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Gerard Quintana i Albert Pla inauguren la 17a edició de l’Altaveu en nom de la poesia i l’amistat

La nit dels somiatruites

La trobada entre el qui va ser
ídol del rock català Gerard
Quintana i el personatge que
va fer trontollar els fonaments
de la cançó nostrada, Albert Pla,
es va resumir en una vetllada
íntima i evocadora farcida de
poesia i de la complicitat que
desprenen els bons amics. Fo-
mentada pel festival Altaveu de
Sant Boi, tot i que uns dies
abans va exposar-se en experi-
ència pilot a l’Acústic de Fi-
gueres, la col·laboració entre
els dos artistes va establir el
punt més àlgid d’un espectacle
del qual és necessari fer un ad-
vertiment: no es tracta d’un
muntatge conjunt, compartit
o coprotagonitzat sinó d’un
concert de Gerard Quintana on
apareix Albert Pla com a con-
vidat en el tram final.

Quintana, a diferència del seu
admirat Mike Jagger, sembla
haver-se pres seriosament això
de fer anys i de ser pare. Després
de quinze anys com a cap visi-
ble de Sopa de Cabra, el clixé
d’estrella del rock ja no s’avé
amb el seu esperit més propens
a la reflexió i la cita poètica. Ca-

sasses, Margarit, Guardans i al-
tres mestres del vers li cedeixen
les rimes en un nou cançoner
que configura el seu darrer tre-
ball discogràfic, Les claus de sal,
d’on extreu la majoria de les
peces de la seva actuació.

L’acompanyament de piano,
guitarres elèctrica i acústica,
percussió i veu femenina esta-
bleix l’embolcall d’intimitat i
serenor que requereix Quinta-
na en la seva nova faceta de

cantant-recitador. Una línia
que ha de treballar més a cons-
ciència si vol resultar més na-
tural i convincent. No li falla el
fons, tot i que en moments re-
llisca per una excessiva trans-
cendència, però sí que li falta
millorar en la dicció i, sobretot,
la intenció. No és una feina
fàcil la que s’ha proposat el
músic gironí en aquesta re-
conversió com a cantautor del
seu temps, però en el seu

somni no podia haver triat mi-
llor parella de ball que Albert
Pla.

L’únic perill que s’estableix
en aquest tipus de jugades és
que el convidat acabi crus-
pint-se l’amfitrió. Però en
aquest cas, Pla, que és tot un ca-
valler, va saber mantenir-se en
el lloc que li corresponia dei-
xant ben clar que la nit perta-
nyia al seu amic Quintana. No
va poder evitar, no obstant, que
el públic l’obsequiés amb una
gran ovació tan bon punt va
aparèixer com qui acull un
glop d’aire fresc després de
quaranta minuts d’apaivagada
intensitat. Com tampoc va ser
responsable que la seva parti-
cipació en la versió del brasiler
Lenine –Paciencia– i els mo-
ments en què va intervenir en
els temes Somiatruites, Canción
Mixteca, La sequia, Caic i El lado

más bestia fossin els més acla-
mats i celebrats per l’auditori.
Pot agradar més o menys, però
a aquestes alçades ningú pot
negar que en el seu art Albert
Pla s’ha convertit en un mestre
i Quintana ha de tenir molt
clar que al costat d’un monstre
com aquest tant per a ell com
per a molts altres no es fàcil
sortir de l’ombra.

La màgia de la nit va culmi-
nar amb la conxorxa invisible
d’un altre somiatruites a través
d’un dels seus temes més em-
blemàtics: Qualsevol nit pot sortir
el sol.

Un poètic duo musical en acció: Gerard Quintana i Albert Pla
MARTÍ  ESCUDER

Albert Ràfols-
Casamada
il·lustra
el programa
d’Amics
del Liceu

X.C.
BARCELONA

E
l pintor Albert Rà-
fols-Casamada (Bar-
celona, 1923) és
l’encarregat d’il·lus-
trar el programa de

la temporada 2005-2006 que
edita l’associació Amics del
Liceu. Com cada any, i ja en fa
tretze, la publicació ofereix
una introducció als títols de la
temporada liceista amb articles
de reputats especialistes inter-
nacionals i anàlisis del seu con-
tingut musical i el seu context
històric. La tria de Ràfols-Casa-
mada per a l’edició d’enguany
suposa, segons Rosa Sama-
ranch, vicepresidenta d’Amics
del Liceu, “fer un salt” cap a un
artista de caire més abstracte
del que era habitual fins ara.
Samaranch va ressaltar també
el caràcter “avantguardista,
d’experimentació constant”
del pintor, així com el seu ves-
sant poètic i el seu ús destacat
del color. Els originals de Rà-
fols-Casamada estan exposats
des d’ahir a la galeria Joan
Prats-Artgràfic.

