
AVUI60 DILLUNS, 10 DE MARÇ DEL 2008Cultura i Espectacles

espai inquietantment neu-
tre, com n’hi ha milers en
cada aglomeració urbana, i
on, malgrat l’intent de nete-
ja, s’hi acumulen residus de
les bogeries particulars que
n’engrogueixen les parets
igual com les circumval·la-
cions del nostre cervell, far-
cit de situacions carnavales-
ques i visions oníriques.

Dins i fora adopten la
mateixa forma perquè
s’adapten a una mateixa
tensió. Per això els Menske

ritme de cançons pop del
grup flamenc Daan, que
lliga sons acústics i electrò-
nics de la mateixa manera
que la resta unim, tan bé
com podem, vida interior i
moviment exterior.

Un pal elèctric, catalitza-
dor de desenes de cables i
un fanal, és l’eix d’aquest
món, com el tòtem de l’era
prewireless, on les energies
són visibles i embruten. Es-
combrar-les no fa desapa-
rèixer res, només amaga; la
pulcritud no és de fiar. Així,
l’espectacle fa un capgira-
ment i el que havia estat
fins aleshores un carrer gris
es converteix en bifurcació
del passadís d’un sanatori,

Humanitat urbana en
explosió, és a dir,
gent que s’acumula

com brossa a les cantona-
des, individus que s’endin-
sen en les obsessions per-
què no troben sortida a la
vida i un perill que aguaita
constantment la vida del
Menske (home, en flamenc)
de Wim Vandekeybus. La
darrera producció d’Última
Vez desborda energia esca-
tològica al Fortuny.

Text, música i dansa hi
adopten formes recognos-
cibles, com la comunicació
a través de dispositius o la
transformació de l’entorn
immediat per obra d’unes
mans invisibles i gegants al
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comencen lligats d’un
cable tibant que permet la
màxima flexió sobre el pla
però els impedeix tant la
fugida com la caiguda. Risc
i fragilitat units amb l’ener-
gia de la seva contraresta-
ció creen una coreografia
de ritme trencat que es va
repetint, es liqua en un mo-
viment lligat, s’intercanvia
entre les parelles i, després
de la lluita, finalment crea
la comunitat d’individus. La
vida els empeny a ballar.

*
Menske. CIA.: ÚLTIMA VEZ.
COREOGRAFIA: WIM
VANDEKEYBUS. 7 DE MARÇ.
TEATRE FORTUNY. REUS.

L’energia es
desborda en la
darrera producció
de Vandekeybus

Músicaperfumada

Que Javier Ruibal continuï sent
un artista desconegut pel gran
públic és la constatació que
aquest món de la música funci-
ona al revés. A intervals, però
d’una manera tenaç, el cantau-
tor de Cadis porta fent discos,
discos excel·lents, des del 1983.
Ha sobreviscut els cíclics atacs
de les tropes de cantants in-
substancials que conquereixen
les llistes d’èxits a cop de talo-
nari i ha aconseguit superar la
frontera del mil·lenni sense
perdre un àtom de dignitat o,
més aviat al contrari, guanyant
consistència escènica, qualitat
compositiva i, en especial, ofici.

Divendres a la nit Ruibal va
tornar a presentar-se a Barce-
lona de la mà del festival Bar-
naSants per gairebé omplir la
sala 2 de L’Auditori. No portava
material inèdit, a excepció d’un
tema titulat El niño del Seren-
geti, però això no significa cap
problema per tornar a gaudir
de composicions tan rodones
com La reina de África, Un ave
del paraíso, La bella impacien-
te, Lo que me dice tu boca, La
rosa azul de Alejandría i La flor
de Istambul, per citar les més
representatives. Peces, totes
elles sense excepció, manufac-
turades, treballades a consci-
ència, polides fins al més mínim
detall per casar la melodia amb
uns textos poètics, d’una pro-
funditat fora mida.

Després d’escoltar Ruibal, es
fa evident que la immensa ma-

joria de la música comercial és
de joguina.

Podríem esgotar l’espai que
ens resta de crònica en l’intent
de destil·lar la música d’aquest
home sensible i agraït que es
continua avergonyint amb els
aplaudiments i les contínues
floretes que li llança el públic
més fervent. Els seus temes són
una mescla conceptual i perfu-
mada d’estils que van de la
rumba al son, passant per influ-
ències àrabs i jazzístiques.

Si avui en dia el concepte de
mestissatge és patrimoni del
poti-poti sonor que es treuen
de la màniga els més espavi-
lats, el cas del gadità és un
punt i a part. La barreja ruiba-
lera no se serveix en cru, sinó
que és el fruit d’una cuina ela-

borada a consciència i a foc
lent en la qual no hi sobra ni hi
manca cap ingredient. Es pot
permetre el luxe de deixar que
el baixista brasiler Munir Hossn
faci un solo a cavall entre el
funk i la bossa a Bendito vene-
no i que el pianista basc Iñaki
Salvador deixi anar els dits per
les tecles més jazzies en talls
com Besos en abril. Res del que
va sonar divendres sobrava, i
no hi ha més èxit que aquest
per a un artista que estima la
música.

Com a cloenda, una adapta-
ció del Fragile de Sting en ho-
menatge a les víctimes del ter-
rorisme. Una bona manera
d’acomiadar la nit posant un
gra de sorra en protesta contra
la violència més demencial. ■
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