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La Neneh Cherry més salvatge, amb
el ‘free jazz’ escandinau de The Thing

format per tres de les personalitats
més fortes del jazz d’avantguarda
escandinau: Mats Gustafsson als sa-
xos i l’electrònica, Ingebrigt Haker
Flaten al baix elèctric i al contrabaix
i Paal Nilssen-Love a la bateria. El
resultat és Neneh Cherry & The
Thing, una combinació de força i be-
llesa que fins ara només s’havia po-
gut sentir en un disc (The Cherry
Thing, 2012) i que uns quants vam
tenir el goig de degustar diumenge
en família. La incògnita era veure
com se’n sortia Cherry al capdavant
d’un grup de free jazz amb l’esperit

punk de The Thing, però de segui-
da es va veure que la connexió era
màxima. No es tractava d’una can-
tant de pop amb un grup d’acompa-
nyament, sinó un quartet de jazzco-
re en tota regla. La vocació comba-
tiva va quedar clara amb la descàr-
rega de Too tough to die, que va fer
situar la gent abans d’acaronar-la
amb la preciosa balada Dream baby
dream, de Suicide, més soul que
l’original. Els aires orientals de
l’única peça de Don Cherry, Golden
heart; la contundent Sudden mo-
ment, de Gustafsson, i Cashback, de
Neneh Cherry, van oscil·lar entre el
jazz extrem i la màxima delicadesa,
amb parades en el rock dels Stooges,
el hip-hop de MF Doom i un comi-
at sublim signat per Ornette Cole-
man: What reason could I give.e

Neneh Cherry & The Thing
LA [2] DE L’APOLO
22 de juliol

BORJA DUÑÓ

Neneh Cherry és sueca i tam-
bé fillastra de Don Cherry,
un dels herois de la revolu-

ció del free jazz dels seixanta. I per
retre homenatge a la música del cor-
netista va néixer The Thing, un trio

tància que imposa l’espai s’empassa
les interpretacions, força interacci-
ons estranyes i antidramàtiques.
L’acumulació de metàfores escèni-
ques i abstraccions coreogràfiques
només interrompen la línia de dis-
curs, sense enriquir-lo.

Martin Crimp necessita molt
menys i molt més, sobretot sentit
de l’humor, encara que sigui negre
negre.e

‘Subterrànies’
REFUGI 307
Avui. 18, 20 i 22 h

DE MUSEUS

El Museu d’Història de Bar-
celona porta al refugi 307 del
Poble-sec una obra documen-
tal sobre les dones i els bom-
bardejos a la ciutat.

‘Contes petits per a nens grans’
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
Dimecres 25. 22 h

Aquest estiu el MHC presen-
ta un cicle de contes per a
adults amb el nom Històries a
cel ras. Dimecres serà el torn
de Joan Boher.

‘Nostàlgia’
MNAC
Dijous 26 a les 19.30 h

L’Esmuc i el MNAC han pre-
parat per a dijous al Pati d’Art
Modern un concert en què ac-
tuaran el baríton Pablo Acos-
ta i al pianoforte Roger Illa.

‘Chorus’
FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA
Fins dissabte 28 de juliol

Colectania i el fons Z. Margu-
lies presenten una selecció
dels millors treballs en video-
art de tots els gèneres d’aques-
ta disciplina.

La denúncia es menja la comèdia

fins i tot les més personals i íntimes.
Sense aquest corrosiu matís, l’obra
perd la seva essència i interès.

Massa metàfores per a Crimp
Tampoc hi ajuda una escenografia
sobredimensionada, més atenta a la
forçada grandiloqüència del teatre-
denúncia –com un gest desmesurat
de reparació històrica– que a les ve-
ritables necessitats del text. La dis-

Manipulació, pederàstia i abús marquen l’inici del capitalisme segons Crimp. DAVID RUANO

Màrqueting
L’autor es
mou entre
la vulgaritat
i la perversió
lingüística

El vídeo no el veu ningú
MERCAT DE LES FLORS
19 de juliol

Dins del cicle de concerts intimistes del Festival Grec, l’ir-
reverent Quimi Portet oferirà avui un repàs a la seva car-
rera musical, amb les cançons que l’han marcat i l’han
inspirat de tots els gèneres i èpoques, del folk al techno.
Actuarà amb la banda habitual a la carpa Hub.

QUIMI PORTET ‘OFF THE RECORD’

En Directe

La versió castellana de Qui té por de Virgínia Woolf?
que s’estrenarà al setembre al teatre La Latina de Ma-
drid no comptarà amb Emma Vilarasau. La substitui-
rà Camen Machi, que interpretarà la parella de Pere Ar-
quillué en l’obra dirigida per Daniel Veronese.

MACHI SUBSTITUEIX VILARASAU

Crítica

JUAN CARLOS OLIVARES

Primer: Carme Portaceli
és una directora d’una
gran coherència ideològi-
ca i artística, perfecta-
ment rastrejable en els

interessants títols que ha escollit
per construir la seva carrera. Un ca-
tàleg de sorpreses valentes. Segon:
aquesta mateixa coherència actua
com una llosa pesada sobre les seves
propostes escèniques, concebudes
gairebé totes com a proclames de-
finitives sobre qualsevol disfunció
que afecta la humanitat. Especta-
cles que invariablement transme-
ten un insaciable enuig davant una
injustícia que es mostra invencible.

El vídeo no el veu ningú –potser
no el millor text de Martin Crimp–
és una comèdia d’aigües tèrboles,
un corromput fang subterrani de
manipulació, pederàstia, cosifica-
ció, abús de poder i cruel solitud.
Portaceli opta per remoure i agitar
aquests llims i deixar que cobreixin
la comèdia fins a ofegar-la. La víc-
tima col·lateral d’aquesta decisió és
la lamentable pèrdua del sarcasme
que recorre el discurs de l’autor,
l’acidesa d’un llenguatge que es mou
entre la vulgaritat de la classe treba-
lladora i la perversió lingüística
practicada pel màrqueting i els es-
tudis de mercat, que sistematitzen
els individus i les seves relacions,

Especial
Lasevabarreja
deforçai
bellesanomés
s’havia pogut
sentir endisc

‘CIFB 1978/83’
MACBA
Fins al 26 d’agost

Una exposició-homenatge al
Centre Internacional de Foto-
grafia de Barcelona que reu-
neix unes 600 imatges de la vi-
da popular de la ciutat.

Visites dramatitzades a Girona
MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA
Avui. 22 h

El museu gironí organitza visi-
tes dramatitzades al patrimo-
ni de la ciutat. Avui toca l’Insti-
tut Vell a la seu del museu, ex-
plicant els diferent usos que ha
tingut al llarg dels segles.

Crítica


