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vida a l’optimisme, i el mun-
tatge de Winge, tampoc.

Fent honor al repte, el cor
va tenir una actuació me-
morable, potent, i alhora va
estar cohesionat en els
grans esclats, dúctil en els

tot els més poderosos són
escombrats pel pes ineluc-
table de la història. La inde-
terminació espacial i tem-
poral reforça la fatalitat re-
current d’una trama
emmarcada per la mort (els
cossos penjats que contra-
diuen el preludi evocador,
la simple i colpidora forma
amb què és resolta l’auto-
immolació dels Vells Cre-
ients). Khovantxina no con-

L’
innocent ho canta a
Boris Godunov i Kho-
vantxina ho confirma:

el destí de Rússia està ama-
rat de dissort. Un dels grans
encerts de Stein Winge en la
inacabada obra mestra de
Mussorgski és la cura amb
què tracta el vessant col·lec-
tiu del drama, aquest poble
que, ara turba violenta, ara
massa victimitzada, con-
templa indefensa com fins i

Crítica* òpera

Plora, poble rus

XavierCester

passatges més planyívols.
La batuta de Michael Boder
va subratllar la incisivitat fe-
ridora de l’orquestració de
Xostakóvitx, la foscor que
engoleix els personatges.
Llàstima, només, dels petits
talls. Ni Vladimir Ognovenko
(un Ivan Khovanski un pèl
ressec) ni Vladimir Vaneev
(Dossifei) van esborrar del
tot el record de Matti Salmi-
nen i Martti Talvela, però

van saber humanitzar la pe-
tulància del príncep i la into-
lerància del cismàtic. Els es-
pectaculars mitjans de Vla-
dimir Galouzine donaven
més entitat de la que mereix
el feble Andrei Khovanski,
mentre que Robert Bruba-
ker era un Golitsin sense
màcula. Elena Zaremba va
controlar el seu generós vi-
brato per plasmar el despre-
niment final de Marfa, alho-

ra que Nikolai Putilin, bara-
llat amb l’afinació, es va eri-
gir en el cor maquiavèl·lic de
l’obra. Un bon estol de se-
cundaris –amb el luxe d’un
Graham Clark de veu min-
vant i histrionisme inaltera-
ble– va arrodonir una gran
nit al Liceu.

*
Khovantxina, MUSSORGSKI.
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Fent honor al
repte, el cor va
tenir una actuació
memorable

Solid(t)aris

Hi ha paraules que depèn de la
boca que surtin tenen diferent
recorregut i destí. Un terme com
solidari, que ens hem acostumat
a desgastar per l’ús més que no
pas per la pràctica, utilitzat per
bancs mundials, cimeres interna-
cionals, teories de l’escalfament
global i controladors de l’ordre
planetari, adquireix la buidor es-
tèril d’un tronc devorat pels
corcs. Quan apareix en aquests
escenaris, la direcció que acostu-
ma a prendre una vegada està
suspesa a l’aire és de caiguda
lliure i esclafament immediat. El
cubell de la brossa o el forat del
desguàs n’allotjaria les restes fins
a dipositar-les a la claveguera del
fons a l’extrema dreta.

En canvi, quan el mateix voca-
ble comença a prendre forma a la
laringe d’un métèque ocasional,
s’inicia un procés de rescat i higie-
ne que acaba alliberant la paraula
de les aigües fecals fins a conver-
tir-la en un esperit lliure i transpa-
rent. Un esperit proveït d’ales i es-
campat per l’aire amb la capacitat
de contagiar a tothom que toca.

Aquesta és la sensació que
il·luminava el rostre de les més
de 2.000 persones que dimarts
a la nit omplien el recinte del
BTM davant un escenari que van
compartir quatre companys de
viatge units, precisament, per la
paraula cantada: Paco Ibáñez,
Luis Eduardo Aute, George
Moustaki i Nino Galissa.

Un pòquer de métèques, en
tant que cada un d’ells respon al
perfil biogràfic de la cèlebre cançó
de Moustaki –amb la qual van aca-
bar plegats el recital–. No tan sols
perquè cap d’ells viu a la ciutat on
va néixer, sinó perquè tots tenen
la capacitat de sentir com a pròpia
la ciutat que els acull.

