
rònicac

Miquel Gil i 
Manel Camp,  
amb tècnica 
i cor

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Terrosa, tel·lúrica, profunda, 
temperamental... A la veu de 
Miquel Gil se li han penjat tots 
aquess adjectius. El cantant va-
lencià, ex-Al Tall, disposa d’un 
capital interpretatiu que li per-
metria donar un toc artístic a la 
recitació de la programació de 
televisió que el lector pot trobar 
unes pàgines més endavant. Dis-
sabte, a Luz de Gas, en el marc 
del festival Barnasants, va dis-
posar d’un repertori una mica 
més atractiu: clàssics del segle 
XX procedents de la cançó d’au-
tor, el pop, el cabaret, el tango, 
el folklore sud-americà... Materi-
al per lluir perfils vocals i disfru-
tar amb canvis de registre.
 El tàndem amb el piano de Ma-
nel Camp es va traduir en un guió 
jazzístic de guant blanc amb el 
suport del contrabaix d’Hora-
cio Fumero i de la bateria de Llu-
ís Ribalta. Un trio sense guitar-
rista, d’arranjaments fins i on el 

vèrtex estable el va posar la veu 
de Gil, capaç d’adoptar les iden-
titats més variades sense pas-
sar per alt les lectures ideològi-
ques, que es noti que estem a Bar-
nasants: La torre dels sons (Tower of 
song, de Leonard Cohen) va sugge-
rir al cantant «connotacions sin-
dicals», i L’home del carrer, de Pi de 
la Serra, va evocar una època «en 
què els individus encara no érem 
ciutadans». 

DE PORTER A CONTE / La proposta de 
Gil i Camp no és ni revolucionà-
ria ni formalment atrevida, i se li 
pot atribuir l’obvietat d’una part 
del repertori, però el recital va 
aportar moltes satisfaccions. Van 
sonar exclusivament les 13 can-
çons del disc, i hi va haver mes-
tria vocal en els plecs de Cada vega-
da que ens diem adéu (Every time we 
say goodbye, de Cole Porter), el blu-
es profund de Sister Rossetta (Sam 
Phillips) i l’argot portuari de Poc a 
poc (Via con me, de Paolo Conte).
 En els assalts més tèrbols era 
on les inflexions de Gil deixaven 
empremta. Després de cites a Ser-
rat, Yupanqui i Humet, i una peça 
pròpia, Pensant maneres (text d’En-
ric Casasses), es va lluir amb unes 
teatrals Balada para un loco (Piaz-
zolla) i Ei, Macky (Weill i Brecht), 
aquesta amb referències a les cor-
rupteles del Palau. Cançons eter-
nes, recreacions amb cor. H

El duo va imprimir 
caràcter a un repertori 
universal al Barnasants

El cantant es va 
lluir en una teatral 
‘Balada para un 
loco’, de Piazzolla
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El pianista xinès Lang Lang porta 
avui al Palau la ‘Iberia’ d’Albéniz

MERCEDES JANSA
MADRID

Als 27 anys i amb una carrera espec-
tacular de jove prodigi –va debutar 
als 5–, el pianista xinès Lang Lang 
actua aquesta nit al Palau de la Mú-
sica, on interpretarà per primera ve-
gada fragments d’Iberia, l’obra cab-
dal d’Isaac Albéniz, concretament 
del primer quadern, cosa que el té 
«entusiasmat», juntament amb al-
gunes sonates per a piano de Beetho-
ven i Prokófiev.
 Lang, que va actuar en la cerimò-
nia d’inauguració dels Jocs Olímpics 
de Pequín 2008 i del Mundial de fut-

El jove prodigi
lamenta que es perdi 
l’interès per la clàssica

bol del 2006, no porta a l’equipatge 
només la seva mestria. El seu últim 
disc és la seva primera gravació com 
a músic de cambra juntament amb 
Vadim Repin (violí) i Mischa Maisky 
(cello).
 I acaba de publicar-se en castellà 
la seva autobiografia, Un viaje de mi-
les de kilómetros (Editorial Alba), una 
història de superació davant les ad-
versitats patides per la seva família, 
perseguida per la revolució cultural 
maoista: la seva mare, cantant i ac-
triu, va ser enviada a treballar a una 
granja i el seu pare va ser implacable 
amb l’educació del fill.  
 