Entre els autors que contri-
bueixen amb articles al pro-
grama, hi ha alguns dels artis-
tes que participaran en la tem-
porada del Liceu, com
l’escenògraf i director Pier
Luigi Pizzi i el tenor Juan Diego
Flórez, així com els escriptors
Fernando Arrabal (que ha apor-
tat un poema al voltant del
Wozzeck d’Alban Berg) i Carme
Riera (que ha abordat Madama
Butterf ly de Puccini) i el psiqui-
atre Luis Rojas Marcos.

Un espectacle de
Kabuki, pròleg del
Festival Àsia 2005 a
Barcelona
Europa Press
BARCELONA

Un espectacle d’introducció
al teatre clàssic japonès
Kabuki dirigit per Ichimura
Manjiro es farà al Teatre
Tívoli com a pròleg del
Festival Àsia 2005 que
tindrà lloc al Mercat de les
Flors, l’Institut del Teatre i
la plaça Margarida Xirgu
entre el 5 i el 9 d’octubre.
El Kabuki és una barreja de
dansa i música on es
combina el color, la forma i
el so en un únic espai
escènic. Manjiro mostrarà
les interioritats d’aquesta
senzilla proposta escènica,
incloent-hi el complex
procés de maquillatge i la
transformació d’un
onnagata, un dels
personatges habituals del
teatre japonès.

Pere Pons
SANT BOI

Una trobada
inèdita de
dos músics
destacats

del país va servir
per donar el tret de
sortida, dimecres al
vespre, a una nova
edició (la dissetena)
del festival Altaveu
de Sant Boi.

El problema dels fenòmens de masses és que sempre espatllen
tot allò que absorbeixen. El colombià Juanes té fusta de bon com-
positor, sap combinar ritmes i expressar sentiments fets músi-
ca, però l’èxit l’ha atrapat en la seva teranyina i ara viu en el
dilema d’evolucionar personalment o seguir fent baladetes en-
sucrades d’aquelles que les seves fans teenagers canten i ballen
amb els ulls fent pampallugues.

Gràcies a la cançó A dios le pido, al nano se li va obrir un fir-
mament insòlit per a un guitarrista sud-americà d’orígens
metàl·lics. Però la fama, com acostuma a passar, acaba fent es-
tralls fins i tot en les ànimes artístiques més pures i cristal·lines.
La fórmula per superposar voluntat i intenció requereix una
equació molt complicada de resoldre. Es nota que Juanes, es-
pecialment en els temes que omplen el seu nou disc, Mi sangre,
vol ser ell sense deixar de ser aquell que la gent vol escoltar. I
això provoca contrastos insalvables que en directe es multipli-

quen per ics. El millor Juanes és el que no s’oblida de les arrels
folklòriques, el de Camisa negra, Rosario Tijeras, La noche o Lo que
me gusta a mi. En canvi, quan es capfica a resoldre temes sota
la plantilla marcada pel rock anglosaxó, no només perd caràc-
ter, sinó que es converteix en un músic de la pila. No siento penas
n’és un exemple insofrible i Volverte a ver, un altre. No aporten
absolutament res a la seva obra i, encara menys, al rock en ge-
neral i al llatí en particular. Amb cançons com aquestes, l’home
despista, però aquestes són les gangues de fer concessions a la
graderia.

De tota manera, el discurs de Juanes té un component ado-
lescent que ja seria hora de trencar. L’amor és el tema més re-
current en la seva obra, l’amor en el seu vessant més encara-
mel·lat, apegalós. Venint d’on ve, podria mullar-se una mica més
amb les seves lletres i deixar-se estar de rimes carrinclones com
les que utilitza per definir el “mundo” de “inmundo” a la cançó
¿Qué pasa?, un tema amb el qual vol cridar l’atenció sobre la vi-
olència a nivell planetari, però que es queda curt, molt curt, de
la realitat.

La sang de Juanes és, doncs, una sang de factura massa fàcil.
Prou fluida per convocar 14.000 persones al Palau Sant Jordi,
però massa aigualida per convèncer les orelles més exigents.
L’única hemorràgia que desprèn és la bigarrada estètica que uti-
litza per adornar els seus xous. Llums de colors penetrants, imat-
ges plenes de simbologia a semblança dels dibuixos que du ta-
tuats. Així és aquest jove convertit per sorpresa en ídol de mas-
ses, que s’aferra a l’èxit convençut que el somni no pot durar
tota la vida.

ROCK LLATÍ
Juanes

Sang fàcil
J.M. Hernández Ripoll

Pla, que és tot un
cavaller, va deixar
ben clar que la nit
pertanyia al seu
amic Quintana

Juanes (veu i guitarra), Juan Pablo Villamizar (guitar-

ra), Emmanuel Briceño (teclats), Felipe Alzate (percus-

sió), Pedro Felipe Navía (baix) i Waldo Madera (bateria).

Barcelona, Palau Sant Jordi, dimecres

7 de setembre.


