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ElComentari Pep Blay

L’article de Laura Crespo a
La Vanguardia digital La
mala salut del rock català

ha aixecat polseguera entre els in-
ternautes. També hi han dit la seva
Gerard Quintana, Marina Rossell i
Titot, capitostos discogràfics com
Joan Carles Doval de Picap i perio-
distes com Marc Pérez i Quim Vi-
larnau. La polèmica ha arribat tan
lluny que l’Empar Moliner ha res-
post amb contundència des d’El
País (Qué chupi es opinar sobre el

Música en català que sona diferent

rock català) a les afirmacions de
Crespo. La periodista considera vi-
gent el tòpic que “el denominado
‘rock català’ (de hecho, de rock
tiene poco) es repetitivo y basado
en los mismos acordes de guitarra
rasgados con un ritmo que ya nos
es familiar de tan usado. Nadie ar-
riesga, y en la radio siempre se es-
cuchan a los mismos grupos to-
cando el mismo estilo”; o que
“hace tiempo que me aburre escu-
char música en catalán”; o que la

versió que els Whiskin’s han publi-
cat de Depeche Mode és “un
pobre recurso, síntoma de falta de
creatividad y de ser escasamente
originales o, pensando peor, tener
ganas de ganar una subvención de
manera fácil y rápida. Aunque en
esto último espero equivocarme”.
Doncs sí que està equivocada: és
una gravació que els va encarre-
gar La Marató de TV3, que és qui
tria, a més dels intèrprets, els
temes que s’han de versionar en

el Disc de la Marató. Ja se n’han
venut més de 100.000 còpies i els
ingressos estan destinats a la in-
vestigació de les malalties lligades
al dolor crònic. Res més lluny
d’una subvenció, oi?

Us recomano el concert que el
segell Bankrobber organitza demà
a la sala Apolo per comprovar que
la música en català pot sonar bé i
molt diferent. Hi actuen Guillami-
no, Sanjosex, Mazoni i El Chico con
la Espina en el Costado. És gratis!

Un article ha aixecat
polseguera entre els
internautes, que han
omplert fòrums
i debats sobre l’estat
de la música en català

T
ampoc el 44 Concurs
Viñas serà un gran vin-
tage: un generós jurat

declarava desert el primer
premi masculí i cap guardo-
nat causava una impressió
aclaparadora. Gueràssim Vo-
ronkov i l’Orquestra aconse-
guien el miracle d’acompa-
nyar uns cantants imprevisi-
bles sense assajos adequats.

Els coreans copaven la
quarta part de la inscripció,
però cap s’enduia un premi
gran. El baríton Dong-Hyo
Cheong pot estar content de
ser considerat millor intèr-
pret schubertià, però canta a
redós del piano sense cap
química. Per un admirable
sentit dramàtic mereixen ex-
pectació els barítons Eung
Kwan Lee, millor intèrpret de
música russa, i l’espanyol
Airam de Acosta, distingit
pels liceistes de 4rt i 5è pis.

La soprano nord-america-
na Jacquelyn Wagner, segon
premi femení, cantava Mo-
zart sense greus però con-
vencia com a Micaela, i el
segon premi masculí l’obte-
nia el tenor espanyol Fran-
cisco Corujo amb la por es-
cènica reflectida en l’abor-
datge dels aguts, a l’inrevés
de la veu cristal·lina de Bea-
triz Díaz, potent i segura a
dalt, un primer premi que li
obrirà portes. Sorpreses? El
tenor alemany Manolito
Franz, que canta amb llicèn-
cies però amb una veu gran,
dúctil i de fraseig elegant
sobre un fiato cabalós, i la
catalana Tina Gorina, que es
va posar el públic a la butxa-
ca amb un bonic Caro nome.
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Estrenesmundials
La Fura dels Baus i Joan Font estrenen el mateix dia els seus
muntatges lírics als teatres d’Òpera de París i Houston

Marta Porter
BARCELONA

Feliç coincidència la que es
donarà aquesta nit en dos te-
atres d’òpera separats per
mig món. Mentre a l’Òpera
deParísLaFuradelsBauses-
trena la seva versió escènica
de les òperes El diari d’un
desaparegut, de Leos Janá-
cek, i El castell de Barbabla-
va, de Béla Bartók, a l’Òpera
de Houston Joan Font, direc-
tor de Comediants, presenta
el seu personal muntatge de
La Cenerentola, de Rossini.

La Fura es presenta al Pa-
lais Garnier, després que la
temporada passada va estre-
nar la seva versió de La flau-
ta màgica de Mozart al Tea-
tre de la Bastilla. Habitual

dels teatres operístics, La
Fura compta amb un padrí
d’excepció, Gérard Mortier,
actual director de l’Òpera de
París, que anteriorment ja
els havia encarregat la posa-
daenescenadelesòperesLa
Damnation de Faust per al
Festival de Salzburg i La
flauta màgica per a la Trien-
nal del Ruhr.

En aquesta ocasió, els dos
directors d’escena, Àlex Ollé
i Carles Padrissa, han comp-
tat amb l’artista Jaume Plen-
sa per als decorats i vestuari.
“És un muntatge desproveït
d’artefactes per tal que l’es-
cena succeeixi al cap de l’es-
pectador, però alhora des-
til·la alguns dels elements es-
cenogràfics, de vídeo i llum
de La Fura”, explica Ollé.

Pel que fa al concepte dra-
matúrgic, Padrissa reconeix
que fer un díptic amb dues
òperes diferents de dos au-
tors contemporanis era “un
repte arriscat”. Amb tot, tant
l’una com l’altra obra són his-
tòries d’amor, però mentre
que Diari d’un desaparegut
gira entorn d’una trobada, El
castell de Barbablava és el
relat d’un distanciament.

Per Plensa, el mèrit dels
dos directors escènics és “sa-
ber donar carnalitat a dues
obres molt poètiques”. En un
moment en què la lírica “res-
sorgeix” amb contribucions
d’artistes procedents d’altres
disciplines, Padrissa qualifi-
ca aquesta adaptació d’“e-
xemple del tipus d’òpera del
segle XXI”.

D’altra banda, La Fura va
anunciar ahir que oferirà
una única representació de
l’òpera Orfeo, de Montever-
di, el dia 24 de febrer al seu
vaixell Naumon, interpreta-
da per la banda i cors de la
nova formació Naumon 415
Ensemble.

La Cenerentola
I mentre La Fura espera
l’aplaudiment a París, Joan
Font mira com s’aixeca el
teló a Houston. Res més indi-
cat que un conte com La Ce-
nerentola per a la seva estèti-
cafestiva.Desprésd’haverdi-
rigit òperes com La flauta
màgica, Orfeu i Eurídice i la
sarsuelaLa verbena de la Pa-
loma, ara afronta la primera
estrena internacional.

“L’obra és un somni, una
història imaginada per la
protagonista per sortir de la
seva situació dramàtica”,
explica Font. És per això
que en la posada en escena
Font aposta per un espai
buit on tot és possible, alho-
ra que accentua el concep-
te d’intemporalitat: “Aques-
ta és una història que enca-
ra avui és vigent. Tots
tenim el somni de sortir de
la pobresa i la misèria, i
viure en plenitud i benes-
tar; i és a través de l’amor
que es produeix aquest
canvi, a través d’un amor
que arriba de l’exterior i és
d’una altra condició social”.

Les dues produccions s’es-
trenaran al Liceu la tempo-
rada que ve. ■
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