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Moltaroba ipocsabó

Atavismeimodernitat

Nous iclàssics

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

CRÍTICA DE FOLK

Gochag Askarov/Pau
Riba/Emel Mathlouthi
Lloc i data: Avinguda de la
Catedral/Plaça de Catalunya
(23/IX/2012)

RAMON SÚRIO

La Mercè s'ha convertit en un
gran aparador musical que per-
met visualitat la creativitat au-
tòctona i també la forana. La
més remota és la que va portar
el Festival Àsia, el millor exem-
ple de la qual va ser el cantant
azerbaidjanès Gochag Askarov,
que, al costat del virtuós
Mugham Ensemble, va brodar
els melismes d'una refinada tra-
dició folk les formes modals de
la qual estan emparentades amb
la música persa.
Pau Riba també va mostrar el

seu atavisme quan va crear fa
quaranta anys Jo, la donya i el
gripau. En el seu cas, la voluntat
per imitar formes de vida i cos-
tums arcaics va tenir a veure
amb lamística hippy, una cosa a
la què encara continua connec-
tat, tal com es va poder compro-
var en la revisió d'aquest clàssic
que va oferir acompanyat per
músics de les noves genera-
cions, entre els qui figurenMau
Boada, àlies Esperit!, un Petit de
Cal Eril que es va limitar a som-
riure i picar de mans o la seva
nombrosa prole; des del Llull, el
seu fill mes petit a la mini bate-
ria, a Pauet i Caïm, uns Pastora
que van fer una aparició es-
tel·lar per interpretarDonyaMi-

xeires, els versos de la qual, dedi-
cats a la seva mare, tal com va
recordar Caïm –el gripau prota-
gonista del disc–, li anaven com
a anell al dit a la festa de la
Mercè, en repetir “Quan la
Mercè està contenta somriu i pi-
ca de mans”.
I hi va haver somriures còm-

plices –dedicats a un extrava-
gant Pau vestit a la manera de
pubilla catalana, amb faldilles i
guants– i gran repicar de pal-
mells quan el protagonista va
anunciar, abans d'abordar la fi-
nal Dansa de la terra, que anava
a purificar els esperits dels in-
dignats que van ocupar lamatei-
xa plaça i que, a falta de casso-
les, el respectable podia utilit-
zar les seves mans. Un acte ne-
cessari perquè, segons va afegir,

aquí s'ha d'edificar una nació.
Altres moments reivindica-

tius els va proporcionar la can-
tautora Emel Mahlouthi en in-
terpretar en tunisiàL'estaca i en
castellà un tema de suport a la
causa palestina. Sorgida de les
revoltes àrabs va venir a presen-
tar el seu notable Kelmti horra,
en el que barreja cançons acústi-
ques a l'estil folk singer i etno-
tecno.c

Benet Casablancas, Timothy Lines i Oliver Knussen a Alacant

Maria Rodés/Los Amaya

Lloc i data: Plaça Reial/Plaça
Sant Jaume (23/IX/2012)

DONAT PUTX

Elmaterialmés recent de la can-
tautora Maria Rodés i el (nou)
retorn del grup de rumba catala-
na Los Amaya van ser dues ci-
tes destacades de l’extens recor-
regut musical de diumenge a la
Mercè. Ambdues actuacions
van oscil·lar bellament entre el
que és nou i el que és clàssic, co-
sa que s’adiu molt amb l’esperit
transversal d’una festa com la
que aquests dies ha omplert de
gent els carrers de la ciutat.
Maria Rodés es va confessar

impressionada pel fet de tocar a
la Plaça Reial, on va actuar da-
vant d’un públic particular-
ment atent, entre el qual hi ha-
via el cantautor Jaume Sisa a
primera fila. Envoltada de cinc
músics més, en el context del
BAM Rodés va presentar el se-
gon disc en solitari, Sueño trian-
gular, del qual va interpretar pe-
ces com Cae lo que fuego fue o
Haz lo que te dé la gana, i va aca-
bar la compareixença amb la
versió del tema de Joan Colo-
mo L’ocell.
A partir dels seus somnis –i

malsons–, i a vegades emprant
l’escriptura automàtica, la jove
cantant fa un pas endavant res-

pecte del seu treball precedent.
Rodés exposa unes cançons
que, de fet, són l’excusa ideal
per explorar possibilitats musi-
cals, i que la situen més enllà
del pop-folk d’autor en voga,
gràcies a la vocació experimen-
tal que marca aquest projecte
endiversos fronts i que en direc-
te té un encant ineludible.
I ben entrada la nit, la plaça

