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D 
esprés de gairebé una hora d’es-
pectacle, l’actor Graham F. Va-
lentine –estimulant presència i 
fermesa– arrenca un radiador de 
la paret i l’utilitza com a faristol 

per sostenir un enorme llibre d’instruccions. 
L’obre i s’arrenca a llegir amb elegància i ritme les 
gairebé mil paraules i sons entrellaçats del poe-
ma dadaista Ribble bobble pimlico, de Kurt 
Schwitters. És l’enèsima pirueta formal, un clí-
max que enlluerna els còmplices però que pot ar-
ribar a desesperar els despistats que hagin com-
prat l’entrada per distracció o desinformació. 

Tot i que pugui semblar el contrari, el teatre 
del director suís Christoph Marthaler no és her-
mètic ni pretén ser pedant, malgrat el seu ventall 
de referències. Paraula i música es tornen imat-
ge, i els actors són instruments per aconseguir 
l’impacte. En el seu retorn al festival Temporada 
Alta opta per un format íntim per a dos intèr-

prets, gairebé un vestit a mida per al seu actor fe-
titxe, Valentine, que comparteix escenari amb el 
músic de violoncel i viola de gamba Martín Zeller. 
Aquest arrenca l’espectacle tocant l’acord de 
Tristan de Wagner, aquesta dissonància que tre-
mola com un enigma per tancar. Així són els per-
sonatges, un misteri que deambula entre es-
quetxos curts que no pretenen arribar a res ni ex-
plicar-nos cap història. Tan sols produeixen im-
pactes que van teixint sensacions, un pòsit per 
acumulació. Els diàlegs absurds semblen escrits 
per Ionesco, fins i tot alguns per Gila, com quan 
un lladre pregunta al seu veí, en pompós francès, 

si pot entrar a casa seva a robar. Altres fragments 
remeten a l’experimentalisme de George Perec i 
els escriptors de l’òrbita del grup OuLiPo. L’hu-
mor gairebé sempre és la base, Marthaler no 
concep el seu teatre sense, tot i que també hi ha 
molts moments per a la música (entre d’altres, 
de Bach, Schubert i el més melòdic Léo Ferré) i la 
circumspecció: «¡Quina bellesa!», repeteix Va-
lentine, que canta i interpreta amb un magnetis-
me que és l’essència de l’obra.  

Tot passa al replà d’un edifici ple de portes 
com en un vodevil. Els personatges estan atra-
pats en rutines circulars, el seu únic contacte 
amb el món exterior és una bústia que escup to-
ta mena de papers. Interactuen entre ells a tra-
vés de formalismes burgesos i els seus penti-
nats, els seus vestits, ens remeten a una època 
pretèrita. Com si el temps de l’obra s’hagués 
congelat en un instant, un misteri que flota i ni 
tan sols Marthaler sap explicar, ni idea. n
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La «festa del futur» 
de Cápsula

Després d’aquest temps propens 
al concert acústic i amb seients 
numerats, s’agraeix una mica de 
rock’n’roll, amb tot el que repre-
senta, com el que brinda la sala La 
Nau, del Poblenou, amb el desa-
fiador triple programa d’avui. 
Allà hi haurà Cápsula, exorcitzant 
la boira pandèmica amb el seu 
flamant Phantasmaville, cap d’un 
cartell obert al galop glam de Side 
Chick (banda de la francesa Maïa 
Vidal) i les pulsions garatgeres de 
Go to the Dogs. Cita del Curtcir-
cuit amb públic de peu i protocol 
de passaport Covid. 

Per a Cápsula es tracta d’«una 
festa de rock’n’roll antiga, però 
del futur», adverteix críptica-
ment Martín L. Guevara (guitarra 
i veu), acollint-se a la «modifica-
ció de la percepció del temps» que 
han portat els confinaments, afe-
geix el seu partenaire Coni Du-
chess (baix i veu). Al seu anterior 
disc, Bestiarium (2019), van re-
flectir, d’una manera «fosca i 
premonitòria», estimen, «la si-
tuació actual del món, amb 
aquesta comunicació sense con-
tacte físic, a través de les panta-
lles», explica ell. «Per això a 

Phantasmaville hem volgut tren-
car amb aquesta visió, i aquest és 
un disc postpandèmic. Si volem 
inventar un món nou, que sigui 
des de la comunicació», remarca. 
Apel·lant amb manera entusiasta 
al «club del rock’n’roll», diu Coni.  

La ‘santíssima trinitat’ 

Phantasmaville és el 13è disc de 
Cápsula, trio completat amb el 
bateria Álvaro Olaetxea. Les seves 
arrels són al barri de San Telmo, 
de Buenos Aires, d’on, el 1998, 
Guevara i Duchess van decidir fer 
el salt a Bilbao. El rock argentí està 
incrustat en la seva educació (Al-
mendra, Pescado Rabioso, 
Pappo’s Blues), si bé la seva «san-
tíssima trinitat» la configuren 
David Bowie, Lou Reed i Iggy Pop. 
Però ells estan sempre a punt per 
absorbir influències, com quan en 
un viatge al Japó es van trobar 
l’obra del venerat guitarrista surf 
Takeshi Teurachi. Troballa que, 
com tants d’altres, els anima a 
imaginar, «i a pujar a una taula i 
posar-te a surfejar amb ell des del 
Japó fins a la selva peruana, pas-
sant per la costa oest nord-ame-
ricana», aventura Martín. 

Al cap i a la fi, ells continuen 
sent «uns adolescents que posen 
intensitat i ganes a la música que 
van descobrint». Allà es creuen 
vestigis garatgers, hard sabbathi-
ans, esclats de psicodèlia dels 60, 
impulsos tribals i alguna cosa de 
The Doors, i de Jefferson Airpla-

ne, i un saxo greixós com el de 
Fun house, de The Stooges», 
il·lustra sense manies Martín L. 
Guevara. Tot això, afegeix Coni 
Duchess, donant forma a «un 
món de rock’n’roll on conviuen 
les fantasies i els còmics», i con-
figurant una identitat que veuen 
definida. «Ens diuen que el so de 
Cápsula està molt clar, i crec que 
hi ha una mica de veritat», medi-
ta Guevara. «És la suma de les co-
ses que ens agraden i de les nos-
tres limitacions, ja que no som 
gent gaire tècnica». 

Compten amb la seva galeria 
de gestes, des d’obrir per a X, la 
institució punk d’Exene Cerven-

ka, a Portland, o més difícil enca-
ra, gravar un disc, Solar secrets 
(2013), a Kentucky amb Tony Vis-
conti com a productor. Un tio amb 
«una oïda absoluta, molt treba-
llada», assenteixen. «Ens vèiem 
com una banda alternativa, però 
per ell érem clàssics, cosa que ens 
va cridar l’atenció», explica 
 Duchess. «Amb ell vam trencar 
barreres i preconcepcions». 
Aquest fil de la història que porta 
fins a Bowie, The Velvet Un-
derground o Bo Diddley encara es 
pot estirar a gust, estima Martín L. 
Guevara. «Les pròximes genera-
cions s’aniran adonant que allà hi 
ha tresors incommensurables».  n
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Dos dels membres del grup argentí de rock Cápsula, abans del seu concert a Barcelona. 

Ferran Sendra

El trio d’origen argentí, establert a Bilbao, presenta 
el seu catàrtic ‘Phantasmaville’ a La Nau, 

encapçalant un triple cartell que completen  
les bandes Side Chick i Go to the Dogs.

Es tracta d’«una 
festa de rock’n’roll 
antiga, però del 
futur», diu Martín 
L. Guevara
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