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Un Bosé en 
mode zen
CRÒNICA El cantant va portar el 
sofisticat ‘Amo’ a Cap Roig

JORDI BIANCIOTTO
CALELLA DE PALAFRUGELL

D
esprés de refrescar 
la relació entre els 
seus èxits i el gran 
públic amb els dos 

volums de Papito, torna el 
Miguel Bosé d’aires explora-
dors, entre avantguardista i 
new age, assentat en un pop 
adult de base electrònica. Així 
és Amo, el treball que dimarts 
va mostrar a Cap Roig, ambi-
ental i amb aires transcen-
dents, menys dance que el disc 
d’entre papitos, Cardio (2010), 
més pròxim a les boires emo-
cionals de Bajo el signo de Caín 
(1993), del qual va rescatar 
tres cançons.
 El que d’entrada impacta 
de l’Amo tour, que el 9 de se-
tembre passarà pel Sant Jordi, 

és la seva sofisticada posada 
en escena. A la primera peça, 
la que dóna títol al disc, vam 
tenir un Bosé vestit de blanc 
obrint-se pas entre quatre es-
tructures cúbiques mòbils, 
que de costat es convertirien 
en pantalles de vídeo. 
 Un disseny hi tech en què 
Bosé va emergir com una es-
pècie de guaridor zen. Al-
lusions orientals, ja fossin 
temples budistes o dracs, i un 
homenatge al sitar a Salaman-

dra. En aquest disc del 1986 
també va recalar repetida-
ment, incloent-hi un Nena 
una mica alentit, Aire soy i 
Partisano. El concert, l’espec-
tacle, va avançar contenint 
l’energia, col·locant tan sols 
un èxit indubtable, Sevilla, 
enmig d’una seqüència de 
climes embolcallants i rit-
mes exòtics. Del reggae elec-
trònic d’El hijo del Capitán 
Trueno a l’emotiva ambien-
tació d’una de les peces no-
ves, Tú mi salvación. 

MÍSTICA I TECNOLOGIA / Atenent-
nos a les declaracions de Bo-
sé, Amo és un disc postro-
màntic i postcarnal, i tant 
les seves cançons com els 
rescats d’obres anteriors (Si 
tú no vuelves, Nada particular) 
van tendir a aquesta mística 
vaporosa, de climes tecnolò-
gics petergabrielians i clars re-
lleus melòdics. 
 Equació que Bosé va alter-
nar al final amb la sorpre-
nent Sí se puede, peça indigna-
da del nou disc, que va fer  
ballar el públic (en què figu-
rava la presidenta del PP ca-
talà, Alicia Sánchez-Cama-
cho) i els hits de capçalera, 
com Bambú i Bandido. Re-
cords de quan Bosé era un és-
ser terrenal. H_

Miguel Bosé, a Cap Roig.

JOSÉ IRÚN

El clima místic 
es va alterar 
amb l’explícita, 
sorprenent, peça 
‘Sí se puede’

NOVA PEL·LÍCULA

Woody Allen 
fitxa l’actriu 
Kristen Stewart 
Bruce Willis, Kristen Stewart i Jesse 
Eisenberg formaran part del reparti-
ment de la pròxima pel·lícula del di-
rector novaiorquès Woody Allen, un 
projecte encara sense títol que es co-
mençarà a rodar aquest mes a Nova 
York i Los Angeles, ha anunciat el ci-
neasta. A part d’ells, apareixeran al 
film els actors Parker Posey, Blake Li-
vely, Jeannie Berlin, Corey Stoll i Ken 
Stott. 

BANDA TAQUILLERA

U2 recapta 70 
milions en 
l’inici de gira
La banda irlandesa U2 va iniciar el 
14 de maig a Vancouver (Canadà) 
la seva gira mundial Innocence + Ex-
perience Tour, que va acabar el pri-
mer tram el cap de setmana pas-
sat després de vuit concerts al Ma-
dison Square Garden de Nova 
York (EUA). Els 36 concerts 
d’aquesta primera tanda nord-
americana s’han saldat amb 70 
milions d’euros recaptats.

AMB FINS BENÈFICS

Concert de 
Rod Stewart i 
Ronnie Wood
Quaranta anys després de la seva 
separació, Rod Stewart, Ronnie 
Wood i Kenney Jones ressuscita-
ran The Faces per a un concert be-
nèfic que se celebrarà el 5 de se-
tembre al Hurtwood Park Polo 
Club d’Ewhurst (Regne Unit). 
«Aquest any en fa 40 que ens vam 
separar, així que és moment de 
reunir-nos per tocar una mica», 
ha dit Stewart.

Academia 1750 
i el Cor de 
Cambra del 
Palau s’acoblen  
bé amb l’obra 

D’esquerra a dreta, Josep Vila, Laia Frigolé i Anna Alàs, a Torroella.

MARTÍ ARTALEJO

  

  

Al cel  
amb Bach
CRÒNICA Les cantates de l’Ascensió 
omplen de màgia Torroella

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
TORROELLA DE MONTGRÍ

L
a conjunció de 
l’Academia 1750, 
l’orquestra del Fes-
tival de Torroella, 

amb el Cor de Cambra del 
Palau de la Música i quatre 
veus de la talla de Laia Frigo-
lé, Anna Alàs, Víctor Sordo i 
Pablo Acosta, van portar 
Bach al cel interpretatiu. Les 
tres cantates recreades di-
marts a la nit en un Espai Ter 
ple a vessar, pertanyen a les 
dedicades a la festa de l’As-
censió, que l’autor va com-
pondre en els seus anys a  
Leipzig. Amb Josep Vila i Ca-
sañas al capdavant de les du-
es formacions, el desenvolu-
pament del concert va ser  
prou compacte per com-

plaure una audiència acostu-
mada a disfrutar del repertori 
barroc.
 Aquesta coproducció de 
l’Auditori de Barcelona i el Pa-
lau de la Música va inaugurar 
les propostes de música anti-
ga del festival, que tindran 
continuïtat aquesta mateixa 
setmana amb l’esperada pre-
sència, demà, de la nova estre-
lla del gènere, Anna Prohaska 
recolzada per l’Ensembe Ar-
cangelo,  i  dissabte amb 

Robert King al cadpavant de 
The Kings Consort. Per co-
mençar, el xut d’espirituali-
tat d’aquestes obres de Bach 
va omplir de bones vibraci-
ons la mostra empordanesa.

EFECTES TÍMBRICS / Partint de les 
narracions del Nou Testa-
ment que relaten l’ascensió 
al cel de Jesús, Bach va edifi-
car un corpus musical pletò-
ric de bellesa que els partici-
pants de la vetllada van saber 
transmetre. La màgia de l’am-
bient de joia dels passatges 
descrits va arribar per mitjà 
d’efectistes efectes tímbrics, 
inspirades àries i recitatius 
dels solistes vocals, amb espe-
cial relleu en les actuacions 
dels cantants Víctor Sordo i 
Anna Alàs, brillants incursi-
ons del cor així com d’intèr-
prets solistes com la concer-
tino Alba Roca i el trompetis-
ta René Maze.
 El que cregui i sigui batejat va 
ser la primera cantata inter-
pretada seguida de Déu ascen-
deix amb glòria, totes molt ben 
acollides, encara que les acla-
macions es van multiplicar 
amb Lloeu Déu al seu regne, amb 
estructura d’oratori per la in-
tervenció d’un narrador, que 
va tancar aquesta joiosa festa 
bachiana. H
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