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oder gaudir del directe de Maria McKee era
una assignatura pendent del públic català.
Una visita que s’esperava des de mitjan anys

vuitanta, quan liderava el grup Lone Justice i com-
partia l’etiqueta del nou rock americà amb grups
com ara Long Riders, Jason & The Scorchers i The
Del Fuegos, grups que mereixien més atenció de la
que van rebre en el seu moment. Un deute que per fi
s’ha pogut saldar dins del marc del festival Blues &
Ritmes i les Festes de Maig de Badalona. Tot i ser la
seva primera visita a aquestes terres, Maria McKee
no va omplir ni la meitat del Teatre Zorrilla dimarts
passat a la nit.

Abans que Maria McKee pugés a l’escenari ho
van fer els Ollabelle, un grup amb uns excepcionals
jocs vocals que recerquen la puresa de les arrels, tot
cuinat des de la ciutat de Nova York. Com uns The
Band però en formació de quintet, Ollabelle van sa-
ber extreure el millor de les grans bandes america-
nes, alternant-se democràticament en els instru-
ments i en les parts vocals. Una comparació gens
gratuïta ja que una de les vocalistes, Amy Helm, és
filla de Levon Helm, mític cantant i bateria de The
Band. Justament de The Band van versionar Crying
hearts blues i també van tenir un recordatori per a
Grateful Dead amb una encertada lectura de Broke-
down palace.

Maria McKee va pujar a l’escenari amb un sem-
blant seriós que va durar tota l’actuació, començant
i acabant les cançons com li semblava i gairebé sen-
se donar temps que els aplaudiments es materialit-
zessin entre cançó i cançó. Un aparatós vestit de co-
lor rosa, amb cinta al cabell del mateix color, li do-
nava un punt de divinitat. Però quan sorgia la por-
tentosa veu, l’artista i la seva genialitat s’imposava
immediatament mostrant-se en tots els seus regis-
tres. Autoritària com una Patti Smith però també
dolça i convincent com ara Rickie Lee Jones. Ja des
de la primera cançó, Life is sweet, Maria McKee va
cantar amb urgència, com si el temps anés contra
seu i hagués d’enllestir la feina ràpidament. En les
poques vegades que es va dirigir al públic va desco-
brir que la seva àvia era mexicana i que la seva mare
ballava flamenc a Los Angeles quan era hippy.
Anava acompanyada per un baixista, un pianista i
una corista que al mateix temps li afinava les guitar-
res, tots ells conjuntats amb la precisió d’un rellot-
ge. L’única que fallava de tant en tant era la mateixa
mestressa, que fins hi tot va estar a punt de caure de
la cadira, no se sap si per incomoditat del vestit o
per altres causes. McKee va basar el seu repertori
(força escurçat per haver de compartir la vetllada)
en les cançons del seu novè disc en solitari, Late de-
cember, sense oblidar, però, alguna cita al seu pas-
sat com a líder de Lone Justice amb Wheels i
Shelter.
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Cançons urgents
� Programa: Festival Blues & Ritmes. Maria McKee i

Ollabelle

Lloc i dia: Teatre Zorrilla (Badalona). 8 de maig
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Maria McKee, en una imatge d’arxiu. / EL PUNT

Nick, un jove solter em-
prenedor, visita cada
diumenge els avis paterns i
materns. Les entranyables
trobades, sempre a l’en-
torn d’una taula amb espa-
guetis fumejant, es trenca-
ran quan Nick plantegi la
possibilitat d’anar a viure
a Seattle per motius de fei-
na. Els avis de pare i mare,
tots ells immigrats italo-
americans que mantenen
tradició i gastronomia me-
diterrània a Brooklyn, pro-
curaran dissuadir-lo. Fins i
tot intenten que s’enamori
d’una agradable noia, de
mare irlandesa.

L’espectacle és una co-
producció de La Perla29
amb el Romea i hi ha col-
laborat el centre cultural
Sant Cugat. Broggi, junta-
ment amb Carles Pujol, ha
dissenyat i construït una
escenografia que remet al
realisme («tots els mobles
menys els de la cuina ha
sortit de cases dels nostres
avis», comenta el director)
tot i que se’n permet un
cert distanciament, gràcies
al punt líric de la peça.
Broggi aclareix que ell, en
la peça, identifica sovint
els seus avis, fet que impli-
ca una dosi de melancolia i
tendresa.

