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Cedès
d’avui
Live at
Carmel Hills
Guillamino
La reedició de l’últim disc
de Guillamino –Les minves
de gener– arriba acompa-
nyada d’aquest caramel
en forma de directe de
quatre talls en què es
combinen remixs, reinter-
pretacions, versions i inè-
dits en una impagable ses-
sió de ball de gairebé tres
quarts d’hora.
(BANKROBBER)

Auteclàssic
Joan Isaac &
Luis Eduardo
Aute
Atrevit i reeixit repte el
que s’ha proposat Joan
Isaac en aquest treball, el
de versionar en català els
textos més coneguts
d’Aute. L’adaptació, feta
amb Miquel Pujadó, re-
descobreix la poesia de
l’autor d’Al alba, a l’alba.
(VESC/SONY MUSIC)

Paraules
Anegats
Quart disc d’aquests ma-
llorquins que a poc a poc
han sabut dotar de consis-
tència una proposta musi-
cal que ha evolucionat en
positiu amb els anys. Tot i
això, el seu pop-rock no
acaba de trobar el distin-
tiu personal i intransferi-
ble que li cal per seguir
millorant.
(BLAU/DISCMEDI)

Ara
Damià Olivella
Recull de composicions
de pop lleuger amb mati-
sos rock sense gaire més
pretensió que la de fer-se
un petit lloc en la música
d’aquest país per la via de
composicions compactes
però intranscendents. El
disc d’aquest manresà és
correcte, però no aporta
gaire res de nou.
(DIVUCSA)

Andando
CMS Trio
Trio de jazz format per fi-
gures com Javier Colina al
contrabaix, Marc Miralta a
la bateria i Perico Sambe-
at al saxo i flauta que ex-
perimenta amb sonoritats
càlides de composició
pròpia i aliena amb un re-
sultat suggeridor, intros-
pectiu i sorprenentment
relaxant. Més que un disc,
un bon acompanyant.
(UNIVERSAL)

Es reboster
Wow
Aquest combo multitudi-
nari mallorquí torna a
l’atac amb un segon disc
ple a vessar de ska ener-
gètic i festiu combinat
amb peces amb certa
contundència pop-rock.
La banda ha reforçat la
seva alineació en aquest
treball, fet que es nota
especialment en la sec-
ció de vents.
(GLOBAL)

Jordi
Palmer

Fedra. Òpera Flamenca
Dir.: Miguel Narros
Festival de Peralada
13 d’agost

Ho titulen Fedra, òpera
flamenca, però si al-
guna cosa té d’òpera

és una estètica propera a la
mal anomenada òpera rock.
Més enllà d’això, la Fedra di-
rigida per Miguel Narros i
protagonitzada per la baila-
ora Lola Greco és en realitat
ballet flamenc en tota regla.
I com passa sovint quan el
flamenc vol dramatitzar la
tragèdia grega, se’ls escapa
de les mans.

L’excessiva amplificació
–una excel·lent partitura
d’Enrique Morente– només
aconsegueix tapar el ritme
dels zapateados i crea una
barrera invisible entre el que
es veu i el que se sent,
només trencada escassos
moments en què guitarra i
caixa –Lucky Losada i Iván
Losada– acompanyen en di-

recte el cante emotiu de Car-
melilla Montoya.

Lamodernitzacióquefa
Narrosdel’antigaGrècia ja
estàpassadademoda.Envol-
tatsperunaestructura
metàl·lica igransfocus il·lumi-
nantunescenarinegre,eldi-
rectorconverteixelpersonat-
ged’Ariciaenunaimponent i
sorollosaHarleyDavidsonque
portaràTeseualamort, tot
plegatenunmuntatgeque
s’assemblamésaGreaseoa
JesucristoSuperstarqueauna
tragèdiagrega,quenoméses
reconeixper l’excessivacàrre-
gaemocionaldelaFedrade
LolaGreco,algunspassosde
sirtaki iuncosdeballcorrecte
comacordel teatreclàssic.
Sobre la coreografia de Javi-
er Latorre, el resultat tampoc
és gaire més estimulant, ja
que la combinació de fla-
menc i arabescos clàssics no
aporta res si no és augmen-
tar el ja elevat grau de dra-
matisme de la protagonista.

