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Nicolas Jaar, 
odissea electrònica
CRÒNICA El productor novaiorquès va 
recórrer múltiples estils en el directe a Apolo

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Bastant més públic del previsible va 
decidir que els diumenges poden 
ser els nous divendres. I l’actuació 
de Nicolas Jaar a Apolo es va saldar 
amb gairebé un ple; tot un triomf 
per a un nom no gaire conegut en-
tre el gran públic però que, definiti-
vament, va camí de ser-ho.  
 El jove productor (22 insultants 
anys) va assaltar l’escenari amb una 
banda reduïda però suficient: un sa-
xofonista-teclista i un guitarrista-
manipulador d’efectes. Es va mou-
re amb soltesa entre sintetitzadors, 
controladors, micro, laptop… Ma-
quinària per reelaborar en directe 
un temari gairebé perfecte, a cavall 
entre el disc Space is only noise (2011) 
i el material del seu nou projecte 
Darkside. Això sense comptar algu-
nes improvisacions. 
 Els que es van deixar captivar pel 

silenci (o espai negatiu) de Space is 
only noise tornarien a sortir-ne de-
cebuts una vegada més. En els seus 
directes, Jaar engreixa les línies de 
baix i salta del seu singular house 
de cambra a un downtempo amb 
múscul, quan no directament al 
bombo sense compassió. 
 Però per a això últim va fer fal-
ta bastanta actuació. Abans, Jaar 
va jugar a l’engany  i la frustració 
(d’alguns) amb temes que no acaba-
ven mai d’explotar del tot. Love you 
gotta lose again, Colomb, A time for us. 
També passatges inèdits pròxims a 
la banda sonora de la pel·lícula Dri-
ve: nocturns, melancòlics, hiperes-
tilitzats. 
 Tancant el nucli central, Space is 
only noise ja va sembrar el deliri. Que 
va continuar quan Jaar va repren-
dre l’escenari per jugar en solitari 
amb grans remescles i edits. El noi el 
van treure a collibè. H

MARTA CERVERA
BARCELONA 

–¿Quin és l’origen d’Utopía?
–El títol respon a una inquietud. Vo-
lia explicar alguna cosa que tingués 
sentit més enllà del plaer de ballar, 
d’una estètica aconseguida... Volia 
fer una obra que reflectís la nostra 
època i les inquietuds de l’ésser hu-
mà. Al capdavall, l’art és això. 

–Doncs l’època actual no està pre-
cisament per tirar coets amb la cri-
si que vivim.
–Sí, el temps que ens ha tocat viu-
re és inquietant. La crisi econòmica 
ens ha deixat aixafats, sobretot a Es-
panya. I com més al sud, pitjor. Però 
l’espectacle no es queda a la superfí-
cie. És una cosa més profunda per-
què la crisi actual no és només eco-
nòmica. Hi ha una crisi ètica, de va-
lors i de prioritats. 

–¿La solució és somiar, la utopia?
–Tot ésser humà aspira a ser millor 
cada dia. Portem el sentit utòpic 
dins. Però ara, en aquesta època, im-

La bailarora sevillana torna amb una 
aclamada obra inspirada en el cèlebre 
arquitecte brasiler Oscar Niemeyer.  
Recala al Teatre Victòria fins al dia 30.

María Pagés
Coreògrafa
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«Portem la utopia dins»

pulsar la utopia es fa més necessari. 
Ens hem de superar per poder sortir 
d’aquesta situació.

–¿Com encaixa l’arquitecte Oscar 
Niemeyer en aquesta peça?
–La coreografia i l’arquitectura te-
nen molt en comú. Totes dues co-
mencen per un traç. Però Utopía tam-
bé està marcada per l’esperit de Nie-
meyer, per la seva filosofia i la seva 
implicació social.

–¿Què la va portar fins a ell?

–Un dia de tempesta a Madrid em 
vaig resguardar al portal de l’edifici 
de Telefónica. Era l’últim dia d’una 
exposició sobre la seva obra. Vaig en-
trar a veure-la i em vaig emocionar. 
Després vaig tenir l’oportunitat de 
conèixer-lo en dues trobades al Bra-
sil. No havia parlat mai amb algú de 
102 anys. Em va encantar la seva co-
herència, la seva aposta pel diàleg 
per resoldre conflictes i la seva fe en 
les utopies.

–¿Utopía és fruit del destí?

–Sí. No és la primera vegada que em 
passa una cosa així. Els meus pro-
jectes depenen molt de les persones 
que em vaig trobant. Per això no puc 
parlar gaire del pròxim. Només diré 
que tractarà sobre dones. 

–Utopía, premi del públic a Jerez, in-
clou poemes de Machado, Baude-
laire, Benedetti... però també frag-
ments del Quixot.
–És que Don Quixot és el personatge 
més utòpic que hi ha i el seu món, en el 
fons, no queda tan lluny del nostre. H

33La ‘bailaora’ María Pagés torna a Barcelona després de triomfar amb el seu nou espectacle a Sevilla i Jerez.
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Gran èxit de 
‘Les aventures 
de Tadeu Jones’ 
La pel·lícula espanyola Les aventu-
res de Tadeu Jones va recaptar en el 
seu tercer cap de setmana un to-
tal d’1.477.772 d’euros. Ja a la pri-
mera setmana va obtenir el mi-
llor registre per cines de tots els 
títols d’animació del 2012 i es va 
convertir en la primera pel·lícula 
espanyola de l’any que ocupa el 
primer lloc del Box Office espa-
nyol des del dia de la seva estrena, 
el 31 d’agost. El film afronta ara la 
seva carrera internacional, inici-
at amb l’estrena a la Xina. 

REEDICIÓ DE ‘BAD’

Michael 
Jackson reviu 
amb ‘Bad 25’
Bad 25, la reedició de l’àlbum amb 
més èxit, Bad (1987), de Michael 
Jackson, surt avui a la venda. L’àl-
bum va aconseguir cinc núme-
ros un consecutius als EUA, que 
el van convertir en una fita imba-
tuda durant gairebé un quart de 
segle, fins a la publicació de Teena-
ge Dream (2011) de Katy Perry. La 
reedició inclou, a part dels cinc 
èxits, sis talls més i, entre altres 
extres, el mític concert de l’esta-
di de Wembley el 1988 davant de 
72.000 espectadors.


