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Andrés Corchero, un home que balla amb les mans

Els tres artistes uneixen música, dansa i poesia en el seu nou espectacle al teatre Fabià Puigserver, ‘Invocacions’

Corchero, Fernández
i Poveda invoquen
sensacions al Lliure

Marta Porter
BARCELONA

“Hem volgut reduir,
fer menys per dir

més, anar a
l’essencial i invocar

una manera
d’entendre la vida”

A
juntar dalt
d’un esce-
nari tres
creadors

com Andrés Cor-
chero, Agustí Fer-
nández i Miguel Po-
veda és ja una pro-
mesa que l’especta-
cle estarà marcat
per l’intimisme,
l’austeritat i l’es-
sència artística.

Per qui no conegui aquests
tres artistes provinents de
gèneres tan diferents com la
dansa butoh, el jazz contem-
porani o el flamenc, val a dir
que tots ells treballen a partir
de la llibertat personal, el
respecte a la creativitat de

l’altre i la voluntat de trans-
metre aquestes emocions
personals al públic. Ells ho
defineixen com a “art humà”.

Després de set anys treba-
llant junts, Agustí Fernández
i Andrés Corchero presenten

el seu cinquè espectacle a la
Sala Fabià Puigserver, un es-
pectacle que han titulat Invo-
cacions, en tant que invoquen
“els propis referents i les
trajectòries personals”, diu
Agustí Fernández. “Amb el
pas del temps hem volgut
reduir, hem entès que fer
menys vol dir fer més i volem
invocar una manera d’en-
tendre la vida, de despren-
dre’s del que no és essencial i
eliminar els sorolls externs,
invocar espais mentals i sen-
sorials”, explica Fernández

mentre Corchero ho remata
dient que “la dansa no és
moure’s sinó, simplement,
existir”. Per això, el seu, és
un espectacle senzill, sense
escenografia ni excessos, no-
més amb un ballarí, un pia-
nista i un recitador dalt l’es-
cenari.

“Miguel Poveda col·labora
recitant poemes de José Án-
gel Valente, Jaime Gil de Bi-

edma, Miquel
Martí i Pol i Ja-
cint Verda-
guer”, diu Fer-
nández. De fet
és una col·labo-
ració lògica si
es té en compte
que el cantaor
ja ha treballat
activament
amb Fernán-
dez i ja va en-
registrar un
poema de Va-
lente per a
l’últim espec-
tacle de Cor-
chero i Fernán-
dez, A modo de
esperanza, es-
pectacle que va
rebre un premi
FAD.

A partir de la
improvisació
–més o menys
estructurada–,
els artistes ex-
pliquen que
volen “extreu-
re el màxim”
d’ells mateixos
i “atrapar el
públic, que sen-
ti la poesia que
portem dins i
que ens enten-
guin una mica

més, però que ens entenguin
no amb la raó sinó amb l’ésser
complet, traspassant les bar-
reres del diàleg verbal”. I és
que per ells la poesia neix de
la “tensió que es crea entre la
música i la dansa”.

Com en el jazz, la relació
que han establert ballarí i
pianista la defineix Fernán-
dez “d’íntima complicitat” i
Corchero de “llenguatge in-
tangible”, i tots dos desitgen
que “el públic ho compartei-
xi i que quan surti del teatre
camini d’una altra manera”.
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Obres de Rossini, Dvorák i Guinovart.
Albert Guinovart, piano. Orquestra

Simfònica del Vallès. Director:

Edmon Colomer. Barcelona, Palau

de la Múica, 28 de maig.

A més de fiable –i lloable, pel fet de funci-
onar com a cooperativa– la Simfònica del
Vallès fa propostes interessants com haver
ofert l’estatus d’artista resident a Albert Gui-
novart, o bastir un concert a la carta amb
obres votades pel públic d’entre una llista. En
aquesta ocasió eren la brillant obertura de
l’òpera Guillem Tell de Rossini i la sempre im-
pactant Vuitena de Dvorák tocades amb la
preparació, naturalitat i il·lusió que garanteix
el director Edmon Colomer, més evidents en
tractar-se d’una formació que coneix bé per
haver-ne estat titular durant tres temporades.
Reiterant empatia per l’OSV destaco d’entre
els primers faristols l’austeritat senyorívola
del fraseig del violoncel·lista Roman Boyer a
l’obertura i l’excel·lència protagonista d’Òscar

Diago amb mèrits més que comprovats per
escoltar-lo com a solista d’un concert d’oboè.

El punt fort era el Concert per a piano ‘Traces’
que Guinovart ha completat durant la resi-
dència i que va obtenir un èxit tan gran com
a l’estrena absoluta a La Farándula de Saba-
dell. Les ovacions eren per al compositor, per
al solista, per al musicòleg (admirable la tasca
duta a terme amb les Goyescas de Granados!),
per al respectat professor de piano i per al
creador popular i polifacètic. Dol, però, que
les tasques compositives i docents l’escatimin
com el pianista especialment dotat que és per
al repertori romàntic, per a la dialèctica de la
música de cambra i per a l’acompanyament
de la veu.

El nou concert demostra un ben estructurat
pla general, proposa canvis estètics sense de-
fallir, exposa i engoleix successivament el te-
clat i deixa ben clars els tributs de Guinovart
a la tradició postromàntica i a les bandes so-
nores, no debades el concert es titula Traces. Hi
són evidents els fets a Rakhmàninov, Gersh-
win i Bernstein i em va plaure a l’extens pri-
mer moviment sentir-me convidat per uns
compassos a l’esfera poemàtica de César
Franck o a la ironia d’un Satie. Satisfà que la
part d’orquestra estigui tan ben travada, que
la creació i resolució de tensions hagi estat
treballada com el perfilament melòdic, la vi-
talitat rítmica o la capacitat de sorpresa. Gui-
novart l’encertarà si desenvolupa les puntuals
incursions en la dissonància en futures obres
dedicades a la sala de concert.


