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F eia més de 30 anys de l’última visita de
Dave Brubeck. I com que els anys no pas-
sen en va ni per a les llegendes, el Brubeck

de l’Auditori no era el pianista de mans fortes i
àgils que va ser. Va quedar clar des de la intro-
ducció, quan va atacar un blues desconstruint-lo
en frases aïllades i anguloses més per necessitat
que per gust. Però amb gairebé 85 anys, Brubeck
conserva lucidesa, audàcia i elegància. I per sobre
de tot, irradia entusiasme. Va disfrutar i va enco-
manar l’alegria a la platea, que va embogir amb
l’inexcusable Take five. El pes el va portar un trio
liderat pel ferotge saxo Bobby Militello, però el
que quedarà és el record d’un Brubeck que enve-
lleix amb classe. ROGER ROCA

Envellir amb classe

R obert Glasper era un altre pianista jove
amb talent fins que el va fitxar Blue Note
i ara és candidat a estrella del jazz. Soroll

mediàtic a banda, d’arguments per triomfar no
n’hi falten. Toca amb una facilitat insultant, com-
pon amb enginy i està molt al dia. En la presenta-
ció del notable disc Canvas va demostrar que a
més a més d’haver absorbit bon jazz en sap un
niu de hip-hop. De passada va citar Radiohead,
referència ineludible en el jazz més en voga des
que Mehldau els va posar al mapa. La seva pro-
posta sona una mica conjuntural, però promet.
Un símptoma: el millor de la nit va ser un tema
inèdit, en línia amb el clàssic Salt peanuts. Glasper
ja impressiona, però el millor ha d’arribar.R. R.

Present i futur
JAZZ

K iri Te Kanawa, una de les carreres més
brillants del segle XX, va passar per Bar-
celona per oferir, juntament amb l’OBC,

una madura versió de les Quatre Últimes Cançons
de Richard Strauss. Va aparèixer dominant la si-
tuació, controlant cada moviment, rígida en ges-
tos, segura en vocalitat. Senyora d’un aristocràtic
instrument, va lluir esmalt en l’agut i saviesa en el
fraseig. El generós públic va obligar la diva neoze-
landesa a regalar dos bisos del mateix autor i una
delicada cançó maori que van resultar, per hones-
tedat i entrega, el millor de la seva intervenció.
L’OBC, liderada per Franz-Paul Decker, va seguir
amb Strauss i va commocionar en una mística
Mort i transfiguració.M. C.

Veu aristocràtica
CLÀSSICA

S obre una escenografia conceptual i amb
vestuari realista, es va estrenar Juana,
d’Enric Palomar i llibret de Rebecca

Simpson, en una coproducció de l’Òpera de Halle,
el Liceu i el Festival de Butxaca. La seva peripècia
narra el segrest de la filla dels reis Catòlics per
raons d’estat, amb l’excusa de la seva bogeria
que no ho va ser. La música posseeix un llenguat-
ge assequible i actual, amb ambició lírica en què
vaig trobar a faltar alguna referència melòdica a
la clara música renaixentista de l’època. El treball
dels diferents col.lectius va resultar magnífic i ex-
cepcional la interpretació de cantants i orquestra
alemanys. Una aventura que mereix tots els elo-
gis i justifica aquest festival. LUIS POLANCO

Seriosa aventura
ÒPERA ACTUAL

El Liceu converteix l’ONU
en la nova Babilònia
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JAZZ

DURADA: 244minuts
ESPECTADORS: 1887
VALORACIÓ: Després de 117 anys sense
escenificar-se, Semiramide reviu amb un
repartiment de luxe i una producció polèmica.

Semiramide
Gran Teatre del Liceu
DILLUNS, 21 D’OCTUBRE

DURADA: 100minuts
ESPECTADORS: 1.300
VALORACIÓ: Els aficionats de la ciutat van
presentar els seus respectes a una llegenda
que conserva tota la dignitat.

Dave Brubeck Quartet
Auditori
DILLUNS, 21 DE NOVEMBRE

DURADA: 100minuts
ESPECTADORS: 250
VALORACIÓ: Glasper té condicions per deixar
empremta; la maduresa necessària l’hi donarà
el temps.

Robert Glasper
Luz de Gas
DIVENDRES, 18 DE NOVEMBRE

DURADA: 105minuts
ESPECTADORS: 1.992
VALORACIÓ: La soprano va tornar a Barcelona,
després d’anys d’absència, amb un programa
straussià, un dels seus cavalls de batalla.

Kiri Te Kanawa& OBC
Auditori
DIVENDRES, 18 DE NOVEMBRE

DURADA: 90minuts
ESPECTADORS: 1.600
VALORACIÓ: El vaixell insígnia del Festival
Òpera de Butxaca ha aconseguit un èxit tan
merescut com oportú.

‘Juana’
Teatre Romea
DIVENDRES, 18 DE NOVEMBRE

A
postar per Semiramide suposa un
desafiament des del punt de vista
musical no només per la necessi-
tat d’aconseguir un repartiment
que estigui a l’alçada, sinó també

pel repte a què s’enfronta l’orquestra davant
d’una partitura d’aquesta envergadura. La pro-

posta del Gran Teatre del Liceu va constituir un
encert vocal, coral i orquestral. El mestre Ricardo
Frizza va governar una Simfònica liceista àgil i
sòlida, sense cap fissura apreciable, obrint camí i
subministrant solucions al solista que perdia l’alè
en l’esgotadora coloratura regnant.

El repartiment va ser de luxe, i aquesta sorto-
sa conjuntura va decantar la balança. Darina Ta-
kova semblava que no acabava de conquistar el
públic, però la seva tasca com a reina de Ba-
bilònia va anar pujant graons després d’una ària
d’entrada una mica freda. Daniela Barcellona, de
veu dúctil i ferma, va esbossar un Arsace de re-
ferència i va tenyir de sentit dramàtic les agili-
tats; va estar esplèndida tant en les àries com en
els espinosos duos amb Semiramide, amb qui es
va compenetrar de bon grat. L’Assur d’Ildar Ad-
brazakov va sonar rotund, entregat, perfilant vile-
sa en la veu i demostrant sapiència sobre l’esce-
nari. I Juan Diego Flórez és potser el millor Idre-

no d’avui; el seu art és arriscat, i tot i
algun agut impossible un pèl tens, va
fer vibrar l’atmosfera fins a límits
insòlits. La seva parella de ficció,
Azema, va florir en la veu de Sandra
Pastrana amb eficàcia. Miguel Ángel
Zapater, com a Oroe, va saber trans-
metre credibilitat al personatge, i
tant Eduardo Santamaria com Ran-
dall Jakobsch, en els papers de Mi-
trane i ombra de Nino respectiva-
ment, la van encertar en cada frase.

La direcció d’escena firmada per
Dieter Kaegi, juntament amb l’esce-
nografia i el vestuari de William Orlandi, van re-
sultar ser l’únic plat picant de la funció. Rebuda
amb una sonora bronca per bona part del públic,
l’atrevida aposta subratllava les pugnes entre els
personatges i les tensions polítiques, fugint del
vessant historicista al descriure una Babilònia

convertida en l’ONU en ocasions, en un casino en
d’altres. Un discurs d’esquerres i crític que tira
dards cap a uns poders que sostingudament
atempten contra la cultura. La varietat dels per-
sonatges que pul.lulaven per l’escenari va resultar
excessiva; no va ajudar el fil argumental.
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