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Tindersticks

Lloc i data: BARTS
(31/X/2013)

RAMON SÚRIO

El grup Tindersticks va passar
pel Festival de Jazz deBarcelo-
na, en la que va ser la seva pri-
mera finestra oberta a altres es-
tils, immers a l’atapeïda gira
que li serveix de presentació
del seu nou disc Across six leap
years. Això de nou és relatiu, ja
que el seu desè àlbum es no-
dreix de deu recreacions de te-
mes del seu repertori, realitza-
des en el llegendari estudi Ab-
bey Road per celebrar el seu
vintè aniversari. Algunes de les
més significatives, com Friday
night, She’s gone oDancing, van
servir per culminar una prime-
ra part del concert que, per la

seva brevetat, més aviat es po-
dria qualificar de pròleg.
Amb una formació de luxe,

que en els moments culmi-
nants va reunir nou músics so-
bre l’escenari, la banda de Not-
tingham va desgranar amb efi-

càcia i savoir faire un cançoner
que en la segona part va desta-
par el pot de les seves essències
amb la significativa Sometimes
it hurts, elevant-se cap a un cel
d’emoció gràcies a la veu feme-
nina de suport, la plorosa sec-
ció de corda i una marimba,

exercint de contrapunt a la do-
lençosa veu de Stuart Staples.
La grandesa de Tindersticks

consisteix a saber atrapar
l’oient tant si les seves cançons
discorren a la zona dedramatis-
me introspectiu, cas d’unDying
slowly inspirat per la mort de
Kurt Cobain o de la desolada
oda amorosa Another night in,
com si el turment es trans-
forma en l’èxtasi apoteòsic de
Show me everything, Can we
start again? o un This fire of
autumn que, amb els cors, sem-
bla soul.
El puntillisme dels temes,

amb profusió d’arranjaments
de corda i metall, tota mena de
teclats, guitarres elèctriques i
acústiques i aquesta veu, tan
personal i intransferible, con-
verteix la música de Tinders-
ticks, parafrasejant un dels
seus títols, en medecina per a
l’ànima.c

Els Tindersticks, abans-d’ahir a la nit a la sala Barts, on van actuar dins del Festival de Jazz

Lou Reed

La banda va actuar
amb formació de
luxe, arribant a
reunir nou músics
sobre l’escenari

El policía de las ratas

Autor: Roberto Bolaño
Adaptació i direcció: Àlex Rigola
Intèrprets: Andreu Benito i
Joan Carreras
Lloc i data: Teatre Lliure de Grà-
cia (31/X/2013)

JOAN-ANTON BENACH

El recordatori sembla inexcu-
sable: amb l’extraordinària no-
vel·la 2666 de Roberto Bolaño
(Santiago de Xile, 1953-Barce-
lona, 2003), el director Àlex Ri-
gola aconseguia el 2007 una for-
midable adaptació i un dels mi-
llors treballs de la seva carrera. I
és més que probable que aquell
èxit el convidés a reincidir en un
altre obra de l’escriptor xilè, per
bé que sense la complexitat
d’aquell precedent.
El policía de las ratas queRigo-

la muntà l’agost passat a la Bien-
nal Teatral de Venècia, que diri-
geix, i que ara s’acaba d’estrenar
al Teatre Lliure de Gràcia, és un
relat absolutament lineal, que en-
caixaria del tot en alguna variant
del gènere d’intriga, si no fos pel
pes i la claredat de la metàfora
proposada per l’autor: el món
sòrdid i tenebrós de les clavegue-
res com a imatge de les societats
d’avui, el lumpen de la ciutat de
les rates com a realitat paralel·la
als marges perillosos de les
grans ciutats. I pel laberint d’im-
mundícies, l’heroi solitari, el jo-
ve policia reivindicant la funció
de la individualitat enfront del
gregarisme.
Amb pinzellades molt efecti-

ves, amb al·lusions a una zoolo-
gia repugnant –com la serp blan-
ca i cega que encercla la víctima
abans de devorar-la, la rata de-
predadora que vulnera totes les
lleis de la societat rosegadora,
les mosteles d’una agressiva vo-
racitat...–, Roberto Bolaño
descriu l’aquàtica i fosca topo-
grafia suburbana amb una

