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UnaaltraLliga
Una dècada després
de la publicació del
referencial Ágætis
Byrjun, la seva sego-
na obra i la que va
servir per donar-los
a conèixer internaci-
onalment, les posici-
ons vers la música

dels islandesos Sigur Rós segueixen
inamovibles: per una banda, resis-
teix amb força la posició d’aquells
que no els aguanten, que no s’han
molestat ni a matisar la seva postura
crítica tot i els destacables canvis i al-
teracions que ha experimentat el seu
discurs al llarg dels anys; de l’altra,
no cedeix un pam la dels devots i en-
tregats a la causa, autèntics talibans
del grup que tampoc han polit o alte-
rat la seva postura, tot i alguna rellis-
cada en la seva carrera. No hi ha
terme mitjà. I, tal com van les coses
actualment en l’univers musical,
aquesta és una excel·lent notícia per
a ells, la veritat.

Dijous, en la sisena visita que feia
la formació a Barcelona, els nòrdics
estrenaven local, el Sant Jordi Club,
sala annexa del Palau Sant Jordi que
pot presumir d’una notable acústica
tot i la fredor de l’espai, i ho feien
amb l’esplèndid Med Sud I Eyrum Vid
Spilum Endalaust sota el braç, confir-
mació del seu gir cap a territoris més
pop i accessibles. Precisament
aquesta reorientació va protagonit-
zar els moments més memorables i
excitants de la nit: després d’un inici
lent, evolutiu i en certa manera anti-
climàtic, amb Svefn g englar i Ný bat-
terí, icones de la seva primera etapa,
el ritme i el pols de la nit va agafar
embranzida amb una inoblidable
sèrie d’himnes consecutius que va
encendre els ànims i va regalar-nos
vint minuts de glòria ininterrompu-
da. Glósoli, Við spilum endalaust,
Hoppípolla, Með blóðnasir i Inní mér
syngur vitleysingur, a banda de ser

títols inintel·ligibles, són el gran tre-
sor i la gran troballa dels nous Sigur
Rós, els que ja amb l’anterior treball,
Takk..., van decidir deixar enrere el
llenguatge més barroc, dens i pro-
gressiu del passat per abraçar una
sensibilitat més immediata, fulmi-
nant i vitalista, que en directe esdevé
un veritable volcà emocional i que,
indubtablement, els fa guanyar
molta empenta i intensitat.

El grup va sonar magnífic, i de la
posada en escena és obligatori des-
tacar l’extraordinari joc de llums, que
projectava l’ombra del seu cantant i
guitarrista en un dels laterals del re-
cinte, i va deixar per al record una
imatge poderosa i grandiloqüent de
la banda, meritori contrapunt a un
pobre i poc elaborat joc de projecci-

ons. Després d’aquesta rauxa d’efusi-
vitat pop, Sigur Rós van tornar al seu
batec més contemplatiu, a les com-
posicions de llarga durada, amb es-
pecial menció per a la poderosa Fes-
tival. El remat, l’orgasme col·lectiu,
però, no arribaria fins Gobbledigook,
tema de cloenda abans dels bisos, i
ara per ara el single més evident que
ha publicat mai la formació, un petit
rampell de folk-pop tribal que en viu,
amb l’ajut inestimable dels teloners
For a Minor Reflection a la percussió,
esclata en una orgia rítmica i melòdi-
ca aclaparadora, poc menys de qua-
tre minuts que tenen més màgia i ex-
plosivitat que molts dels seus temes
antics. Sigur Rós segueixen creixent
com grup; i el millor és que el seu di-
recte també. ■
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de variacions electròniques
prèviament programades
en les maquinetes i el petit
teclat que li serveixen d’ins-
trument.

