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El llegendari concert de Jimi Hendrix al festival de Woodstock, recuperat en un doble DVD

Mossegant la memòria

Avui fa 36 anys que Jimi Hen-
drix sortia a l’escenari del Fes-
tival de Woodstock per prota-
gonitzar un dels concerts més
immortals de la història del
rock. Poc es podia pensar ales-
hores que aquell llegendari re-
cital, ofert davant mig milió de
persones, es podria reviure gai-
rebé quatre dècades després
gràcies als avanços tecnològics.
Això és el que ha anunciat la
germana del guitarrista, que a
través de l’empresa Experience
Hendrix LLC i en coproducció
amb Universal Music ha recu-
perat l’actuació íntegra d’a-
quell 18 d’agost per incloure-la
en un doble DVD que sortirà a
la venda el 13 de setembre en
commemoració del 35è ani-
versari de la mort del músic de
Seattle.

Jimi Hendrix: Live at Woodstock
superarà de sobres tot l’editat
fins ara. Sense punt de compa-
ració amb les escenes de la
pel·lícula Woodstock, dirigida
per Michael Wadleigh i gua-
nyadora de l’Oscar al millor do-

cumental el 1970, i molt més
complet que el vídeo que es va
comercialitzar el 1994.

Aquest doble DVD ofereix la
possibilitat de veure tot el con-
cert de cap a cap i de manera
ininterrompuda, amb la in-
clusió de temes mai vistos fins
ara, com Foxed Lady, Message to
Love, Hey Joe, Spanish Castle
Magic i Lover Man. Un Hendrix
en estat pur i pletòric de fa-
cultats que va finalitzar el con-
cert amb una versió electrit-
zant de l’himne nord-americà
mentre tocava la guitarra amb
les dents.

La restauració
Restaurat fotograma a fotogra-
ma, amb un nou tractament
del color, la llegendària actua-
ció de Jimi Hendrix anirà
acompanyada en aquesta edi-
ció de luxe amb una segona
visió del concert en blanc i

negre i agafada des d’una òp-
tica diferent. L’oferta dels DVD
es complementa amb una sèrie
d’entrevistes actuals realitza-
des al promotor del Festival de
Woodstock, Michael Lang, així
com als membres de la banda
que va acompanyar Hendrix a
l’escenari: Mitch Mitchell, Billy
Cox, Larry Lee i Juma Sultan.

Però això no és tot, ja que
també s’hi han inclòs imatges
de la roda de premsa que el
desaparegut guitarrista va ofe-

rir a Harlem el 3 de setembre
de 1969 per anunciar la do-
nació de diners a l’organitza-
ció juvenil United Block Asso-
ciation. El book es completa
amb algunes peces de col·lec-
cionista, com el pòster origi-
nal del festival, la reproducció
d’una de les entrades, la llista
de les cançons interpretades
aquell dia escrita a mà pel ma-
teix Hendrix i el poema 500.000
Halos.

Jimi Hendrix, que va néixer
a Seattle el 27 de novembre de
1941 i va morir sobtadament a
Londres el 18 de setembre de
1970, segueix present a l’Olimp
del rock. Considerat un dels
guitarristes de més talent i més
innovadors de tots els temps,
Hendrix es va convertir en una
estrella internacional arran de
la seva participació al Festival
de Monterrey el juny de 1967.
Amb un estil ferotge basat en
l’experimentació sònica, la
seva curta trajectòria artística
–en només tres anys va esdeve-
nir una autèntica llegenda– el
va dur pels camins de la psico-
dèlia i de la distorsió fins a con-
vertir-se en un showman de l’es-
cena capaç de calar foc a l’es-
cenari, tocar amb la guitarra a
l’esquena, mossegar-la o des-
trossar-la a cops sense deixar de
mostrar-se com un magnífic
compositor, un correcte can-
tant i un mestre en el domini
de tota la gamma del blues,
l’r&b i el rock.

