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Alejandro Escovedo, per fi
CRÒNICA El texà va oferir un càlid recital acústic a Music Hall

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Missatge per als fans de Bruce Springs-
teen: lluny dels estadis opera un tipus, 
Alejandro Escovedo, que pot fer-los fe-
liços. Texà amb ancestres mexicans, 
llarga trajectòria artística (inclòs el 
grup Rank & File, flanc punk del Nou 
Rock Americà dels 80) i aptituds per 
a un heartland rock amb arrels i emo-
tivitat. Després de més de 30 anys de 
carrera, Escovedo va debutar dilluns 
al nostre país amb un recital en què, 
potser per compensar el temps per-

dut, es va confessar amb parlaments 
llargs entrellaçats íntimament amb 
les seves cançons aviciades.
 Una actuació a dues veus i dues 
guitarres acústiques; les seves i les 
de David Pulkingham. Encara que 
el format ens va privar del seu per-
fil més expeditiu, el repertori va so-
nar a rock acústic; poderós i sensi-
ble. Escovedo, poc familiaritzat amb 
la llengua espanyola, va recórrer a 
l’anglès per repassar gairebé tota la 
seva vida, fonent evocacions i can-
çons. Va recordar que és parent de 

dos cèlebres percussionistes (Pete 
Escovedo, habitual de Santana, és 
el seu germà, i Sheila E, que va ser 
còmplice de Prince, és la seva nebo-
da) i que va tenir suors fredes quan, 
el 2008, Springsteen el va convidar a 
cantar amb ell a Houston.

GEST AL ‘BOSS’ / La peça seva que va in-
terpretar llavors amb el Boss, Always 
a friend (immortalitzada en l’epé Ma-
gic tour highlights), va ser una de les 
que van sonar a Music Hall. Anchor, 
del seu últim disc, Street songs of love, 

va encarrilar amb tensió un canço-
ner esquitxat per notes autobiogrà-
fiques, com Chelsea hotel 78, i adapta-
cions amb caràcter: de Shine a Light, 
dels Stones, a I wish I were your mother, 

de Mott the Hoople, i el comiat amb 
It makes no difference, de The Band. 
Veu càlida, sense estridències, i or-
febreria amb les sis cordes. La pròxi-
ma vegada, ¿amb banda? H 

33 Alejandro Escovedo, durant la seva actuació a la sala Music Hall.

JULIO CARBÓ

«La gran obra d’art de 
Dalí va ser ell mateix»

 MARTA CERVERA 
BARCELONA 

El Liceu inaugura oficialment avui 
la temporada amb Jo, Dalí, una òpera 
contemporània de Xavier Benguerel 
(1931) i Javier Salom (1925). L’obra 
penetra en la complexa figura del 
geni de Figueres (Joan Martín-Royo, 
baríton) i la seva relació amb Gala, la 
que va ser la seva musa i muller (Ma-
risa Martins, mezzosoprano). S’han 
programat tres úniques funcions. 

–¿Què va ser el primer que va pensar 
al rebre l’encàrrec de portar a esce-
na Jo, Dalí?
–Em vaig il·lusionar perquè sem-
pre havia somiat dirigir una òpera 
a la sala principal del Liceu. La me-
va carrera teatral i lírica sempre ha 
estat compromesa amb la creació 
contemporània. He estrenat obres 
de Narcís Comadira, Paco Zarzoso, 
Lluïsa Cunillé, Jesús Rodríguez Picó 
i Alberto García Demestres. Bengue-
rel és un referent per a mi. Vaig assis-
tir a l’estrena de Spleen, la seva òpe-
ra de cambra, i també a la del Llibre 
Vermell. Coneixia menys l’obra de Sa-
lom, injustament oblidada. 

–Aquesta obra comprèn un període 
de 60 anys. ¿Què aporta?
–Arrenca amb el primer viatge de Da-
lí a París i arriba fins a la seva mort a 
Figueres el 1989. Però no se centra en 
la seva obra, sinó en l’àmbit privat 
del creador. Mostra què hi ha darrere 
del fenomen per intentar entendre 
el seu comportament. L’òpera apun-
ta moltes coses. Farà pensar i revisar 
idees preconcebudes. 

