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Pop-folk amb 
vistes al jazz
i a la clàssica

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

La influència de Jeff Buckley i el 
seu falset intens ha donat peu a 
monstruositats èpiques com Mu-
se, però també a delicadeses com 
Patrick Watson, la banda cana-
denca dirigida pel cantautor del 
mateix nom. Amb el seu àlbum 
Close to paradise, del 2007, van 
aconseguir el Polaris, guardó al 
millor disc de l’any en el seu país, 
guanyant Arcade Fire o Feist. Del 
tercer i últim, Wooden arms, a pe-
nes se n’ha parlat, encara que su-
posa un verdader refinament del 
seu pop-folk amb vistes a la clàssi-
ca i el jazz.
 Dimecres el van presentar 
en una sala Bikini amb un pú-
blic considerable i molt entre-
gat. Watson i els seus companys 
–Simon Angell (guitarra), Robbie 
Kuster (bateria) i Mishka Stein (ba-
jo)– van saber crear un clima es-
pecial a través d’una il·luminació 
íntima i jocs instrumentals in-
tensos, en aparença improvisats; 
segons Watson cap concert de 
la seva banda és igual a un altre. 
Memorables, sessions vives de Fi-
reweed, Big bird in a small cage –aquí 
sense la veu de Katie Moore–, The 
storm, The great escape o la gran Lus-
cious life. Se’ls veia feliços tocant 
i van fer un bon parell de bisos,  
–un d’ells amb Watson entre el 
públic, motxilla amb cinc megà-
fons a l’esquena–, presentant al-
gun nou tema.
 Com a telonera de luxe, María 
Coma, meitat d’u_mä, va presen-
tar algunes de les cançons que del 
seu primer àlbum en solitari, Li-
nòleum. Acompanyada pel seu in-
separable Pau Vallvé (Estanislau 
Verdet) a la bateria i Jordi Lanu-
za al baix, va silenciar, trastocar 
i va fer esquerdar la sala amb el 
seu pop intimista d’alta volada. 
Els dies 10 i 11 presenta el disc a 
Heliogàbal. No us la perdeu. H

Els jocs instrumentals de 
Patrick Watson van crear 
un clima especial a Bikini

PREMIS

Beyoncé, Taylor Swift i Lady 
Gaga, favorites en els Grammy

EMILIO LÓPEZ ROMERO
NOVA YORK

A
ra com ara es podria par-
lar d’elles com de les tres 
grans reines de la música 
als Estats Units. I és que úl-

timament cada vegada que s’acosta 
una nova entrega de premis els seus 
noms sempre són a les llistes de fa-
vorits. Beyoncé, Taylor Swift i Lady 
Gaga, cada una amb un estil propi, 
centraran totes les mirades el prò-
xim 31 de gener quan s’entreguin 
els guardons més importants de la 
música nord-americana a l’Staples 
Center de Los Angeles.
 Encara que molts veuen Beyoncé 

Les estatuetes 
s’entregaran en una 
gala a Los Angeles 
el 31 de gener

Bebe, La Quinta 
Estación i Shaila 
Dúrcal aspiren a 
diferents guardons

i el seu àlbum I am... Sasha Fierce com 
la gran favorita, encapçalant la llis-
ta amb deu nominacions, la texa-
na s’haurà de veure les cares amb 
Taylor Swift, la nova sensació del 
moment que arriba amb vuit can-
didatures i que als seus 19 anys ha 
passat de ser una jove promesa del 
country a situar Fearless com el disc 
més venut de l’any. Sempre amb el 
permís de l’extravagant Lady Ga-
ga, amb cinc nominacions per The 
Fame.
 Beyoncé ja sap què és guanyar un 
dels cobejats gramòfons. Des que va 
iniciar la seva carrera a finals dels 
anys 90 amb Destiny’s Child se n’ha 
emportat deu, mentre que Swift 
s’estrena en aquestes arts i Lady 
Gaga ja havia estat nomina-
da l’any passat. Les tres com-
petiran pel premi més cobe-
jat, el millor àlbum de l’any, 
i també ho faran en les ca-
tegories de millor cançó i 
millor gravació
 L’accent espanyol el 
podrien posar Bebe i el 
seu disc Y o La Quinta Es-
tación i Sin frenos, la pri-
mera nominada per al 

