
AVUI40 DISSABTE, 30 DE MAIG DEL 2009Cultura i Espectacles

potenciar les inflexions, sín-
copes i arrossegaments
consubstancials als ritmes
vienesos, però, també, els
accents rústecs que les lec-
tures més opulentes menys-
tenen. La soprano Ildikó
Raimondi i el tenor Herbert
Lippert van cantar dues
àries per cap i dos duets d’El
baró gitano, El ratpenat i
Una nit a Venècia, introduïts
per les seves obertures i in-

ma garantia, però sense
prou densitat a les cordes.
La concertava l’estimat Leo-
pold Hager, el seu titular fins
l’any passat. Quin goig
veure’l impregnat d’elegàn-
cia i imbuït d’autoritat! Com
l’Orquestra, du aquesta mú-
sica a les venes, però l’ama-
nyaga sense abaixar la guàr-
dia amb esmenes i mirades
fulminadores quan alguna
secció tocava d’esma. Va

Orquestra Simfònica de
la Volksoper de Viena
Liceu, 25 de maig.

Plaent concert de clo-
enda a mans de la
Simfònica de l’Òpera

Popular de Viena, un dels
escenaris mítics on algunes
de les operetes més cèle-
bres es van lliurar a la poste-
ritat. La Simfònica serveix
aquest repertori amb màxi-
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Nostàlgia d’un temps nostàlgic

XavierCasanovesDanés

tercalats amb les polques
Tritsch-tratsch i Pizzicato, la
Marxa egípcia, el vals Dyna-
miden i el Vals de l’empera-
dor. La soprano no va ex-
cel·lir fins al final –el duo de
Sang Vienesa– i el veterà te-
nor va donar una lliçó d’estil
i de control vocal. La cirere-
ta era fàcil de preveure: la
Marxa Radetzky, amb la
participació d’un públic fred
fins aleshores.

Orgasmedesoroll
Independentment
del concert que ofe-
reixi Neil Young
aquesta nit, el Pri-
mavera Sound
2009 ja podria pas-
sar a la història avui
mateix com el festi-
val de les dues actu-

acions de My Bloody Valentine. De
vegades les paraules estan de més
per descriure una experiència musi-
cal; i de vegades fan curt, no tenen
prou poder per recrear una nit com
la d’ahir a l’Auditori del Fòrum. In-
explicable, per grandiós, epidèrmic,
desafiant i commovedor, el que van
fer els irlandesos, que no va ser
altra cosa que traduir a la perfecció
les particularitats d’un discurs emi-
nentment d’estudi que a finals dels
80 va crear escola, el moviment
shoegazer, i va esdevenir referent
de tota una generació dins l’indie.
La superposició de guitarres, inaca-
bables, la sobredosi de distorsió i,
en el marc d’aquest infern expres-
siu, l’exposició d’una melancolia
hipnotitzant i un joc melòdic pop
que fa plorar sense cap mena de mi-
rament, van aliar-se per signar el
gran moment del festival. Una bola
de soroll incandescent, a un volum
extrem, prohibit segurament per
qualsevol especialista de l’orella,
d’una agressivitat ferotge que va
provocar nombrosos abandona-
ments del públic, pujava de l’esce-
nari fins a les últimes files del recin-
te com un tsunami de decibels i gui-
ava un discurs radical en les formes
i colpidor en el fons. Una hora eter-
na, pell de gallina per decret, im-
pacte físic i emocional com feia
temps que no es vivia en un concert
de rock, la materialització d’un mi-
racle que va millorar amb escreix,
tant en la qualitat del so com amb
l’impacte en el cos a cos, la primera
sessió de dijous. El fet de tenir lloc
en un indret tancat va intensificar al
límit, fins a l’orgasme, l’impacte del
xou. El que vulgarment es coneix
com una animalada, una animalada
amb ànima, cor i precisió.

