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l’estil original, però interpretar
Bach no deixa de ser sempre un
repteperaldirector. Iahirel titu
lar del Cor de Cambra del Palau
de la Música, Josep Vila, es va
quedar a mig camí en un espai
temps poc definit en la primera i
segonaCantates, restant contun
dència a les harmonies i contra
punts del geni alemany, mentre
queenl’última,lafamosaBWV11,
el director li va trobar el pols a
Bach i gairebé ens va fer tocar el
cel amb la punta dels dits. L’Aca
dèmia 1750,benpredisposada, va
acusarunamicadefaltaderodat
ge.
En l’apartat vocal, la soprano

Laia Frigolé va destacar amb la
seva veu àgil i la mezzosoprano
AnnaAlàsvasorprendretotsamb
el seu registre gairebédecontralt
ple de matisos. El tenor Víctor
Sordo va demostrar temperància
i el baixbaríton Pablo Acosta va
serunmodeldeveuprofunda.
Enestatdegràciaesvamostrar

elCordeCambra–era laprimera
vegada que un cor i un orgue pu
javena l’escenari de l’EspaiTer–,
que va aportar els colors i l’ener
giaconsubstancialesaBach.c

El cantant va repassar durant les dues hores de concert temes
del seu nou disc ‘Amo’ juntament amb els èxits de sempre

CapRoigestimaBosé

L’artista, durant l’actuació

En temps de crisi, desplegament de
mitjans.Aquestsemblaserelplante
jamentd’AmoTour, la gira ambquè
Miguel Bosé presenta el seu últim
disc,Amo, iqueahiralanitvarecalar
en el Festival deCapRoigdeCalella
dePalafrugell.
Davant un públic entusiasta, que

endiverses fasesdel recital es vaai
xecar dels seus seients per cantar i
ballar al ritmede lamúsica, l’artista
va desgranar algunes peces del seu
nou treball, però sobretot va repas
sar cançons compostes fa més
temps, les més aclamades per un
públicqueelvaaplaudird’allòmés.
I ho va fer amb unmuntatge es

pectacular, en el qual l’element vi
sual té també un gran protagonis
me: unes pantalles led situades als
grans prismes rectangulars que
presidien l’escenari no van parar
de projectar imatges relacionades
ambtotallòqueha interessataMi
guelBoséal llargde la sevavida,de
l’aritmèticaal’astronomia,passant
per la literatura, la biologia, elmón
animal, imatgesendirectede la se
va actuació... Entre aquests pris
mes, Bosé–vestit d’unblanc impe
cable–, la seva banda i els cantants
que li fan els cors, també de blanc,
van anar interpretant durant dues
hores les cançons seleccionades
peraaquestanovaescalad’unagira
que elmúsic va estrenar a finals de
junyiquedurantelspropersmesos
elportaràarecórrer tota lageogra
fia espanyola i també diverses ciu
tatsdelsEstatsUnits iMèxic.

Apropdefer60anys,MiguelBo
sé fa temps que va deixar enrere
aquell xicot que va revolucionar el
panoramamusical espanyol a base
de moviments de malucs i temes
frescos i irreverents per a l’època, i
també l’artista camaleònic capaç
deconvertirenungranèxitqualse
vol cançó que passés per les seves
mans. Bosé ha guanyat experièn
cia, isobretothasabutteixirunssò
lids llaços de complicitat amb un

públic fidel, que rep amb generosi
tat les seves noves composicions,
peròque continua vibrant sobretot
amb temes més antics, alguns de
pràcticamentconvertits enhimnes
generacionals.
Així, Bosé va obrir ahir a la nit la

sevaactuacióaCapRoigambles se
güents paraules: “La paraula que
sentiran avui aquí és ‘Amo’, la pa
raula que tot ho pot, i que tot ho fa.
Cap Roig, bona nit,” i va arrencar
amb algunes de les peces que for
menpartd’Amo, comlaquedónatí
tol al disc, Encanto o Libre ya de
amores. En un crescendo perfecta
mentcalculat–sónjamoltsconcerts
elsqueportaa lasevaesquena–, van
anar sonant a continuació algunes
d’aquestes cançons imprescindi
bles en el repertori de l’artista, com
ElhijodelCapitánTrueno, l’aclama
da Sevilla, Morena mía, Partisano,
Comoun lobo, Si tú no vuelves oNe
na, quevaconstruir l’auditori.
Davant un públic cada vegada

més entregat, Bosé va tornar al seu
nou treball per tancar el concert
ambSíquesepuede, la sevapeculiar
incursióenlacançóprotestaaritme
dance,quevatornaraaixecarelses
pectadors enunapoteòsic final que
s’allargaria en els bisos, en els quals
va tornar als seus grans èxits (Ban
dido,Bambú)ivarecuperaruntema
emblemàtic dels seus inicis, Te
amaré, abans de tancar la seva
actuació ambPor ti, i una afectuosa
dedicatòria al públic: “Sempre que
venim a Cap Roig marxem amb la
sensació que ho hem passat molt
bé”. I una altra als músics: “El més
dur d’aquest treball és deixar la fa
mília enrere, però tenim aquí una
altra família”, va dir assenyalant els
músicsque l’hanacompanyat.c

