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personatges s’entrecreuen
en escenes hilarants, lluents
dames amb vestits vuitcen-
tistes i unes puntes diabòli-
ques es transformen en cor
de gospel, Cupido és assas-
sinat a cops de fletxa per
dos joves beats i un mestre
de cerimònies estil Lluís XIV
ofereix un recital de bateria
davant una Venus, mentre
dues escolars s’enrotllen
dins grans pintures. La tèc-

clàssic imperial. Acte I: Po-
temkin’s signature. La cort.
Un quadre barroc en què se
superposen les accions,
èpoques, estètiques, músi-
ques i llenguatges. És un
garbuix aparentment caòtic
però endreçat al mil·límetre.
Forsythe coreografia cada
nota, cada veu, cada frase és
una idea, cada ballarí un ins-
trument i el seu conjunt una
orquestra simfònica. Els

Dimecres, l’esperit de
William Forsythe va
planar sobre el Lliu-

re. El Ballet Reial de Flandes
va posar l’ànima i tota la
seva vitalitat en una festa de
colors, emocions, tècnica,
virtuosisme, preciosisme,
sensibilitat, reflexió, diverti-
ment i molts adjectius més.

Estructurat en quatre
parts, Impressing the Czar
segueix els actes d’un ballet
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Com es pot ballar malament tan bé?

MartaPorter

nica clàssica es precipita a
un ritme frenètic, com un vi-
deoclip en viu. L’ull humà in-
tenta captar tanta densitat.
Forsythe és inabastable.

Acte II: In the midle. El ba-
llet blanc. Forsythe en estat
pur. La recerca del movi-
ment. La tècnica clàssica
descomposta, desarticulada
per falcar-hi un twist o una
caiguda d’espatlles, la pin-
zellada fora de lloc, la clive-

lla en el marbre, la perfecció
imperfecta. L’art és humà.
Forsythe és ànima.

Acte III: Maison de Mezzo
- Prezzo. Intermedi teatral.
Una subhasta de ballarins,
els nous esclaus del glamur.
Forsythe és surrealista.

Gran final: Bongo, bongo
Nageela. 48 escolars amb
faldilles prisades (homes in-
closos), mitjons blancs i me-
lena curta. Manga en un

descontrol trepidant a ritme
d’electrònica. Com es pot
ballar malament tan bé?
Forsythe és delirant i nosal-
tres, com els tsars, restem
impressionats amb la seva
extraordinària bogeria.

*
‘Impressing the Czar’,
COREOGRAFIA: W. FORSYTHE.
BALLET REIAL DE FLANDES.
TEATRE LLIURE, 27 DE FEBRER.

Entrevista: Enric Hernàez Desprésdequatreanysdesilencidiscogràfic,el
cantautoredita ‘Not’oblidoniquan l’aspranit s’obre’,ambtextosdeDavidCastillo

El cantautor Enric Hernàez assegut en una terrassa de la plaça de la Virreina de Barcelona ■ M. ÀNGELS TORRES

“Conèixerelpoetaésimportant
iseramicseutotunprivilegi”
J.M. Hernández Ripoll
BARCELONA

L’amistat ha endolcit quatre
anys de treball conjunt. El can-
tautor Enric Hernàez i l’escrip-
tor i poeta David Castillo han
unit esforços en aquest disc titu-
lat No t’oblido ni quan l’aspra
nit s’obre, per musicar un con-
junt de 12 textos que es comple-
menten amb l’adaptació d’un
poema de Núria Martínez-Vernís
i una versió lliure del Most of the
time de Bob Dylan, un dels refe-
rents que ambdós personatges
tenen en comú.

Al disc anterior va musicar tex-
tos d’un ventall d’autors. En
canvi, aquest cop s’ha concen-
trat en un. Per què ha triat David
Castillo?
Perquè és un poeta extraordina-
ri. A Oh poetas salvajes, vaig
triar gent de fora del meu en-
torn i ara volia treballar amb
algú més proper.

Ha deixat d’escriure els seus pro-
pis textos?
No, jo segueixo fent cançons,
però he decidit no publicar els
temes escrits per mi.

En aquest treball hi ha poemes
inèdits. Significa això que en
David Castillo els ha fet expres-
sament per al seu disc?
Hi ha lletres que sorgeixen de
llargues converses, com A con-
tracorrent, que ve d’un dia que
ens vam trobar a la platja del Bo-
gatell i li vaig explicar a en David
el que em passava en aquells
moments.

Això és el que es diu jugar amb
avantatge.

Hem treballat colze a colze du-
rant quatre anys. I si el coneixe-
ment del poeta és important,
ser amic seu és tot un privilegi.
Quan poso música a poemes,
sempre tinc por de trair l’autor,
per això m’agrada jugar sobre
segur.

Per què ha trencat el monopoli
de David Castillo amb un text de
la Núria Martínez-Vernís?
Perquè em vaig enamorar
d’aquest poema menjant un ri-
sotto amb tots dos. I no m’hi
vaig poder resistir.

punta a punta del país i, fins i
tot, estic sospesant la possibili-
tat de, en segons quines actua-
cions, regalar l’àlbum amb el
preu de l’entrada.

El poeta recita alguns dels seus
poemes i vostè en canta uns al-
tres amb una veu més polida que
la que lluïa fa uns anys. Li surt
així de natural o és fruit d’un
d’aquells miracles d’estudi?
Em trobo molt bé de veu, vaig
poder superar una crisi que
vaig patir i en aquests últims
anys m’he dedicat a treballar la

respiració. Això em dóna més
seguretat i el mateix em passa
amb la guitarra. Ara ja fa quin-
ze anys que vaig abandonar les
pues.

Definiria aquest No t’oblido ni
quan l’aspra nit s’obre com un
disc conceptual?
És evident que respon a una
idea, a un concepte. I més si
tenim en compte que he tingut
cura fins i tot amb l’ordre de les
cançons. Ara bé, en cap mo-
ment es pot definir com un
àlbum depressiu.

I la presència de Dylan?
Bob Dylan és un dels molts refe-
rents comuns, com es nota en
cançons com Muntanya russa,
on hem utilitzat aquest tempo
Nashville tan seu. Ideològica-
ment, en David Castillo i jo com-
partim moltes coses... excepte
el futbol; ell és de l’Espanyol i jo
del Barça.

Quan té previst presentar-lo en
societat?
Cap a l’abril, però encara no sé
el lloc. He assumit la responsa-
bilitat de portar el disc de


