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DILLUNS, 6 DE JULIOL DEL 2015 ara   

‘El carrer 
Franklin’, una 

hilarant farsa de  
Lluïsa Cunillé

A l’obra, Xavier Albertí interpreta 
un transvestit. TNC

TEATRE

El públic més jove  
s’enganxa al Canet Rock

tuir quan va deixar Lax’n’Busto. En 
canvi, vista la reacció davant aque-
lles cançons de fa dues dècades, és 
evident que les consideren part 
d’una història comuna. Són cançons 
populars de les quals no es pot apro-
piar cap generació. L’actuació de La 
Banda Impossible tenia un cert risc. 
Veure diferents cantants interpre-
tant plegats peces com El vol de l’ho-
me ocell (Sangtraït) i Ei, Joan! (Ja 
T’ho Diré) podia recordar experi-
ments nostàlgics com La Década 
Prodigiosa, i això hauria fet descon-
nectar el públic que no va viure 
aquells anys. És cert que no tota 
l’actuació va mantenir la mateixa 
intensitat (i que va sobtar l’absència 
de cançons de Sau i Umpah-pah), 
però la solvència de la banda i l’acti-
tud dels músics van aconseguir en-
grescar els més joves. 

L’extra necessari al directe  
La directora del festival, Gemma Re-
coder, explica que pensen en aquest 
públic més jove quan programen 
grups com Els Catarres, La Pegatina, 
Oques Grasses i Txarango. Són ban-
des que, com les del rock català dels 
90, s’han format en les festes majors 
i que, per tant, comparteixen actitud 
escènica i toquen interpel·lant cons-
tantment l’espectador, perquè se 
l’han de guanyar. Algunes bandes de 
pop també han après que un concert 
no és només l’execució instrumental 
d’unes cançons, sinó que cal alguna 
cosa més, tot i que val a dir que avui el 
nivell tècnic és prou sòlid en la majo-
ria dels casos. Aquest extra pot ser el 

confeti que van llançar La Iaia, les 
explicacions de Sanjosex a l’hora 
de presentar els temes, Joan Reig 
rematant Si véns de Ja T’ho Diré 
amb la proclama “Visca La Banda 
Impossible lliure i socialista!”, la 
convicció amb què Lluís Gavaldà 
va dedicar Pau a la memòria de 
Guillem Agulló o el llit elàstic que 
van fer servir La Pegatina.  

En aquest sentit, també va ser 
significatiu que durant el concert 
de La Banda Impossible el can-
tant dels Txarango, Alguer Mi-
quel, pugés a l’escenari per cantar 
Corren dels Gossos amb Natxo 
Tarrés i Gavaldà. El mestissatge 
hereu del so Barcelona i de La 
Troba Kung-Fú ha agafat el re-
lleu del rock català. Tanmateix, el 
principal perill del Canet Rock 
del segle XXI és repetir-se. Reco-
der encara no té clar si l’any que 
ve hi haurà festival. “La il·lusió és 
fer-lo, però no en tenim la certe-
sa”, diu. Més enllà de la viabilitat 
econòmica, el problema que cal-
drà afrontar és la renovació del 
cartell. “El que no farem és repe-
tir. La salut musical del país és 
bona, i si l’any que ve tenim grups 
atractius i ens podem inventar al-
guna cosa especial, ho farem”, 
avança Recoder. Josep Maria 
Mainat, líder espiritual del festi-
val, ja advertia divendres que el 
Canet Rock dels anys 70 va morir 
perquè havien de repetir el car-
tell cada any. Al públic no se’l pot 
menystenir oferint sempre el 
mateix.e

Alguns dels protagonistes del rock català dels anys 90 van liderar La Banda Impossible a Canet. DAVID BORRAT

La direcció del festival es planteja fer-ne una altra edició l’any que ve
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Cap a la sis de la matinada, 
quan ja feia uns minuts 
que havia sortit el sol, 
una gentada cantava 
Quan tot s’enlaira. Els 

Txarango havien convidat la Dhar-
ma a compartir la cançó. Sis hores 
abans, aquell mateix públic, la ma-
joria menor de 20 anys i femení, ha-
via participat en una mena de kara-
oke multitudinari mentre La Banda 
Impossible enllaçava Miami beach 
(Lax’n’Busto), L’Empordà (Sopa de 
Cabra) i Bon dia (Els Pets). I enca-
ra abans s’havien deixat la gola can-
tant Jean Luc d’Els Amics de les 
Arts.  

Un estudi sociològic ho podrà ex-
plicar científicament, però la foto-
grafia d’aquests tres moments és 
prou eloqüent: el públic més jove 
s’ha enganxat al Canet Rock. Sens 
dubte hi té a veure tot el que té re-
lació amb els rituals d’iniciació de la 
joventut, però encara més impor-
tant és sentir-se reconegut en la 
banda sonora de la festa. És el que va 
passar amb les 19.700 persones que 
van pagar els 35 euros de l’entrada 
del festival. Probablement, per a bo-
na part d’aquest públic no era espe-
cialment emocionant veure Pemi 
Fortuny novament dalt d’un esce-
nari compartint micro amb Salva 
Racero, el cantant que el va substi-
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‘El carrer Franklin’ TNC 22 DE JULIOL 

Heus aquí una obra que 
diria que no té res a 
veure amb el món que 
al llarg dels temps ha 
dibuixat Lluïsa Cuni-

llé, probablement la dramaturga ca-
talana més premiada i celebrada pe-
rò sense gaire sort de cara al públic. 
Estem segurs que amb El carrer 
Franklin podrà guanyar el favor dels 
espectadors, sobretot si té una mica 
més de recorregut que els quinze di-
es programats al TNC: és una farsa, 
una comèdia esbojarrada de teatre 
popular que funcionaria de merave-
lla a les places les nits d’estiu, com 
deia un antic i ferotge crític. 

El carrer Franklin no brilla pel ni-
vell literari ni per la profunditat ar-
gumental, però hi ha molt de teatre. 
Fa riure amb ganes i no és una ba-
janada. A Cunillé sempre li ha preo-
cupat la realitat social i com afecta 
els individus. Aquest cop ha canvi-
at d’estil, barrejant acidesa i absurd 
en la mateixa proporció i convocant 
una sèrie de personatges, perdedors 
–com sempre–, però força friquis, a 
l’estil Joe Orton, en una història 
amb gags que beuen tant del Pa-
ral·lel com dels Germans Marx. 

Al carrer que dóna títol a l’obra ja 
no hi viu ningú, excepte una neboda 
de Margaret Thatcher que acaba de 
recollir les cendres de la tieta –lò-
gicament, tòxiques– (fenomenal Li-
na Lambert) i una curiosa parella 
desnonada formada per un trans-
vestit que es dedica a fer de profes-
sor de música, cuplés i tangos, espe-
cialitat de la casa (genial Xavier Al-
bertí), i el seu marit taxista (Xavier 
Pujolràs). Arriben aleshores la ger-
mana del taxista, una activista d’una 
ONG amb un sol afiliat (Montse Es-
teve amb perfil d’Ada Colau) i el go-
vernador del Banc d’Espanya (Ori-
ol Genís, impúdic, hilarant). El fre-
gao està servit. e
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Assistència  
19.700 
persones  
van pagar 
l’entrada del 
Canet Rock 
2015