Peralada balla al so de lamúsica d’Earth,Wind&Fire
El Festival de Peralada va viure
ahir a la nit una intensa vetllada
de r&b, disco, dance i funk de la
mà d’uns grans experts del tema.
Perquè van aterrar a l’escenari
del Castell de Peralada l’Earth,
Wind & Fire Experiment. és a
dir, la formació liderada per Al

Mckay –coautor de nombrosos
hits de la banda– i integrada per
exmembres de la llegendària
formació nordamericana. Da
vant un públic entregat que va
acabar omplint totalment l’afo
rament del festival, la potent i
rítmica banda va oferir un reper

tori basat en la majoria dels
grans èxits firmats i popu
laritzats pel grup original (Sep
tember, Boggie wonderland, Let‘s
groove...), conservant tota l’es
sència musical dels anys setanta
i vuitanta i acostantla a nous
públics.

LLIBERT TEIXIDÓ

ESCENARIS

Sílvia Oller
Calella de Palafrugell

El públic de Torroella degusta fora del
temple les cantates per l’Acadèmia 1750

Bachentre
paretsvermelles

MARTÍ ARTALEJO

Josep Vila dirigint Laia Frigolé i Anna Alàs a l’Espai Ter

Quan el 2006 el Festival de Tor
roelladeMontgrívaidearlacrea
ciód’unaorquestra integradaper
músics bàsicament catalans, qui
més i qui menys dubtava de la
continuïtat del projecte. Nou
anys després, l’Acadèmia 1750,
dirigida per les millors batutes
del gènere, d’Ottavio Dantone a
AlfredoBernardini,hademostrat
quepodia ser una formació a l’al
tura dels conjunts barrocs euro
peus. I el concert d’ahir a la nit a
l’Auditori Espai Ter havia de ser
un esglaó més en aquesta ascen
sió cap al cim de la música. Però
ambunprogramaqueincloïatres
CantatesdeBach,ahirnovamar
ribaraascendirel cel.
Malgrat que l’Espai Ter té una

molt bona acústica, ens pregun
temsinohauríemguanyatenmà
gia traslladant lesCantatesa l’Es
glésia, com van ser concebudes,
en lloc d’entre les parets verme
llesde l’Auditori.
Bach es pot interpretar de mil

maneres, des de l’historicisme
més recalcitrant al romanticisme
de Karajan, passant pel jazz i el
rock, i les Cantates figuren entre
les obres més importants i cone
gudes del barroc. Són prop de
duescentespecesqueelgeniale
many va escriure per a lesmisses
dediumengedurant27anysde la
seva estada com a capellmeister a
Leipzig.
El concert d’ahir incloïa la

BWV 37,Wer da gläubet und ge
tauftwird(Elquecregui i siguiba
tejat), laBWV43,GottFähret auf
mitJauchzen(Déuascendeixamb
alegria) i laBWV11, LobetGott in
seinen Reichen (Lloeu Déu en el
seu regne), gairebé un oratori per
lasevallargaduradailapresència
d’unnarrador.
L’Acadèmia 1750, formada per

instrumentsoriginals, escaracte
ritzaperserelmésfidelpossiblea

ESCENARIS

Marta Porter
Torroella de Montgrí

MA S I M A S F E S T I V A L

]Laguitarra i laveu
d’AmadeuCasas lideren
l’homenatgeaB.B.King
queacull la salaJambo
reeaquestanit (20 i22h),
dinsdelMas iMasFesti
val.BatejadacomThe
King isgone, laproposta
consisteixenunarelectu
rad’algunespecesde la
glòriadelbluesdesapare
gudaelmaigpassat,pera
laqualCasascomptarà
ambunabandaformada
adhoc, ambelpianista
AugustTharratsouna
secciódevent.

AmadeuCasas
rellegeixB.B.King

ESCENARIS

Unespantalles ledamb
imatges relacionades
ambelque interessa
aBoséhi van tenir
el seuprotagonisme
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