potència narrativa magnífica.
Pel que fa al lèxic, Rigola no

haurà tingut, doncs, gaires difi-
cultats en l’adaptació. Més labo-
riosa haurà estat, sens dubte, la
concreció de les intervencions
del policia vell (que interpreta
Andreu Benito) en els incisos
que permet el policia jove (Joan
Carreras), així com les formes
dialogades que sovint aquelles
poden suscitar.
Jo diria que la truculència del

relat i de l’espectacle –amb la
presència a escena d’una rata ge-
gant tot just assassinada per un
congènere salvatge–, sembla
una mica desmesurada, fins i tot
ingènua, en relació a la metàfora
que prova d’il·lustrar. Conse-
güentment, l’interès de la pro-
posta radicaria, demaneramajo-
ritària, en un text que fa de bon
escoltar però que llegit assoliria
el seu màxim relleu. Ara bé, en-
front d’aquesta pobra conclusió
hi hauria el contrapès poderós
de la interpretació, amb la qual,
el depurat ofici dels dos actors i
els matisos introduïts per Rigo-
la, farien d’El policía de las ratas
una obra força estimable.
Amb una naturalitat exquisi-

da Joan Carreras desenvolupa
un relat que demica enmica res-
pira la determinació per afron-
tar els riscos de la investigació
endegada pel seu personatge.
Andreu Benito, per la seva ban-
da, s’instal·la en una figura po-
licíaca esplèndida, en un ex-
cel·lentíssim paper del qual ha
bandejat una antiga cantarella
que podia fer massa semblants
algunes actuacions passades.
Del tot convincents tots dos i

perfectes amb la manipulació
delsmicros –gran idea del direc-
tor– quan, privats de les carac-
teritzacions antropomòrfiques
d’Art Spiegelman, l’il·lustre comi-
quer, han de trametre confidèn-
cies amb les quals retardar la
confessió de la seva identitat
(que l’espectador endevina des
del començament).c
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El cantant LouReed,mort diu-
menge passat, va morir a casa
seva mirant els arbres i realit-
zant una postura de tai-txi, se-
gons va explicar la seva vídua,
la compositora i música Laurie
Anderson.
“Lou era un príncep i un

guerrer, i sé que les seves can-
çons sobre el dolor i la bellesa
del món ompliran molta gent
amb la increïble alegria que
sentia per la vida”, va dir An-
derson en un obituari publicat
aquest dijous a la publicació lo-
calEastHampton Star,de la zo-
na dels Hamptons; aquesta és
una zona residencial de Long
Island, a prop de la ciutat de
Nova York.
Anderson, que des de la

mort del cantant i compositor
havia mantingut un silenci to-
tal, va explicar: “Lapassada set-
mana havia promès a Lou que

el trauria de l’hospital i el por-
taria a casa a Springs. I ho vam
aconseguir!”.
Afegeix que “Lou era un

mestre de tai-txi i va passar els
seus últims dies aquí, estant
feliç i meravellat per la bellesa,

la força i la suavitat de la natu-
ralesa”. “Vamorir diumenge al
matí, mirant als arbres i fent la
famosa postura 21 de tai-txi
amb només les seves mans de
músicmovent-se per l’aire”, va
afegir Anderson en el seu es-
crit.
L’obituari va dirigit Als nos-

tres veïns en aquesta zona ru-
ral, i al seu començament An-
derson explica: “Lou i jo hem
passat molt de temps aquí
aquests últims anys, i encara
que som gent de ciutat aquesta
és la nostra llar espiritual”.
Reed va morir diumenge als

71 anys després de patir compli-
cacions hepàtiques i després
que el mes de maig passat fos
sotmès a un trasplantament de
fetge en un hospital de Cle-
veland (a l’estat d’Ohio), una
operació que ellmateix va qua-
lificar d’“un triomf de la medi-
cina, la física i la química mo-
dernes”.c

LaurieAnderson revela que
LouReedvamorir fent tai-txi