Sant Jaume bullia d’especta-
dors que no es van voler perdre
la nova encarnació de Los
Amaya, significada esquadra de
la primera explosió rumbera de
Barcelona a finals dels seixanta
i setanta. Superant un so millo-
rable i algun altre perjudici ini-
cial, i acompanyats del grup

que dirigia Sicus Carbonell, Jo-
sé i Delfín Amaya van reconnec-
tar amb l’audiència i van ressus-
citar clàssics gravats amb foc a
la memoria musical d’aquesta
ciutat, com Caramelos, Pena,
tristeza y dolor o Zapatero re-
mendón, amb el lícit objectiu de
generar expectatives de cara al
disc que publicaran aviat.c

Concert inaugural de la
temporada del Palau
Obres de: Mozart i Cárdenas
Intèrprets: Orfeó Català, Simfò-
nica del Vallès, Marta Mathéu,
Gemma Coma-Alabert, David
Alegret, Pau Bordas
Director: Enrico Onofri
Lloc i data: Palau de la Música
(22/IX/2012)

JAUME RADIGALES

El primer concert de la tempora-
da de l’OSV va crear expectatives
evidents, tant pel repertori pro-
gramat com per la presència de
l’italià Enrico Onofri, concertino
d’Il Giardino Armonico. De tota
manera, part de la vetllada va

quedar en una simple anècdota,
primer pel curiós –i només això–
The flower is a key (A Rap for
Mozart)delmexicà SergioCárde-
nas i després per la insulsa pre-
sència de Comediants passejant
roses, ales angelicals i tuls negres
al so de l’immarcescible Rèquiem
de Mozart.

El paper de la Simfònica del
Vallès va permetre constatar la
bona salut de les seves seccions,
especialment encertades en elRè-
quiem (excel·lents trombons). A
escala vocal, el quartet solista
(Mathéu, Coma-Alabert, Alegret,
Bordas) va funcionar de manera
més o menys regular, i un cop
més ens treiem el barret davant
un Orfeó Català en bona forma.
Però el problema venia d’Onofri,
amb aires i voluntat historicistes.

Fins aquí, cap problema, perquè
la immensa pàgina mozartiana
permet i recomana buscar mati-
sos que donin nova força a una
obra no per més coneguda
menys explorable. I, de fet, hi va
haver una bona feina d’accents
rítmics i de dinàmiques contras-
tades. Però el Rèquiem demana
més, molt més, començant per
aprofundir en el sentit del text,
tant individualment com col·lec-
tiva, i seguint per la recerca d’un
somés pulcre que no pas expedi-
tiu, més sincer que no pas espec-
tacular per acontentar la galeria
amb falsos efectismes que no
existeixen a la partitura. I és que
una cosa és ser historicista i una
altra, un mer especulador. Ono-
fri va pecar d’epidèrmic, de lama-
teixa manera que a la primera
part la Simfonia núm. 10 de Mo-
zart va sonar sense la ductilitat
pròpia d’una obra escrita en un
estil purament italià.c

Hi va haver somriures
còmplices dedicats
a un extravagant
Pau Riba vestit com
una pubilla catalana

José i Delfín Amaya
van ressuscitar
clàssics com
‘Caramelos’ o ‘Pena,
tristeza y dolor’

Alacant

XAVI MIRÓ

N ovetats, però tam-
bé reflexió. Com
cada any, a co-
mençaments de
la tardor té lloc a

