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de l’exterior. «Hem de seguir i evo·
lucionar, però no com volen l’FMI i 
la Unió Europea. Sense vendre’ns, 
obrint la ment i buscant una solu·
ció cubana», destaca el cantautor.
 En el seu retorn a Barnasants 
es mostrarà acompanyat del tam-
bé cubà Alejandro Valdés en un 
format a dues guitarres, com en 
el nou disc en directe. «Té un altre 
sentit, una visió de música de cam·
bra», precisa Feliú, que dóna allar-
gues als plans de tornar a l’estudi 
de gravació. «Bona part del que vo·
lia dir ja ho he dit», raona. I afegeix 
amb ironia: «A més a més, sóc una 
mica gandul». H

Vicente Feliú torna avui a Barna-
sants, que és com tornar a la seva 
segona casa. Del festival de can-
çó d’autor en surt el seu nou disc, 
Vicente Feliú al Barnasants, gravat 
l’any passat a Altafulla, i el troba-
dor cubà qualifica la seva relació 
amb el seu director, Pere Camps, 
de «vincle gairebé umbilical». La 
mostra l’acull aquest cop a l’au-
ditori Barradas, de l’Hospitalet 
(19.00 hores).
 Fa 14 anys que Feliú, pioner de la 
nova trova, no publica un disc amb 
material nou, però aquesta grava-
ció en directe ofereix cançons que 
encara no tenien un registre dis-
cogràfic. Com El último adiós, que 
dedica al cantautor argentí Víctor 
Heredia, «que té una germana des·
apareguda». O el medley de clàssics 
del filin, peces de César Portillo de 
la Luz i Marta Valdés, si bé ell re-
coneix haver estat més influït per 
«les harmonies senzilles de la tro-
va tradicional» que per aquell gène-
re sofisticat i amb vistes al jazz.

Escena sense concessions

Feliú va començar a compondre 
el 1964 i anys després es va fondre 
amb una nova trova que, després de 
la seva eclosió inicial, amb Silvio 
Rodríguez, Pablo Milanés i molts 
altres, va inspirar veus de genera-
cions posteriors, com Frank Delga-
do i Carlos Varela. Però ara, a Cuba, 
¿no hi ha més rock i hip-hop que 
cançó? «Sí, però hi continua ha·
vent un fil conductor. En els nous 
cantants i grups hi ha una recerca 
de textos bonics, sense concessi·
ons a la banalitat, a la porqueria, al 

mercat inútil. Aquest es manté ar·
ran de l’alt nivell educatiu que hi ha a 
Cuba», considera Feliú.
 L’autor de Créeme i Donde habita 
el corazón s’identifica amb el Silvio 
Rodríguez que, fa quatre anys, va de-
manar més evolució i menys revolu-
ció per a Cuba. Tot i que amb un sen-
tit una mica diferent del que se li va 
donar des dels seus antípodes ideo-
lògics: Feliú segueix creient en la re-
volució, però considera que «sense 
evolució se’n va en orris, com va dir 
Silvio d’una manera poètica i intel·
ligent». Creu que el país «s’havia es·
tancat» i que els cubans han de trobar 
el seu propi camí sense ingerències 
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33 Pioner de la nova ‘trova’ 8 Vicente Feliú, durant el seu anterior concert a Barnasants.
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«Hem de seguir i 
evolucionar, però no 
com volen l’FMI i la 
Unió Europea», 
afirma el músic

Vicente Feliú, a casa
El cantautor cubà torna a Barnasants coincidint amb l’edició d’un disc gravat en directe en 
el festival H El trobador considera que «la revolució, sense evolució, se’n va en orris»

RECITAL DEL PIONER DE LA NOVA ‘TROVA’

  

  

Elefantes, amb 
l’escalf dels fans
CRÒNICA La banda barcelonina va renéixer 
a Luz de Gas amb dinamisme i sentiment