Així doncs, aquest doble DVD
titulat Jimi Hendrix: Live at
Woodstock esdevé un document
únic, el millor exemple per en-
tendre que parlar de Jimi Hen-
drix i fer-ne memòria és parlar
i fer memòria d’un autèntic fe-
nomen de la música contem-
porània i contracultural.
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El DVD ofereix el
concert de cap a

cap i inclou temes
mai vistos, com
‘Foxed Lady’ i

‘Message to Love’

Amor fins a la
sopa al nou
muntatge del
Versus Teatre

Montse Gardó
BARCELONA

A
quest estiu, el Ver-
sus Teatre no fa va-
cances. Després de
La Torna del Grec, la
programació conti-

nua amb la pretemporada,
que aquest any porta el nom
d’Avantime. Un tazón de sopa
china y un tenedor (o hacer el gi-
lipollas), de la Companyia Ama-
ranto, és la primera de les tres
obres previstes durant els me-
sos d’agost i setembre. El llarg
títol, sens dubte insòlit i ar-
riscat, remet a una escena del
muntatge en què els tres per-
sonatges, dos performers i una
artista plàstica, estan sols en
una habitació prenent una
tassa de sopa xinesa amb for-
quilla. “La imatge dels tres
menjant aquest plat precuinat
és una metàfora sobre la man-
dra i el conformisme que sen-
tim de vegades abans de co-
mençar una relació”, assegu-
ra David Franch, un dels dos
actors. I és que l’obra tracta de
l’amor, el desamor, les relaci-
ons de parella i la soledat i les
formes de resistir-s’hi.

Però com parlar d’aquest
tema universal sense caure en
tòpics i clixés o fins i tot en
l’avorriment? Els tres mem-
bres d’Amaranto intenten as-
sumir el repte des d’un llen-
guatge propi i original que fu-

siona el text amb l’acció
escènica i les videoinstal·laci-
ons d’Àngeles Císcar, que du-
rant l’espectacle opera com a
tècnica i mestra de cerimòni-
es. En conjunt, l’espectacle es
converteix, segons Franch, en
“un collage que integra dife-
rents accions amb què el pú-
blic es pot identificar”. Aques-
ta preocupació pel públic és
una de les constants del mun-
tatge, en què, amb els llums
del pati de butaques encesos,
els actors anul·len la quarta
paret dirigint-se directament
als espectadors.

Un tazón de sopa china y un te-
nedor (o hacer el gilipollas), que ja
s’ha representat a L’Antic Teatre
de Barcelona i en altres ciutats
com ara Madrid, València i Bil-
bao, parla de la manera d’en-
frontar-se a l’amor i al desamor,
sempre des de la ironia i
l’humor com a mitjà i teràpia
per no caure en el dramatisme.
Els tres personatges, que reco-
neixen haver-se inspirat direc-
tament en les seves experiènci-
es sentimentals i amoroses, es
despullen dalt de l’escenari amb
teories, de vegades absurdes,
però val a dir que autèntiques.

J.M. Hernández Ripoll
BARCELONA

El 18 d’agost de
1969, Jimi
Hendrix
oferia al

Festival de
Woodstock un dels
concerts més
llegendaris de la
història del rock,
una actuació que
ara es recupera en
un doble DVD.

En perfecta sincronització
➤ Les grans multinacionals del disc aposten pel DVD com a al-
ternativa al top manta i a la pirateria indòmita que els amena-
ça constantment el balanç de beneficis. No és estrany, doncs,
que optin per remenar calaixos i arxius a la recerca de docu-
ments visuals i sonors que puguin resultar atractius per als con-
sumidors. Entre tota l’onada de novetats que es preparen de cara
a Nadal destaca l’edició del Synchronicity dels Police, que el segell
Universal ha anunciat per a mitjans de setembre.

Es tracta de la gravació del concert que el grup britànic for-
mat per Sting, Andy Summers i Stewart Copeland van oferir
a Atlanta el setembre de 1983, dins la gira internacional de
presentació del disc Synchronicity, l’últim dels àlbums d’estu-
di editats pel trio abans de la seva dissolució definitiva. Els
temes inclosos en aquest àlbum, en què destacava Every Breath
You Take, es complementen amb un directe en què també in-
terpreten Message in a Bottle, Walking on the Moon, De Do Do Do
De Da Da Da, Can’t Stand Losing You i So Lonely, entre altres. El
DVD també inclou una entrevista amb el grup gravada aquell
mateix any a Melbourne.

L’espectacle de la
companyia

Amaranto ja s’ha
pogut veure a
L’Antic Teatre
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