Si Miller desenvolupa
un drama a Panorama des
del pont en què es perce-
ben els abusos amb els im-
migrants italians, que es
concentren a Brooklyn, en
aquesta comèdia el drama-
turg italoamericà s’imagi-
na que els joves idealistes
ja han aconseguit legalit-

zar-se i fonen la seva cul-
tura amb l’americana.
Dels quatre temes que
s’interpreten a l’escena,
un correspon a una cançó
italiana; dos remeten a
l’univers de Woody Allen
i a Elvis, i la darrera és una
versió dels The Dubliners.
Mentre els avis s’atrinxe-
ren en la tradició familiar,
els seus fills –acabats de
jubilar– han decidit tras-
lladar-se a Florida i el nét
s’ha plantejat desplaçar-se
a Seattle. L’obra també en-
fronta dues tradicions
d’immigrats: la italiana i la
irlandesa; l’una és crida-
nera, vital; l’altra és res-
pectuosa amb les opinions
dels grans.

Broggi debuta al Romea amb una
comèdia d’immigrats a Nova York

«Passat el riu» s’estrena a Sant Cugat i fa una temporada d’un mes a Barcelona

� L’actor Jaume Pla fa cinc anys que intenta acon-
seguir posar a la cartellera catalana aquest text del
dramaturg que també signa el musical T’estimo, ets
perfecte, ja et canviaré. Per Pla, aquesta obra fa jus-
tícia i posa en escena uns avis actius. Pla es lamen-
tava ahir que totes les edats tinguin alguna obra que
les representi, excepte la tercera edat, que passa
desapercebuda. Probablement, una excepció que
no té en compte aquest actor inquiet (capaç d’en-
grescar Broggi i el Romea) és Almenys no és Nadal,
de Carles Alberola, que es va estrenar el 2003 i que
protagonitzen dues àvies, companyes de residèn-
cia. Àngels Poch, Marissa Josa, Jordi Banacolocha
i el mateix Pla són els avis. Xavier Ripoll interpreta
el jove i Míriam Alamany, la noia que busca una re-
lació estable sense bellugar-se de Nova York. El
valor dels avis avui? Broggi, pare de tres filles que
cuida l’àvia, i Pla, avi de nou néts –que no veu gaire
perquè sempre està ocupat– ho tenen clar.

� El director Oriol Broggi, en la se-
va primera intervenció al Romea, es
desmarca dels clàssics per dirigir
una comèdia de Joe DiPietro, senzi-

Els sis personatges al voltant de la taula, en un assaig. / BITO CELS

JORDI BORDES / Barcelona lla d’argument, complexa de senti-
ments. La comèdia explica com qua-
tre avis italoamericans procuren con-
vèncer el nét que no accepti una feina
a Seattle, per continuar gaudint de

les seves visites dominicals. Passat
el riu, que s’estrena avui al centre
cultural Sant Cugat, farà temporada
a partir de divendres vinent al Ro-
mea, durant un mes.

Avis a escena

� El PEN Català ha posat
en marxa el programa Es-
criptor Refugiat, que té
com a finalitat acollir du-
rant un període màxim de
dos anys un escriptor ame-
naçat, perseguit o amb risc
de ser empresonat com a
conseqüència dels seus es-
crits. El primer escriptor
que vindrà a Barcelona
dins aquest programa és el
poeta, novel·lista i perio-

dista algerià Salem Zenia
(Frena, 1962). L’autor va
agrair ahir en roda de
premsa l’ajuda rebuda per
marxar del seu país i va ex-
plicar la persecució que
pateix la llengua tama-
zight al seu país, així com
les vicissituds que ha patit
per promoure el tamazight
a través del diari Racines/
Iz’uran.

El programa pretén re-
soldre els aspectes pràctics

de la seva acollida, i posa
un habitatge equipat a dis-
posició de l’escriptor i li
facilita els tràmits buro-
cràtics. Durant la seva es-
tada a Catalunya, l’Ajun-
tament de Barcelona es fa-
rà càrrec de les despeses
relacionades amb la seva
integració i la de la seva
família a la societat cata-
lana.

La iniciativa ha estat
possible gràcies al suport

de la Generalitat, a través
de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvo-
lupament, de l’Ajunta-
ment de Barcelona, i, a
partir d’ara, de Caixa Sa-
badell i Caixa Girona. El
vicepresident de la Gene-
ralitat, Josep-Lluís Carod-
Rovira, va presidir ahir
l’acte de presentació a
l’Ateneu Barcelonès i va
expressar la seva satisfac-
ció pel programa.

Barcelona acull l’algerià Salem Zenia en
el programa Escriptor Refugiat del PEN
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