La paradoxa del seu cant soli-

dari, adreçat en aquest cas a la mi-
llora d’un projecte educatiu al Se-
negal a càrrec de l’ONG Babel
Punto de Encuentro, l’establia el
reflex solitari de les seves respec-
tives aparicions escèniques.

Primer va ser el guineà Galissa
amb la màgica kora i una fina
sensibilitat. El següent va ser un
rotund Paco amb els seus cinc
segles de poesia a les espatlles:
Quevedo, Goytisolo, Blas de
Otero, García Teixeiro, León Feli-
pe, García Lorca i san Juan de la
Cruz. Primeres veus del vers his-
pà a les quals per primera vega-
da tenen accés més de mil mili-
ons de xinesos gràcies a les tra-
duccions al mandarí del
cançoner de Paco Ibáñez. Poetes
que han sabut elaborar la més
perfecta arma de sensibilitat
massiva amb uns versos que van
ser solidaris (i també solitaris)
abans que la paraula existís.

Després del descans va aparèi-
xer Luis Eduardo Aute per justifi-
car la lluita per la vida (La belleza)
i la dignitat davant la mort (Al
alba). El tram final va ser reservat
a Moustaki i els seus clàssics
infal·libles –Ma liberté, Il y avait un
jardin, Il est trop tard, 17 ans…–,
entre els quals es va acomodar
com un guant a la dolça vetllada
el tema Ma solitude (“Non je ne
suis jamais seul / avec ma solitu-
de”, diu la cançó).

Aquest contrast solidari/solita-
ri en què fins i tot la guitarra
–desafinada durant tota la nit–
semblava haver-los abandonat,
va tenir el seu contrapunt quan
junts, Moustaki i Ibáñez, van evo-
car Mediterranée, o quan l’apari-
ció no anunciada de Marina Ros-
sell va propiciar que l’alexandrí
cantés Hiroshima en català. El
gest més natural que es pot es-
perar d’un métèque. ■
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Auserón
BigBand
El cantant presenta
Radio Futura i Juan
Perro arranjats en
clau de jazz

Marta Porter
BARCELONA

Santiago Auserón reinter-
preta aquesta nit a L’Audito-
ri de Barcelona alguns temes
de Radio Futura i Juan
Perro. Que ningú pensi,
però, que serà un revival
d’aquelles cançons que van
formar part de l’imaginari
musical d’una generació. En
absolut. El concert parteix
de la visió que el compositor
Enric Palomar ha fet de ca-
torze d’aquests temes creant
nousarranjamentsperauna
orquestra de vint-i-dos mú-
sics de jazz. “No és un con-
cert de jazz –adverteix Au-
serón–. És un concert de
música popular i és el resul-
tatdel treballd’uns jovesmú-
sics que provenen d’una es-
cola –el Taller de Músics–
que porta 28 anys treballant
per formar músics amb una

mentalitat molt oberta i un
so personal”.

Així, temes tan populars
com Veneno en la piel, El
tonto Simón, Annabel Lee,
Semilla negra o La negra
flor sonaran en clau de jazz
amb la veu d’Auserón revisi-
tant-se. “Jo era fan de Radio
Futura”, explica aquest com-
positor d’òperes i música
clàssica que ha flirtejat amb
tots els estils musicals. “La
proposta va sorgir d’Enric
Palomar –segueix Auserón–
i les cançons les va triar ell, jo
només canto. Quan vaig sen-
tir els arranjaments que
havia fet em va sorprendre
que les meves cançons tin-
guessin totes aquestes possi-
bilitats sonores que ell pro-
posa. Estic encantat i em di-
verteix molt cantar-ho”.

Tant Auserón com Lluís
Cabrera, director del Taller
de Músics, apunten la pos-
sibilitat de fer un disc “o de
penjar el concert a Inter-
net”. El temps dirà. De mo-
ment, ja tenen per davant
una gira estatal d’una vin-
tena de concerts. ■

Santiago Auserón recupera cançons de la seva trajectòria com
a cantant en un concert amb 22 músics de jazz ■ JOSEP LOSADA