Grammy al millor àlbum alterna-
tiu, rock o urbà llatí, pel qual 

lluitarà amb Aterciope-
lados, Los Fabulosos 
Cadillacs, Calle 13 i Wi-

sin y Yandel, i la sego-
na per millor àlbum pop 

llatí, al qual optaran tam-
bé Ricardo Arjona, Paulina 
Rubio, Pancho Céspedes i 
Natalia Lafourcade. Shaila 
Dúrcal optarà per un reco-
neixement al millor àlbum 
regional mexicà.

BOB DYLAN  / Entre els nomi-
nats també hi podem tro-

bar veterans consagrats com 
Bob Dylan, que lluitarà en du-
es categories, U2 i el seu disc 

No line on the horizon, que opta-
rà a cinc premis, inclòs millor 

àlbum de rock i millor cançó de 
rock, o els britànics Depeche Mo-
de, que aspiraran a dos premis més.  
 Black Eyed Peas i el seu èxit I 
gotta feeling lluitaran per sis guar-
dons i entre els candidats com a mi-
llor artista nou hi haurà The Ting 
Tings, Zac Brown Band, Silversun 
Pickups, MGMT i Keri Hilson. H

CRÒNICA

Veus per a un Verdi nu
Fiorenza Cedolins i Luciana d’Intino triomfen al Liceu amb ‘Il trovatore’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

¿Òpera concertant? La pregunta no 
és sinó el reflex de la divisió d’opi-
nions del Liceu després del retorn, 
17 anys després, d’Il trovatore. La des-
pullada versió escènica que Gilbert 
Deflo ha fet de l’obra de Giuseppe 
Verdi va deixar el pes als cantants i 
a l’orquestra i cor. I el veredicte va 
ser inapel·lable: rams de flors i acla-
macions per al cant de Fiorenza Ce-

dolins, gran triomfadora de la nit, i 
Luciana d’Intino, aplaudiments per 
als protagonistes masculins i el di-
rector musical, Marco Armillato, i 
esbroncades per al responsable es-
cènic.
 Deflo es pot escudar en Verdi en 
persona per justificar el seu plante-
jament perquè l’autor admet que la 
fragmentació d’aquesta òpera dó-
na peu a l’estructura d’un concert. 
Però sense estar obligat a recórrer a 
les gastades escenografies del drama 
medieval –castell, claustre, presó i 
jardins– per desenvolupar un llen-

guatge modern, és clar que es pot 
trencar l’estereotip per aconseguir 
la distància brechtiana utilitzant re-
cursos més imaginatius.

Decepció amb la 
minimalista posada en 
escena de Gilbert Deflo, 
que va ser escridassada

l’objectiu final: que les veus trans-
metin per si soles tota l’emoció del 
drama. I la prova és que aquest pro-
pòsit es va fer més real amb la caixa 
escènica sense cortinatges. Una il-
luminació condicionada per la gra-
vació televisiva va restar, a més, una 
força visual més gran al muntatge.
 Fiorenza Cedolins va compon-
dre una Leonora passional que va 
créixer vocalment fins a enlluernar. 
D’Intino (Azucena) va exhibir un 
preciós color de veu i caràcter dra-
màtic per recrear la visionària gita-
na. Marco Berti (Manrico), amb bells 
aguts i alguna vacil·lació, va brodar 
Di quella pira i Vittorio Vitelli (Conde 
de Luna) va mostrar el seu timbre de 
baríton verdià. Tots en conjunt, amb 
els seus duos i trios, van fer les delí-
cies del públic del Liceu, ansiós de tí-
tols de repertori. H

 El joc de les cortines de seda que 
es deixen caure i es retiren, a vega-
des de manera graponera, resulta 
cansat, sobretot perquè distreu de 


