estratègia, s’encega de se-
guida. I perd la raó. Traeix els que
s’han rebel·lat amb ell i oblida que
un gram de generositat de cara a la
galeria és molt útil. L’Ubú és un ti-
tella que pren vida. Tot i que la parò-
dia es distancia molt de la realitat,
forçosament, és imaginable que
aquesta febre pel poder la pot tenir
aquell que tingui només un gram
d’ambició. Es pot multiplicar inex-
plicablement per generació espon-
tània.

teatre | «ubú rei»

Paròdia universal
� Autor: Alfred Jarry

Dramatúrgia i direcció: Pere
Fullana
Intérprets: Aina Cortés, Jordi
Cumellas, Carles Molinet, Marissa
Nolla i Joan Manel Vadell
Dia i lloc: Dimecres. 13 de febrer
(fins al 24) al Tantarantana.

JORDI BORDES

ls Queens of the Stone Age (QOTSA pels
amics) tenien un deute amb Barcelona des de la
seva última visita a la sala mitjana de Razzma-

tazz el 27 de novembre del 2002. En aquella ocasió i fruit
d’una ressaca d’absenta, la banda va oferir un concert a
mig gas i que es va veure escurçat per l’actitud del bai-
xista Nick Oliveri que intentava fer reaccionar el públic a
cops d’ampolla. Dissabte passat, amb el lloc de les qua-
tre cordes ocupat ara per Michael Shuman després de fer
fora a Oliveri, i amb totes les entrades exhaurides des de
feia moltes setmanes, els QOTSA van sortir a l’escenari
amb l’accelerador pitjat a fons i regalant de bones a pri-
meres Regular John i Avon del seu primer disc. Però pot-
ser es van precipitar una mica, ja que van sortir un quart
d’hora abans del que estava anunciat. Una marea huma-
na ja estava en marxa disposada a fer seves totes les can-
çons de la nit com si es tractessin d’aliments per a l’espe-
rit. Tot i que Holmes estava ressentit encara per una
bronquitis, el grup va sortir a donar-ho tot i per tots els
mitjans. Possiblement va ser el bateria Joey Castillo qui
millor va saber-se guanyar les garrofes durant tota la nit
marcant el ritme trepidant entre els sons saturats i l’ex-
trema densitat de les guitarres. Psicodèlia setentera amb
la força del rock alternatiu i el grunge melodies agres i
fins hi tot algun riff heavy, aquesta mescla, que s’ha bate-
jat com stoner rock, i que va tenir la seva màxima ex-
pressió quan sonaven cançons com ara Misfit love i Sick,
Sick, Sick i la sala tremolava sencera. Fins i tot en mo-
ments més tranquils com a Make it with Chu (per cert,
els Lax’n’Busto els deuen la meitat del seu Perdut a
aquesta cançó) el grup semblava créixer com una banda
d’estadi. Amb un escenari dissenyat amb una il·lumina-
ció molt semblant a la que portaven NIN en la seva últi-
ma gira, amb làmpades zenitals penjant d’una estructura
i llums de neó laterals, Josh Homme fins i tot va haver
d’aturar el concert que fer pujar una noia del públic a
punt de patir una lipotímia i convidar-la a veure la resta
del concert des del lateral de l’escenari. Llàstima que la
insistència de la noia perquè pugés el seu xicot va trencar
la màgia del moment. Si el gruix del concert va ser d’una
contundència considerable, el final, amb temes com ara
Go with the flow, No one knows i A song for the dead va
tenir un efecte devastador. Només una hora i vint mi-
nuts, però el públic va sortir al carrer amb la sensació
d’haver viscut tota una experiència musical.

E

música | qotsa

Aliment per a l’esperit
� Lloc i dia: Razzmatazz (Barcelona), 16 de febrer

XAVIER MERCADÉ