Tot i que My Bloody Valentine van
acaparar tota l’atenció, ahir també
van brillar, per exemple, Spiritua-

lized, aquest cop sense orquestra
de cordes i amb un so menys pom-
pós del que en ells és habitual, i The
Pains Of Being Pure At Heart, una
de les revelacions de la temporada
que ja compten amb una bona colla
de fans i que van convèncer amb el
seu pop vitamínic i neoromàntic.
Tornant una mica més enrere, a la
matinada de dijous, al marge del
primer dels dos cops de puny enci-
sadors de My Bloody Valentine, vam
viure més moments sucosos, sobre-
tot el dels francesos Phoenix, una
formació que porta la paraula cool
escrita a la cara. No només perquè
el seu cantant, Thomas Mars, sigui
el marit de Sofia Coppola, sinó per-
què el seu pop d’aires retro i estèti-
ca moderna té una molt fidel i en-
tregada secció de fans, la majoria
femenines, que els han adoptat ja
com un dels referents claus del mo-
ment. En directe no són perfectes, i

al Primavera Sound van tenir algun
moment derivatiu en algunes fases
instrumentals innecessàries, però
quan centraven la seva mirada en
els hits més immediats funcionaven
realment bé. Aphex Twin va tirar pel
dret i va regalar al públic una nova
sessió de canya no apta per a es-
claus del chill-out i altres derivaci-
ons electròniques postmodernes. A
les seves comptades aparicions pú-
bliques Richard D. James no s’està
per romanços i treu l’artilleria pesa-
da, i el sector makinero la rep en-
cantat de la vida i amb unes
pupil·les de la mida d’una pilota de
platja. Semblant de claustrofòbic,
dens i contundent fou el concert de
The Bug, un dels grans exponents
del dancehall electrònic contempo-
rani, però aquí primava la lentitud,
l’atmosfera carregada i el fum, real i
metafòric, dels ritmes i les rimes de
l’MC que l’acompanyava. ■
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‘Once’o
l’elogidela
senzillesa

LaballarinaAnneTeresa
deKeersmaekerportaal
Lliureelseuúltimsolo

Andreu Gomila
BARCELONA

Anne Teresa de Keersmae-
ker va descobrir el disc Joan
Baez in concert quan tenia
dotzeanys.Nosent,ensdiu,
cap mena de nostàlgia
d’aquellaèpoca,peròsí lane-
cessitat d’expressar el que
diuen les cançons d’aquest
àlbum. “Tinc una relació es-
pecial amb aquestes can-
çons”,afirma.Peraixòvaes-
trenar el 2002 Once, que ar-
riba avui al Teatre Lliure per
tancar una temporada que
ha fregat l’excel·lència.

La ballarina i coreògrafa
flamenca, potser la millor
del món amb el permís de
Pina Bausch, va ordir
aquest muntatge com un
solo, el segon en la seva car-
rera i vint anys després de
Violin phase. No ens sap ex-
plicar per què, només ens
repeteix que necessitava
fer-ho després d’haver cons-
truït diverses òperes i peces
per a grans companyies que
interpreta la seva, Rosas,
fundada el 1983.

De Keersmaeker assegu-
ra que el disc de Baez és
molt variat, que conté bala-
des, cançons d’amor, de pro-
testa, i “parla d’històries in-
dividuals i col·lectives amb
una gran senzillesa, amb
ella cantant i tocant la gui-
tarra”. Aquesta simplicitat
és el que més la va atreure a
l’hora de posar en escena

Once, que és així com co-
mença el tema que obre
l’àlbum, Once I had a
sweetheart. Per expressar a
través del llenguatge de la
dansa les paraules i la músi-
ca de la cantautora nord-
americana, explica la balla-
rina, va deixar que “el movi-

Anne Teresa de Keersmaeker es mou amb gestos desperts i
expressius, marca de la seva companyia, Rosas ■ GÉRARD UFÉRAS

“Tinc una relació
especial” amb
les cançons del
disc ‘Joan Baez
in concert’, diu
la coreògrafa

ment fos independent i que
establís diferents relacions
amb les cançons, ja que de
vegades són abstractes, o
parlen de coses molt concre-
tes”. Damunt l’escenari, De
Keersmaeker, vestida de
manera sòbria i il·luminada
parcialment com si fos pin-
tada per Rembrandt, des-
plega el seu gest expressiu,
ara talla la música de cop,
ara articula les lletres sense
emetre cap so.

Ballar ella sola ha canviat
totalment lasevamanerade
treballar. Hi ha creadors,
com Patrice Chéreau, que
asseguren que és el mateix
muntar una òpera que diri-
gir una obra de teatre per a
una única actriu. Per a De
Keersmaeker no és així. ■


