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Petitesobresd’art

Suzanne Vega va respondre a les
expectatives generades per la
seva visita al Palau, amb un con-
cert que superava les previsions.
Sobre el paper, el fet que la can-
tautora californiana vingués
només acompanyada de baix i
bateria no resultava una notícia
d’allò més prometedora. I el que
va començar a escoltar-se amb
orelles reticents, va acabar sent
un autèntic gust quan a la recta
final del concert es desmarcava
amb una reinterpretació musical
de la coneguda Tom’s diner, una
de les cançons més gustoses i
ben servides de la vetllada.

Cal dir, d’entrada, que el baixis-
ta que l’acompanya de fa anys,
Marc Visceglia, és un autèntic fora
de sèrie capaç de suportar el pes
instrumental de l’actuació sobre
les quatre cordes del seu instru-
ment. I així ho va demostrar en
solos estratosfèrics com els que va
oferir amb Solitaire o Left of cen-
ter. La seva força interpretativa és
tal que Suzanne Vega es permet el
luxe de prescindir durant l’equa-
dor del recital de la seva acústica
per dedicar-se només a cantar o a
picar de mans. El tercer músic en
discòrdia, el bateria Doug Yowell,
manté amb dignitat el paper de
percussionista alhora que s’encar-
rega de manipular un ordinador
en què hi ha teclats pregravats
pensats per crear cortines sono-
res en algunes de les dues dotze-
nes de cançons que van formar el
repertori, com ara en la inquietant
Ludlow street.

Amb un escot generós, panta-
lons de canya estreta i sabates de
taló, Suzanne Vega va posar la di-
recta amb Rock in this pocket i no
es va aturar fins al comiat final. Les
seves acostumen a ser composici-
ons curtes i efectives, obertes a di-
verses sonoritats que flirtegen

amb ritmes jazzies, com va ser el
cas de Caramel, o amb regust
bossa, com va fer amb Book of
dreams. El reclam per la presència
de la cantautora era l’edició l’any
passat del seu últim disc, Beauty &
Crime, amb què trencava un llarg
període de sis anys de silenci.
Però, com acostuma a passar,
Vega va optar per fer un repàs ex-
haustiu dels temes claus que han
marcat una carrera que ja supera
els vint anys.

Poques novetats van sonar la
nit de dilluns al Palau de la Músi-
ca Catalana. Potser la millor va
ser Frank & Ava, una de les peces
més rodones de la seva darrera
entrega. La gràcia de la vetllada
va ser poder tornar a sentir en di-
recte petites obres d’art com són
Calypso, Gypsy, Stockings, Por-
nographer’s Dream, Solitaire, Fat
man & dancing girl, Blood makes
noise, World before Columbus o,

no cal dir-ho, Luka, el tema que la
va donar a conèixer al món. Talls
escrits amb precisió, en els quals
música i text es mostren en per-
fecta comunió. I és que, per
sobre de tot, Suzanne Vega és
una gran compositora, una face-
ta molt més interessant que la
d’intèrpret.

De tota manera, la california-
na, que demà passat 11 de juliol
complirà 49 anys, sap mantenir
l’atenció de l’oient amb una veu
que no es prolifera en matisos ni
en canvis de registre. L’art de Su-
zanne Vega es troba en la cançó
en si, en aquestes petites joies,
obres d’orfebreria, que elabora
amb paciència i perseverança.
En realitat, no hi ha una sola
cançó que no tingui un què, un
ham que atrapi l’atenció de l’es-
pectador. I si a això, repetim, hi
afegim un baix que val un potosí,
l’èxit està més que servit. ■
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Els B-52’s presenten
al Poble Espanyol
el seu vuitè disc, ‘Funplex’

A.G.
BARCELONA

La música de ball, de disco-
teca, de revetlla, ha canviat
molt des del naixement dels
B-52’s,el1976.FredSchnei-
der, frontman de la banda,
ens assegura que “ara no es
balla tant per socialitzar,
sinó que la gent balla sola a
les discoteques. Abans era
com una mena de dansa tri-
bal, ara tothom va a la seva”.
Tanmateix, ells no renunci-
en a seguir divertint la gent.
I el seu últim CD, Funplex,
el primer des del 1992
(Good stuff), n’és la prova.
Schneider diu que han ob-
servat de prop grups més
nous, com LCD Soundsys-
tem i The Rapture, però que
han volgut ser fidels a les
seves idees musicals, que
consisteixen a treballar en
grup i i “fer bones cançons”.
Avui es podrà veure al Poble
Espanyol.

B-52’s és potser el grup
més democràtic de la histò-
ria. Schneider, Kate Pier-
son, Cindy Wilson i Keith
Strickland treballen com
una autèntica cooperativa.

Cadascú a casa seva elabo-
ra un material que després
transformen en grup. “Tre-
ballem per separat i dei-
xem que els conceptes
volin per després fer que
les idees convergeixin.
Ajuntem les peces i és nor-
mal que sempre parlem
d’amor, de diversió”, apun-
ta Schneider. “Potser una
de les raons del nostre èxit
és que no tenim líder; tots
tenim el mateix paper.
Creem els sons plegats i
som amics, i potser per
això darrer continuem
com a banda”, afegeix.

Funplex, a banda del re-
torn del quartet nord-ame-
ricà, també significa una
certa actualització de la
seva música. El vocalista
principal del grup admet
que és “més electrònica”,
encara que manté el seu
estil particular de crear
imatges i ambients molt
precisos. Schneider ens
ofereix alguna pista de qui-
nes són les seves fonts
d’inspiració: “M’agraden
molt les pel·lícules futuris-
tes, perquè t’alliberen de la
infelicitat”. ■

Passionsiemocions
deLanònimaImperial
David Muñoz
BARCELONA

Dos mesos de treball intens
a Nerja (Màlaga) han donat
com a resultat l’espectacle
de dansa De los afectos,
que s’estrena aquest diven-
dres al Mercat de les Flors
dins de la programació del
Festival de Barcelona Grec
2008. Partint d’una idea

del coreògraf Juan Carlos
García, director de Lanòni-
ma Imperial, el projecte
sorgeix de la col·laboració
entre aquesta companyia i
la del malagueny Fernando
Hurtado. Roberto Fatrini,
professor de teoria de la
dansa a l’Institut del Teatre
de Barcelona, s’ha encarre-
gat de la dramatúrgia. Els
tres creadors coincideixen

a dir que han construït una
peça vital, energètica i car-
regada d’emocions.

Romanticisme
Aquesta energia queda pa-
lesa en el treball dels vuit
ballarins que integren l’es-
pectacle, que s’han adaptat
a una obra de gran format
que els demana una forta
implicació emocional. De
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los afectos neix de la volun-
tat d’abordar la idea del ro-
manticisme des d’una pers-
pectiva actual. “El roman-
ticisme és l’últim tabú de la
postmodernitat”, assegura
Fratini. L’obra reflecteix,
de forma paròdica i esper-
pèntica, el món de les pas-
sions. Temes tan profunds
com l’anul·lació de les emo-
cions o el trencament de
les barreres entre el que és
públic i el que és privat
s’entrecreuen a l’escenari.
Ens situem davant d’una
representació que deixa al
descobert les nostres debi-
litats i que dibuixa un pre-
sent incert, buit dels valors
que sempre han estat vin-
vulats a l’amor. ■
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