–¿A què es refereix?
–L’obra ajuda a saber més sobre Dalí 

Ella era una dona avançada per a la 
seva època, que va tenir altres rela-
cions i, encara que se l’ha vist només 
com un ésser interessat que utilitza-
va Dalí per fer diners, hi havia entre 
ells un gran compromís.

–Per a molts ella és la verdadera 
protagonista de l’òpera.
–Ho sembla. Gala té alguns dels mo-
ments més impactants d’aquest me-
lodrama. L’escena de la seva mort és 
sublim. Gala és el gran descobriment 
i això es deu a Salom, que li va dedi-
car una obra: Casi una diosa. Hi ha pas-
satges del llibret que són iguals. 

–Més enllà de l’odissea per estrenar 
l’òpera al juny al Teatro de la Zarzuela, 
¿quin va ser el principal repte?
–La memorització de la partitura, 
un procés enormement complicat 
per als cantants, encara que Bengue-
rel escriu dins de la tessitura. La par-
titura és exigent i difícil però respec-
ta la veu, no la porta a extrems insos-
tenibles. Unificar-la amb el procés 
emocional intern del personatge ha 
requerit molts assajos. Dalí i Gala 
havien de ser veraços, no copiar res i 
acostar-se a la veu dominant en la lí-
nia de cant, transformant-la en una 
cosa reconeixible. Jo, Dalí ha suposat 
un repte fascinant. 

–En la seva posada en escena no hi 
ha ni un sol quadro. ¿Per què?
–El pressupost era molt ajustat i 
vam haver de ser enginyosos. Vaig 
preferir suggerir. Dalí era un entu-
siasta de dos artistes: Velázquez i 
Vermeer. L’escenografia de Joaquim 
Roy permet jugar amb aquesta idea 
de Las Meninas on es veu el pintor 
treballant. H

  
eNtRevIstA xAvIeR AlbeRtí 3 Estrena avui al Liceu l’òpera ‘Jo, Dalí’

i la seva màscara, però ens falta pers-
pectiva històrica per entendre la se-
va figura. Dalí va canviar de pensa-
ment constantment perquè volia 
ser el centre d’atenció. La gran obra 
d’art de Dalí és ell mateix. Gala va sa-
ber veure-ho i s’hi va dedicar. 

–Formaven un matrimoni atípic.
–Ni Gala ni Dalí eren convencionals. 

33 Xavier Albertí, davant el temple líric del Gran Teatre del Liceu, ahir.
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«La partitura és 
exigent i difícil però 
respecta la veu. No 
la porta a extrems»

Russian Red, 
millor artista 
espanyola 
per a la MTV

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

El jurat dels MTV Europe Music 
Awards (EMA), que se celebraran 
a Belfast el 6 de novembre vinent, 
ha escollit Russian Red com a mi-
llor artista espanyola de l’any,  
al davant de Nach, David Otero 
el Pescao, Zenttric i Vetusta Mor-
la. Lourdes Hernández, o el que 
és el mateix, Russian Red, anirà 
a Irlanda del Nord el mes que ve 
per lluitar per guanyar l’EMA al 
millor artista europeu i així re-
presentar el continent en la cate-
goria global Worldwide Act.
  «Estic molt contenta per aques-
ta distinció. És el premi més im-
portant de tots els que he rebut 
al llarg de la meva carrera. Resul-
ta que he guanyat un MTV Award 
i m’assabento de la notícia estant 
a Tòquio iniciant la meva gira per 
l’Àsia. No puc estar més emocio-
nada», ha declarat l’artista.
 Russian Red va aconseguir 
sorprendre i conquistar el públic 
amb el seu primer disc, I love your 
glasses (2008), del qual va vendre 
més de 40.000 exemplars, i aca-
ba de revalidar el seu èxit amb 
Fuerteventura. H
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33 La cantant Russian Red.


