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C ULT UR A - ESPECTAC LES

La JONC es
concentra a Salou
per cinquè any

Jaime Gonzalo
traça en una
biografia l’essència
autodestructiva
de The Stooges

● Salou.

El llibre inclou material gràfic inèdit
GUILLEM VIDAL / Barcelona

●

Amb el títol Combustión espontánea. Un instante de
eternidad y poder (1965-2007), el veterà periodista musical barceloní Jaime Gonzalo repassa amb pèls i senyals
la trajectòria d’una banda, The Stooges, que va escenificar com cap altra el final de la dècada dels seixanta i el començament de la dels setanta.

Iggy Pop i Ron Asheton, el juliol passat a Castelló d’Empúries. / LLUÍS SERRAT

La columna vertebral de
Combustión espontánea,
publicada per Discos Crudo, són les entrevistes als
58 personatges que van
viure de ben a prop l’autodestructiva, influent i efímera trajectòria del grup
entre els anys 1967 i 1974
–quan van establir més
d’un patró al qual, anys
més tard, es van agafar
moviments com ara el
punk i el rock alternatiu
dels anys noranta, i quan
van redefinir també per
sempre la relació entre públic i artista en un concert

l’activista John Sinclair i
els músics Wayne Kramer
i Alice Cooper. «No és que
estiguéssim avançats a la
nostra època, és que la resta anaven enrere», esgrimeix Iggy Pop en una de
les declaracions que formen part del llibre, primera biografia del grup
d’Ann Arbor (Michigan)
que s’edita a l’Estat.
Combustión espontánea, amb material gràfic
inèdit, exposa com The
Stooges (1969), Fun house
(1970) i Raw power

de rock– i a partir del
2003, any en què The
Stooges es van reunificar i,
ja sexagenaris, se’ls va poder veure actuar en festivals com ara el Primavera
Sound barceloní i el Doctor Loft empordanès.
Hi diuen la seva Iggy
Pop i els germans Ron i
Scott Asheton, integrants
tots tres de The Stooges, i
també altres peces clau de
la contracultura de Detroit
d’aquell període com ara
el periodista Robert Mathieu (de la revista Creem,
encarregat del pròleg),

(1973) van exercir de banda sonora d’una època en
què, als EUA, els barrets
de flors, les proclames de
pau i amor i els porros de
maria van cedir el relleu
als anys més crítics de la
guerra del Vietnam, l’augment del crim a les grans
ciutats i l’heroïna.
A més de Mathieu,
Combustión espontánea té
com a preludi un article
del reaparegut rock critic
Oriol Llopis i un assaig de
Gonzalo –director de la revista Ruta 66 i antiga plo-

ma de Star, Vibraciones i
Disco Express– en què
descriu episodis personals
com una gira europea en
què va acompanyar Iggy
Pop durant bona part del
1981 o l’experiència «iniciàtica i germinal» que va
significar per a ell el concert d’Iggy a Badalona, el
maig del 1978. El llibre es
presentarà el 31 de gener
amb un concert a l’Apolo
dels barcelonins Rock &
Roll Suicide, fidels versionadors de l’obra de Pop i
els Asheton.

La Jove Orquestra Nacional de
Catalunya (JONC) està
concentrada des del cap
de setmana passat, i per
cinquè any consecutiu,
a Salou, on ahir va interpretar dos concerts
gratuïts. L’estada de
l’orquestra, que enguany ha celebrat el quinzè
aniversari de la seva
fundació, acabarà el
proper dia 4 de gener.
La trobada aplega prop
de 140 músics d’edats
compreses entre els 12 i
els 24 anys i que procedeixen de la mateixa
JONC i de la JONC
Alevins, formació que
està constituïda per
alumnes de l’Orquestra
de les Escoles de Música de Catalunya (OEMUC). Tots ells assisteixen a les classes que
imparteix un claustre
format per disset professors. Durant l’estada
els músics preparen els
concerts que han previst interpretar davant
el públic de Salou amb
obres de Haydn, Dvorak, Bach i Mendelssohn. / N.B.
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