J. B.
BARCELONA

Elefantes han tornat i han agafat 
tothom una mica a contrapeu, ex-
cepte el seu públic, que va omplir 
Luz de Gas per partida doble, diven-
dres i ahir a la nit, dissabte, en dos 
recitals d’ànim panoràmic, en què 
combinen el viatge al passat amb les 
cançons del nou disc, El rinoceronte. 
Ja al seu dia no encaixaven en cap 

tendència; massa personalitat per al 
mainstream implacable, i excés de po-
ètica per a l’indie, i no sembla que la 
seva incòmoda posició hagi de can-
viar en la nova etapa.
 En realitat, divendres, a la sa-
la del carrer de Muntaner (escenari 
que els havia acollit altres vegades en 
el passat), no semblava que hagues-
sin transcorregut vuit anys des que 
van abaixar la persiana. El nou ma-

terial va sonar genuïnament elefan-
tíac, amb aquell pop esvelt i una mi-
ca melodramàtic, tocat per la brisa 
meridional, que Shuarma canalit-
za amb una veu suaument del sud 
que preserva intacta. Van lluir el seu 

present, set cançons d’estrena, amb 
mostres estimables com Equilibri-
os, 10.000 formas i Descargas eléctricas. 
¿Abans hem dit pop? Bé, el grup té 
una altra percepció. «Som una banda 
de rock i és molt important l’energia 

que hi ha entre nosaltres», va apun-
tar Shuarma. Sí, hi ha guitarres que 
esgarrapen i una duresa executiva, 
tot i que en les seves cançons un no 
sap gaire bé si balancejar el cap enda-
vant i endarrere (gest propi del rock) 
o d’esquerra a dreta (del pop). 

ÀNIMA ROMÀNTICA / Els seus textos ofe-
reixen punt de fuga, però això va do-
nar peu que Shuarma digués una 
gran veritat. «El més bonic de la mú-
sica no és el que un diu, si no el que 
l’altre entén». Elefantes sempre dei-
xen obert un horitzó d’insinuaci-
ons, i són uns romàntics que can-
ten a Manuel Alejandro (Se me va). 
«La cançó més bonica que hem in-
terpretat», va assegurar, i això que 
en el seu repertori hi ha algunes pe-
ces que reclamen un reconeixement 
decidit, com Que yo no lo sabía, Piedad 
i Somos nubes blancas, banderes d’una 
obra que es torna a ampliar sense en-
caixar del tot en cap casella. H

33 Shuarma, líder d’Elefantes, durant el concert de Luz de Gas.
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Hi va haver de tot en la nit francesa 
de Palau 100, amb el Gloria de Pou-
lenc i Daphnis et Chloé de Ravel. Però 
esperàvem més pel que fa a resultat 
conjunt del poder de la Royal Phil-
harmonic i de les dues formacions 
de l’Orfeó Català en escena. Charles 
Dutroit tenia al davant armes de so-
bres per treure més bon partit al pro-
grama i encara que ell, els seus mú-
sics i els cors fossin repetidament 
aclamats, la vetllada de divendres 
passat a la nit va deixar la sensació 
que hi va haver més soroll que nous 
musicals.
 El mestre Dutroit va fer la sensa-
ció d’haver treballat poc la tímbri-
ca peça de Poulenc, estructurada al 
voltant del Gloria in excelsis Deo. Els 
millors moments, i els de més rela-
xació, van arribar amb la soprano 
lírica Nicole Cabell, que va brillar 
en totes les seves aparicions i va aco-
blar molt bé amb els cors. Aquests, 
amb un paper preponderant en 
l’obra, van complir amb la seva tas-
ca d’acompanyament i en la inter-
pretació de diversos passatges.

POTENCIAL DE L’ORQUESTRA / En la sim-
fonia coreogràfica de Ravel, l’or-
questra va mostrar el seu potencial 
amb destacades aportacions de flau-
tes, oboès i clarinet, a més d’una con-
tundent percussió. L’ús del cor com 
un instrument musical més, sense 
text de suport, va ser del millor de la 
nit, però la interpretació global va 
resultar un pèl llarga i reiterativa. 
Abans de la gala es va projectar De-
pendència mútua, obra de l’artista 
plàstica Eulàlia Valldosera. H

  

Més soroll 
que nous 
musicals
CRÒNICA Discreta 
actuació de Charles 
Dutroit a Palau 100
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