Destaca per damunt de
tots Carmen Montoya en el
paper de dida, amb un cante
i un taconeo acurats i ele-
gants, el flamenc pur d’Ama-
dor Rojas, en un convincent
Hipòlit, i Alejandro Granados
que, amb enèrgiques voltes i
zapateado contundent i
segur, aconsegueix un Teseu
apassionat i juvenil.

Crítica
Dansa
MartaPorter

Una Fedra
ambHarley
Davidson

Carmen Montoya
mostra un ‘cante’
i un ‘taconeo’
acurats i elegants

A dalt, Leonard
Cohen amb el
baixista Roscoe
Beck. Al costat,
amb Javier Mas ■
EDDY KELELE / CLICK
ART FOTO

instruments de corda. La
segona va ser l’apocalíptica
The future: “Tots els poetes
fastigosos vindran a imitar
Charlie Manson” o “agafeu
l’únic arbre que queda i cla-
veu-lo al forat de la vostra
cultura”. A partir d’aquí, el
xou ja no va tenir marxa en-
rere: Ain’t no cure for love,
Bird on the wire, Every-
body knows, In my secret
life i Who by fire van sonar
resplendents, amb Cohen i
les noies vocalitzant cada
vers i modulant les estrofes
i la banda alternant les ca-
dències i els solos a les
peces.

Un altre dels moments
culminants va ser quan a
l’inici de la segona part, amb
Tower of song, va invocar el
seu mestre Hank Williams
tossint de nit: “Els amics
m’han deixat i tinc molts ca-
bells blancs. Pateixo als llocs
onhavia jugat.Esticboigper
l’amor però no progresso.
Cada dia pago el lloguer a la
torre de la cançó”. I la torre
es va instal·lar dissabte a la
mitjanit a Cap Roig. Àgil i
somrient, dret o de genolls,
amb barret, Cohen va recre-
ar amb cura himnes a
l’amor i a la humanitat de la
intensitat de Sisters of
mercy, The partisan, Halle-
lujah, I’m your man i la lor-
quiana Take this waltz. No
podien faltar dos clàssics de-
dicats a les seves muses dels
anys seixanta,Suzanne i So

alitat fins a l’extrem d’es-
criure: “Quan veig el seu cul,
m’oblido de tot el dolor pel
qual hem passat”.

Cohen va immortalitzar-
les en el mirall de la bellesa
de les seves peces. En algun
moment d’aquest retorn als
escenaris, el músic i escrip-
tor va agrair al públic haver
mantingut vives les seves
cançons durant tants anys.
Els temes, normalment es-
crits amb una proverbial pa-
ciència, sonen immaculats,
des dels intimistes als més
irònics i sarcàstics, com
quan diu a First we take
Manhattan –cap a final del
concert–: “Em van condem-
nar a vint anys d’avorri-
ment per intentar canviar
el sistema des de dins”.

Des del 1967, quan va
substituir la literatura per
la música com a principal
activitat artística, Cohen ha
editat tan sols onze discos
d’estudi, molts dels quals
són la síntesi d’un gran tre-
ball d’elaboració. Si mirem
només I’m your man, del
1988, ho comprovarem. En
comunió amb el públic, la
banda de Cohen al complet
va acabar el concert amb
Whitherthougoest:“Allàon
vagis aniré jo, allà on visquis
viuré jo”. Manllevant el títol
de So long, Marianne, li do-
narem un a reveure a
Cohen, que tornarà per ac-
tuar al Palau Sant Jordi.
L’esperem devotament. ■

Escrites amb
una proverbial
paciència,
les cançons
sonen
immaculades

long, Marianne, on Cohen
va murmurar de nou la seva
ideologia: “Em considerava
una mena de gitano fins
que em vas acompanyar a
casa... Ara necessito el teu
amor amagat, tinc un fred
espantós”.Faanys,sobre les
dues dones que el van guiar,
Cohen va explicar que men-
tre Marianne era una llumi-
nosa dona casolana i protec-
tora, Suzanne era una obs-
cura femella dominant i
directa, d’irresistible sensu-