Alacant una trobada que vol
temptejar les novetats musicals
dins d’aquest gènere que es de-
nomina amb arbitrarietat músi-
ca contemporània. I que si s’es-
pecifica té, en general, la virtut
de foragitar l’espectador. I és
que durant anys el compositor
va deixar de pensar en la seva
necessària relació amb el pú-
blic, sumit en una introversió
amb peus de fang. Però el Festi-
val de Música d’Alacant, que ja
té 28 edicions, revela en lamesu-
ra de les seves possibilitats una
part d’aquesta feina a la qual, en
silenci, el compositor actual in-
tenta apropar-nos, i respon a la
dinàmica que la mateixa creati-
vitat ens imposa en el dia a dia.
I tot i que dedicat a un àmbit

de la música del nostre temps
que encara enarbora llenguat-
ges de vegades críptics, el pú-
blic d’Alacant va respondre de
manera exemplar: ple en les
dues primeres sessions a càrrec
de l’Orquestra Nacional d’Espa-
nya, que ara, per fi, després de la
tasca de Josep Pons com a titu-
lar, es desplaça, grava discos i
treballa ambun nivell alt de qua-
litat. Una altra de les particulari-
tats del Festival és que ofereix
un panorama intens i atractiu
de la producciómusical de com-
positors espanyols i estrangers
a càrrec de molt bons intèr-
prets, i sol ser un fòrumde refle-
xió sobre la creació musical que
estableix llaços d’unió entre gè-
neres tradicionalment aïllats.
Així, la creació, la reflexió i la

difusió entrellacen camins. I en
termes de difusió la ràdio hi té
un paper substancial. Es va pre-

sentarArs Sonora, volumcoordi-
nat per José Iges que reflexiona
sobre un quart de segle de la
participació de la ràdio com a
instrument de creació. En aques-
ta sessió, a més, es va escoltar
Memoria, de Jordi Rossinyol,
eloqüent obra electroacústica
premiada en les primeres edi-
cions del festival.
En aquestes primeres ses-

sions l’Orquestra Nacional,
dirigida amb eficàcia per Rubén

Gimeno, jove titular de l’Or-
questra Simfònica del Vallès
que està fent passes substan-
cials en el seu métier, va in-
terpretar De ecos y sombras del
consagrat Cristóbal Halffter, la
formidable i nova Elegía con-
certante del bilbaí Joseba
Torre, d’intensa factura, brillan-
tor i color, i el Concert à quatre

de Messiaen, entre d’altres.
I culminant aquest primer

cap de setmana, un concert que
va unir interès, qualitat d’intèr-
prets i novetat: el del Birmin-
ghamContemporary Group que
dirigeix el gran Oliver Knussen,
que ens deixà algunes de les
seves molt boniques obres –sí,
la contemporaneïtat també com-
prèn la bellesa–, en un llenguat-
ge neoimpressionista, subtil, de
fantasia (Ophelia Dances), i a
més obres de la jove Tansy
Davies i de Philip Cashian, els
seus Caprichos inspirats en Go-
ya, de gran sensibilitat. Però la
perla era la interpretació entre
nosaltres d’una de les últimes
obres de Benet Casablancas:
Dove of peace: Homage to Pi-
casso, per a grup instrumental i
clarinet solista, que va brodar
Knussen amb el solista Timothy
Lines. Una obra amb una es-
criptura molt exigent i dinàmi-
ca per al clarinet que conjuga
densitat, contrastos i delicat con-
trapunt i que porta el segell dis-
tintiu de l’autor català, que alter-
na les seves fórmules amb una
bona dosi de poesia en una parti-
turamolt atractiva, que es va es-
trenar el 2010 a Liverpool.c

Jorge de Persia

El Festival deMúsica d’Alacant culmina el primer cap de setmana
amb l’homenatge de Benet Casablancas al pintormalagueny

UncolomperaPicasso
ESCENARIS

El Birmingham
Contemporary
Group va brodar
l’homenatge de
Casablancas al pintor
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ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA


