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Biolayrepensaelsol
Benjamin Biolay
ha esdevingut el
gran renovador
de la chanson
francesa, un
músic capaç de
combinar els di-
ferents estils i ser
modern mante-

nint la tradició. Tots insisteixen a
col·locar-lo com un descendent di-
recte de Serge Gainsbourg, però
tampoc se l’entendria sense la lec-
tura de Brel, Brassens, Ferrat,
Ferré i companyia. Biolay agafa el
relleu dels Renaud i del malagua-
nyat Alain Bashung per oferir el
que ens han donat aquests can-
tautors: dosis de poesia, electrici-
tat i vocació de ser melòdics. El
currículum l’acosta inevitablement
a les grans figures: va compondre
per a mites com Henri Salvador,
Juliette Greco i Françoise Hardy; es
va casar amb Chiara Mastroianni,
filla de Marcelo i Catherine Deneu-
ve, i la rumorologia l’ha associat a
una important dama de França.

Tot bajanades i detalls irrelle-
vants davant del talent que exhi-
beix en els concerts i en els dis-
cos. L’últim, el doble La superbe,
ha venut més dues-centes mil cò-
pies i ha guanyat els principals
premis francòfons. Biolay ha ex-
plicat que La superbe parla sobre
les pèrdues dels amics i els tren-
caments. Dimecres al Palau de la
Música, acompanyat d’un quintet
excel·lent de multiinstrumentis-
tes ens va ensenyar les parts
blanques del treball, eclipsant el
to elegíac en favor del líric. Disc
de dobles lectures, va ser l’eix de
les més de dues hores de concert.
Els ressons apocalíptics van que-
dar matisats dins la bellesa de
l’exposició.

Biolay va interpretar 23 temes,
que es van iniciar amb un poema,
Pour écrire un seul vers. A continu-
ació, l’artista va obrir i acabar amb
dos temes del nou àlbum, Tout ça
me tourmente i Brandt rhapsodie.
Entremig, un recital fastuós, infini-
tament millor que el de fa tres anys
a Bikini, on la sala bastant buida no
el va fer connectar tant com al
Palau. Dimecres, Biolay va cantar
amb ràbia, va recitar, va tocar el
piano, un sintetitzador i la trom-
peta, i va dirigir una banda amb
tota mena d’instruments, fins i tot
una arpa i un theremin, que va
omplir d’ultrasons les composici-
ons més experimentals.

El catàleg va mostrar intensitat
romàntica, decibels de rock i ver-
sions apassionades. Es va perme-
tre començar un tema al ritme
d’un pasdoble i va estar singular-
ment brillant a Dans la Merco
Benz, L’espoir fait vivre i en els
bisos, amb la popular Negatif i
Padam, potser la millor del con-
cert. Comunió total amb el públic.

Elegant i agraït, impecable-
ment vestit de negre, Benjamin
Biolay i els seus músics van unir
la inspiració de Verlaine, Éluard i
Prévert amb la música pop. En un
dels versos ens va dir que a la nit
repensa el sol. Nit d’insomni deli-
ciosament dolça. ■

Començant amb un
poema, Biolay ens va
ensenyar el seu catàleg
de pèrdues d’amics
i de trencaments

LaCrònicaPop

David
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Benjamin Biolay. Palau de la Música-Festival del Mil·lenni, 7 d’abril JOSEP LOSADA

ElfestivalGrec
tindràunanit
Sónarmolt
lluminosa

Redacció
BARCELONA

Per primera vegada els fes-
tivals barcelonins Grec i
Sónar uneixen esforços
per celebrar una nit con-
junta. El 17 de juny el tea-
tre de Montjuïc s’obrirà al
públic i tindrà exposades
dues obres del compositor
i artista visual japonès
Ryoji Ikeda.

D’una banda, es mos-
trarà Spectra [barcelo-
na], una instal·lació de
grans dimensions que
consisteix en una enorme
columna lluminosa que es
podrà veure des de diver-
sos quilòmetres de distàn-
cia. És una obra que busca
provocar un fort impacte
en l’espectador i que ja
s’ha pogut veure a París i
Amsterdam. El mateix 17
de juny i també al Teatre
Grec el compositor japo-
nès oferirà dues sessions
d’un espectacle audiovisu-
al titulat Test pattern [live
set], un programa a temps
real que transforma els
patrons d’àudio en codis
de barres sincronitzats
sobre una pantalla. Aques-
ta vetllada, juntament
amb el concert a L’Audito-
ri, ser virà per inaugurar
el festival de música avan-
çada 2010.

Ikeda és un dels artistes
audiovisuals i compositors
electrònics més reconeguts
del Japó –país al qual el
Grec aquest any dedicarà
una especial atenció–, i
basa la seva feina en l’estu-
di de les característiques de
la música, el temps i l’espai i
com es relacionen amb la
percepció humana. ■

ElMuseudel
Cinemarep
2.400fotos
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El col·leccionista Vicenç Ar-
royo ha donat al Museu del
Cinema de Girona 2.396 fo-
tografies, lamajoriad’actors
de cinema nord-americans i
anglesos de primera línia,
dels anys 40 fins a l’actuali-
tat. Cada una de les imatges
porta una dedicatòria origi-
nal. Hi ha fotografies de
WoodyAllen,AngelinaJolie,
Brigitte Bardot, Humphrey
Bogart, Audrey Hepburn,
Tom Cruise, Anthony Hop-
kins, Robert De Niro i Scar-
lett Johansson, entre altres
actors. El centre té previst
fer una exposició temporal
al juny amb el material
d’aquesta donació. ■


