
Benjamin Biolay, jove clàssic
El cantant i compositor francès va conquistar el Palau amb ‘La superbe’
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La tradició de la chanson (i voltants) és 
un equipatge una mica intimidant 
per a tot artista emergent que aspi-
ri a un lloc honorífic al panteó de la 
música francesa. Però, si hi ha ara al 
país veí creadors amb aptituds, iden-
titat i carisma per merèixer-lo, en-
tre ells figura Benjamin Biolay. Tête 
a tête amb un altre gegant, Domini-
que A, tot i que aquest manté distàn-
cies més grans amb el manual chan-
sonnier. Fill natural de la cultura pop 
però hereu d’un sentit melòdic i un 
fons narratiu molt francesos, Biolay 
ja mereix un tracte de personalitat. 
Dimecres, el Palau (Festival del Mil-
lenni) va ser seu en una sessió amb 
aires de posada de llarg.
 Que lluny que va quedar el record 
d’un Biolay assegut al teclat, com 
si assagés a casa seva, al Primavera 

Sound del 2004, al Poble Espanyol. 
Tres anys després, Bikini va acollir 
una sufocant presentació de Trash 
yéyé. Al Palau, aquest creador recla-
mat per Henri Salvador, Juliette Gré-
co i Françoise Hardy va ser, més que 
mai, artista d’escenari, crooner pro-
fund i narrador amb relleus, ocu-
pant el primer pla escènic i recolzat 

per una banda minuciosa que inclo-
ïa un operari de theremin i una deli-
cada arpista.
 Amb un disc tan elevat com La su-
perbe, l’aliment estava assegurat a 
través de frescos com Tout ça me tour-
mente, Si tu suis mon regard i Night shop, 
que van encarrilar el recital amb un 
sofisticat equilibri de suavitat i gra-

vetat, sempre sota el signe de l’ele-
gància il·lustrada. Biolay va descen-
dir al nivell terrestre quan va desit-
jar sort al Lió a la Champions abans 
de cantar Lyon presqu’île, però el seu 
terreny natural era un altre: l’ex-
pressió poètica vestida amb peces 
d’alta costura. Cançons refinades, 
com Dans la Merco Benz (en què va fer 
un solo de trompeta) i Ton héritage, 
una de les quatre que va interpretar 
sol davant del piano.

CONFESSIÓ I CATARSI / La superbe, amb 
les seves cordes neoclàssiques i el seu 
crescendo amb saxo free jazz, va elevar 
més el llistó. Qu’est ce que ça peut fai-
re? va anunciar una recta final en-
tre el pop amb fibres funky (L’espoir 
fait vivre, Assez parlé de moi) i un rock 
de proximitat (15 septembre), que va 
derivar en la catarsi d’A l’origine, no 
lluny de Nick Cave. De la confessió al 
dramatisme, i propines com els esti-
mats Cerfs volants. Biolay ja és un jo-
ve clàssic. H

Va ser, més que mai, 
artista d’escenari, 
‘crooner’ profund i 
narrador amb relleus
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experimental  

el Sónar s’estrena al Grec 
amb un torpede de llum
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U
na impactant instal·lació 
lumínica del músic elec-
trònic japonès Ryoji Ike-
da il·luminarà la nit bar-

celonina del 17 de juny en la pri-
mera producció conjunta dels dos 
principals festivals de la ciutat: el 
Grec i el Sónar. Visible des de tota la 
ciutat, si el temps acompanya, la in-
sòlita  proposta –Spectra– obrirà el 
festival de música avançada a l’am-
fiteatre de Montjuïc, on els especta-
dors podran escoltar el muntatge so-
nor que acompanya la instal·lació i 
acostar-s’hi.
  A més a més, als jardins del recin-
te, el compositor i artista nipó pre-
sentarà Test pattern, un experiment 
audiovisual en la línia de les seves an-
teriors actuacions a Barcelona (l’any 
passat al Grec i en dues edicions an-
teriors del Sónar). L’espectacle es po-
drà veure dues vegades. Ikeda hi sin-
cronitza les projeccions d’intenses 
imatges en blanc i negre sobre una 
pantalla amb una potent banda so-
nora electrònica.
  
LA BELLESA DE LA LLUM / «Espectacu-
lar i subtil. Minimalista i radical. És 
una escultura lumínica que simbo-
litza la unió de la terra i el cel». Així 
definia Ricardo Szwarcer, director 
del festival Grec, l’espectacle Spec-
tra, que ha ha estat presentat a París 
i Amsterdam. Per Enric Palau, codi-
rector del Sónar, Ikeda busca en la 

seva obra «la bellesa pura de la llum, 
l’impacte i l’energia». Els dos direc-
tors es van congratular ahir de l’ali-
ança dels dos festivals i del «luxe» de 

poder oferir aquesta «sublim» instal-
lació. Una descàrrega de més de 20 
milions de leds que torpedinaran el 
cel barceloní. H 

El músic Ryoji 
Ikeda obrirà el festival 
amb una impactant 
instal·lació lumínica 

33 Imatge de la instal·lació d’Ikeda a Amsterdam.
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