EL MÓN REAL / «La  música pot trencar 
barreres i per això s’ha de mantenir 
la seva connexió amb el món real», 
va afirmar ahir a Madrid, poc abans 

d’iniciar la gira espanyola. Lang 
Lang sent verdadera passió pel seu 
treball, en què la disciplina i l’esforç 
ocupen un lloc tan destacat com el 
talent.
 Se sent preocupat per la pèrdua 
d’interès dels joves per la música 
clàssica que, segons la seva opinió, 
perd terreny molt de pressa davant 
el pop o el hip-hop. Passa, va dir, a 
tots els països del món, i el problema 
és d’«educació», ja que «als col·legis 
el primer que es retalla en la crisi és 
el pressupost de música». Per això 
Lang Lang troba admirable que més 
de 40 milions de joves xinesos estu-
diïn piano.
 Lang Lang ha tocat amb les prin-
cipals orquestres mundials als mi-
llors escenaris. La seva joventut, ta-
lent i origen xinès han fet d’ell un 
personatge mediàtic. Ha interpre-
tat les bandes sonores d’El banquete i 
El velo pintado, ha format parella amb 
el pianista de jazz Herbie Hancock 
i és el primer artista clàssic que ha 
ofert un concert exclusiu en el món 
virtual de Second Life. H33 Lang Lang.
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–Dimecres actuarà per primera ve-
gada al Coliseum, remodelat per 
acollir ballet. ¿Satisfet?
–La primera vegada que vaig anar al 
Coliseum va ser per veure Superman 
returns. ¡Em moro de ganes de veure 
el meu nom amb lletres lluminoses! 
Valoro molt que la família Balañá 
hagi fet obres per guanyar espai es-
cènic i poder estar aquí, perquè el Tí-
voli estava ocupat.
 
–Presentarà la seva primera coreo-
grafia, String sextet. Parli-me’n.
–La música en què s’inspira, el sextet 
de corda de Txaikovski Souvenir a Flo-
rència, em rondava pel cap des de fa 
temps i em suggeria passos de ball. 
Però els ballarins també hi han apor-
tat molt. És una peça vertiginosa que 
reflecteix l’energia de la companyia. 
És una obra que impacta, ideal per 
obrir l’espectacle, que segueix amb 
VIII, de Christopher Wheeldon, on a 
la dificultat tècnica s’hi uneix la in-
terpretativa, i Fancy free, de Jerome 
Robbins, una divertida història de 
tres mariners de permís a Nova York 
a ritme de Bernstein.

–El seu ballet era només un somni fa 
tres anys i avui és una elogiada com-
panyia. ¿Quin és el secret?
–El miracle és possible gràcies a l’en-
trega dels ballarins i a la gran tas-
ca de la nostra directora executiva, 
que fa virgueries per estirar el pres-
supost. Únicament així podem tre-
ballar amb coreògrafs de primera 
línia i afrontar produccions com El 
llac dels cignes que estrenarem al fe-
brer a Valladolid, sense estar-nos de 
res. 

–¿Què aporta la seva versió?
–Un toc de frescor i modernitat, dins 
del que és el ballet clàssic. L’esceno-
grafia i el vestuari han estat disse-
nyats per Benjamin Tyrrell i hi he 

Al capdavant del Corella 
Ballet de Castella i Lleó, 
debuta demà al Coliseum 
i presenta la seva primera 
coreografia, ‘String sextet’.

inclòs algunes projeccions. Vaig 
muntar aquesta companyia per de-
mostrar que el ballet no és una co-
sa polsegosa i passada de moda. Des-
prés de 15 anys ballant amb l’Ame-
rican Ballet i altres destacades 
companyies, no puc abaixar el llis-
tó. Només vull fer ballet de catego-
ria, sense estar-me de res. Per això 
treballem sempre amb els millors 
ja sigui en clàssic, neoclàssic o con-
temporani. 

–A Catalunya, el Ballet de David Cam- 
pos passa serioses dificultats...
–Li he donat tot el meu suport per-
què se’l mereix. És un professional 
seriós i capaç, però el ballet reque-
reix subvencions, com qualsevol al-
tre àmbit de la cultura. Però a Espa-
nya al ballet amb prou feines se’l té 
en  compte i, a sobre, se l’ataca. ¿Per 
què? És incomprensible. En canvi hi 
ha milers d’orquestres i museus. La 
dansa també és un art universal, no 

obstant en aquest país no ha tingut 
mai el suport d’altres àrees. Quan jo 
era petit ningú veia la fórmula 1 i, 
des que es va començar a recolzar un 
corredor, tot ha canviat.

–¿Fins quan ballarà?
–Fins que el cos aguanti. A la me-
va companyia hi ha ballarins molt 
bons i s’haurà de buscar i deixar pas 
al nou Corella o Barixnikov.

–¿Com prepara el debut de la seva 
companyia a Nova York al març? 
–El programa per al City Center in-
clourà dues estrenes, un pas a dos 
de María Pagés i DGV, de Wheeldon. 
També portarem Epimetheus, de Rus-
sell Ducker, ballarí de la companyia. 
Vull sorprendre.  H

MARTA CERVERA
BARCELONA

Ángel Corella BallaríR ESTRENA A BCN

SOMIADOR INCANSABLE 3 MADRID, 1975 3 PREMI BENOIS DE LA DANSE, 
LA SEVA COMPANYIA ASPIRA A RENOVAR EL BALLET 3 EL PúBLIC L’ADORA.

«Solament
vull fer ballet
de categoria» 

DANNY CAMINAL

«Recolzo David 
Campos. El ballet, 
com altres àrees 
culturals, requereix 
subvencions»


