
33AVUI
DILLUNS, 26 DE JUNY DEL 2006 Cultura i Espectacles

E
l darrer concert de
l’Orquestra Simfònica
del Vallès (OSV) propo-

sava obres evocadores i en-
tristides. Per començar, la
dramàtica obertura de
Beethoven destinada a l’Eg-
mont de Goethe que glossa
la patètica figura de qui va
lluitar per l’alliberament de
Flandes al segle XVI i va ser
decapitat pel duc d’Alba.
També el Concert per a violí
a la memòria d’un àngel,
elegia d’Alban Berg arran
de la mort d’una filla d’Alma
Mahler i Walter Gropius
(fundador del moviment
Bauhaus), obra insondable
estrenada fa setanta anys al
Palau de la Música durant
el Festival de la Societat In-
ternacional per a la Música
Contemporània. Després, la
Novena de Dvorák, que és
alhora un rèquiem per a la
cultura dels pellroges i un
plany d’enyorança per a la
llunyana Europa on el com-
positor frisava per retornar.

El sobrenom de la simfonia
és Del nou món, però la tra-
ducció correcta és Des del
nou món, posant l’èmfasi
en l’evocació del Vell Conti-
nent. Una obra brillant,
però amarada d’emotives
vibracions.

L’OSV va trigar molt, mig
Beethoven, a centrar-se. I va
trescar com va poder per
l’intrincat serialisme dode-
catònic de Berg. La resposta
en Dvorák va ser bona en
els moviments segon i quart
amb exquisideses expressi-
ves pròpies de la batuta im-
pàvida d’Edmon Colomer
que només arriscava en tre-
pitjar terreny segur. El vete-
rà violinista francès Régis
Pasquier va tocar el Concert
de Berg sense preocupar-se
de fusions amb l’orquestra.

Protestes de qui això
signa per l’escurçament de
la propera temporada de la
OSV, pel fet que s’hi bandegi
la creació recent i per les
petulants declaracions del
nou titular, el jove David Gi-
ménez, a les quals costarà
no correspondre amb un
escreix d’exigència.
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La Simfònica
del Vallès
va trigar molt
a centrar-se

ComençaelGrec
L’espectacle musical
‘Plurals’ va donar el
tret de sortida ahir a
la nit al Festival

J. M. Hernández Ripoll
BARCELONA

El festival Grec va comen-
çar ahir, i va fer-ho amb mú-
sica. Quico Pi de la Serra,
Jabier Muguruza i Javier
Ruibal van presentar en so-
cietat l’espectacle Plurals,
on van revisitar algunes de
les seves cançons de tota la
vida amb un embolcall ben
diferent. Davant d’uns tres
quarts d’entrada de públic
(entre els quals, el conseller
de Cultura, Ferran Masca-
rell, l’alcalde de Barcelona,

Joan Clos, i el director del
Grec, Borja Sitjà), va arren-
car la nit el cantautor basc
amb la revisió del seu tema
Iritziak Euriaz, en una clau
ben diferent. La formació
multiètnica de tres percus-
sionistes, un baix i dues gui-
tarres va donar un aire més
calent i més rítmic a les can-
çons intimistes de Muguru-
za, que es va mostrar tan
xerraire com sempre entre
cançó i cançó.

Cada cantant va inter-
pretar cinc cançons, i Pi de
la Serra va obrir el seu torn
amb el cèlebre Si la merda
fos or els pobres naixerien
sense cul en clau de blues.
Després de recuperar can-
çons de més de trenta anys
d’antiguitat, l’última del seu
repertori va ser l’únic tema
compost especialment per
al concert, Plurals. L’anda-
lús Ruibal va repassar el re-
pertori dels seus últims dis-
cos amb temes com La flor
de Estambul. ■

Elretorndel fado
La cantant portuguesa Mísia escenifica el seu ‘Drama Box’ aquest
dimecres al Palau de la Música en el marc del Festival Únicas

Jaume Pi
BARCELONA

Filla d’una actriu i ballarina
barcelonina, la cantant por-
tuguesa Mísia es retrobarà
amb les seves arrels aquest
dimecres en el concert que
oferirà al Palau de la Músi-
ca. Retorn emotiu a una ciu-
tat on la fadista va fer-se
com a persona i cantant,
deslligada del seu Porto
natal i buscant el seu propi
camí. Per això el concert
serà especial per a Susana
Vélez: “Estic molt contenta
d’actuar al Palau, un esce-
nari que em faltava”.

Una actuació en què
Mísia escenificarà el seu
darrer disc, Drama Box, on
a través del bolero, el fado i
el tango narra la història de
dolor i tristesa d’una dona
sola en un hotel. “És un disc
molt teatral, amb molta im-
postació, però que té dolor i
desesperació”, destaca
Mísia, encantada amb un
treball en què obre el seu
fado passional a compartir
espais amb altres estils. “Ca-
dascun d’aquest estils et
surt d’una part diferent del
cos: El tango és cerebral, el
bolero és més sensual i, per
tant, sorgeix més de la pell;
el fado és el més profund:
surt de les entranyes”, des-
criu la cantant, que confes-
sa que el fado continua sent
“un gran misteri per mi”.

Drama Box és un diàleg
amb altres cultures però en

cap cas una fusió: “Jo haig
de fer allò que em cregui i
no podria barrejar estils que
són universos propis en si
mateixos”. En aquest cas,
cada estil fa que la història
evolucioni, com els boleros
d’Armando Manzanero,
passant pels fados a partir
de poemes expressament
creats per autors portugue-
sos, i acabant amb els tan-
gos passionals.

El fado com a ritual
Però el fado és l’estil melan-
còlic que defineix la seva
personalitat. “Crec que el
llenguatge del fado és alho-
ra local i universal; però jo el
canto per allò que té d’uni-
versal”, explica Mísia, que
afegeix que “és un ritual”.

L’espectacle al Palau se-
guirà la línia narrativa del
disc. Una primera part de
fados tradicionals extrets
d’altres discos, i una segona
part dramatitzada en què
l’escenari es convertirà en
un hotel i els cinc músics es-
devindran diversos perso-
natges. I, per acabar, una
sorpresa que segellarà el re-
cord i l’homenatge a la
mare, que viu a Barcelona,
ja que “gràcies a ella vaig
aprendre a estimar tot tipus
de música”. Mísia farà una
versió del clàssic en català
Rosó, la tendra melodia que
Luisita, la seva mare, li can-
tava abans d’anar a dormir.
Instants emotius que l’artis-
ta no pensa desaprofitar. ■ Mísia mostrarà tota la profunditat del fado en el concert del dimecres al Palau ■ XAVIER BERTRAL

Quico Pi de la Serra i els seus ‘Plurals’ van obrir ahir el Festival Grec 2006 ■ CRISTINA CALDERER