Tant la seva corbata de
plàstic com la màscara de
purpurina de la prominent
Eska vestien l’escena amb
el suficient glamur i frivoli-
tat per gaudir la vetllada
des del maquillatge de les
aparences. Que els músics
estripin diaris fatxendes
–Abc i La Razón–, alliberin

Presentava al Palau el
seu nou treball, orquestrat a
partir de la combinació del
swing primitiu amb les dife-
rents fórmules que van fer
de l’acid-jazz la tendència
de moda a les pistes de ball
dels 90. Sobre els fona-
ments de la clàssica forma-
ció de big band i la façana
d’una veu poderosa com la
d’Eska Mtungwaz, la funció
d’un Herbert més entrema-
liat que rebel, més reformis-
ta que revolucionari, més
enginyós que genial, va ser
fonamentalment decorar la
bastida de l’edifici amb les
pinzellades dels seus loops,
el volum dels seus samplers
i l’aplicació d’una successió

Matthew Herbert Big Band
40 Festival de Jazz. Palau de la
Música, 13 de novembre.

El so té arquitectes,
constructors, deline-
ants i mestres d’obra,

però potser l’especialització
que més li escau al britànic
Matthew Herbert amb la
seva proposta de big band
és la de decorador de basti-
des. Una presència com la
seva dins el cartell d’un fes-
tival de jazz predisposa al
debat i la controvèrsia estè-
ril entre puristes i heterodo-
xos. Concedeix un toc de
modernitat i d’eclecticisme
alhora que alimenta l’esno-
bisme i un cert glamur.

Crítica jazz

Decorador de bastides

PerePons

preservatius com si fossin
globus o que fins i tot el
mateix Herbert interpreti
un tema sota una caputxa
de torturat –en clara
al·lusió a Guantánamo– no
eren més que cops d’efecte
simpàtics, però del tot
prescindibles, en un intent
de demostrar que la diver-
sió no és incompatible amb
la consciència ideològica.

En l’aspecte estricta-
ment musical la big band
va exercir en tot moment
de massa sonora sense a
penes capacitat solista, re-
servat aquest paper per a
un Herbert que té com a
màxima virtut un especta-
cular sentit del ritme.

Herbert té com a
màxima virtut un
espectacular
sentit del ritme
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Trobada amb Germana
Civera, Lluís Ayet, La
Ribot i Mathilde Monnier
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Són coreògrafs que ja fa
prop de vint anys que van
creuar els Pirineus buscant
millors condicions de treball
o noves experiències artísti-
ques. Ara, gràcies a l’acord
entre el Mercat de les Flors,
el Festival de Dansa de
Montpeller i l’Institut Fran-
cès, l’escenari de la plaça
Margarida Xirgu acull fins a
finals de novembre tres es-
pectacles: Association ines-
perada, de la valenciana
Germana Civera; Gustavia,
de la madrilenya La Ribot a
duo amb la directora del
centre de Montpeller, Ma-
thilde Monnier, i Creee-
gui’m, del català Lluís Ayet,
tres visions diferents de la
dansa que es cou al país veí.

Estrena aquest cicle 3 x
Montpeller el projecte gaire-
bé multitudinari de Civera,
una trobada d’una trentena
de ballarins, exballarins i
possibles futurs ballarins
d’entre 8 i 82 anys, alguns
amb nom propi en el món de

la dansa com Montse Colo-
mé, Juan Carlos García i An-
dreu Bresca, i d’altres perso-
nes anònimes que no per
això són menys indicades,
segons Civera, per formar
part “d’una obra artística”,
com defineix aquest projec-
te. “La dansa ha estat atribu-
ïda als joves i nosaltres hem
buscat com obrir nous es-
pais més enllà del que està
establert”, reflexiona, alho-
ra que pretén fer “una críti-
ca a la nostra societat i les
seves relacions intergenera-
cionals ia lamateixadansa”.

Ballar el so
Lluís Ayet, per contra, pre-
senta un solo en què està
envoltat de 95.000 veus,
crits, sons i cants d’aficio-
nats al futbol. Aquest cata-
là que es belluga pel món
buscant “afinitats artísti-
ques”, ha descobert en els
sons la música que mou el
seu cos, una música que en
el cas dels aficionats del
Barça qualifica de “sonsa”
per contraposada als crits
del Chelsea o el Liverpool. ■

Lluís Ayet portarà al Mercat de les Flors el so dels aficionats al
futbol amb l’espectacle ‘Creeegui’m’ ■ GILLES FOUCRAS


