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Aple
soul

Chopinianesmallorquines

Eli ‘Paperboy’ Reed meets
The Peppper Pots

Lloc i data: Festival de Guitarra
de Barcelona. Sala Apolo
(24/V/2012)

KARLES TORRA

Aliè a les afectacions amb què so-
len adornar-se els joves intèr-
prets blancs de música negra, Eli
Paperboy Reed és un soulman
que fa caure d’esquena. No hi ha
ningúmillor que ell a l’hora de re-
crear sense impostures i amb una
versemblança admirable les glo-
rioses veus del soul meridional
dels seixanta. Després de tocar el
cel amb els seus dos discos al cap-
davant dels True Loves, a Paper-
boy no li han pujat els fums, i bo-
namostra d’això és la seva col·la-
boració amb la formació de soul
gironina The Pepper Pots. Junts
acaben de publicar un EP, Time
and place.
No vam trigar a comprovar

com n’és de fructífera l’aliança
entre el soulman bostonià i els
Pepper Pots, i no només per la
brillantor dels covers que conté
el disc, sinó també atesa la falta
d’intensitat mostrada pels giro-
nins a l’inici en solitari de l’actua-
ció. Tan bon punt va sortirPaper-
boy, les prestacions dels músics
vanmillorar comper art d’encan-
tament, i van adquirir una sobta-
da força i tensió. Ben acompa-
nyat pels cors de les tres fèmines
del grup (Adriana Prunell, Aya Si-
ma i Marina Torres), el cantant
bostonià va demostrar força i es-
perit en la seva interpretació del
tema que dóna nom a l’EP, Time
and place, una versió d’un hit del
1970 obra de tot un referent del
deep soul com LeeMoses i poste-
riorment, i a duo amb Aya Sima,
va plasmar un esplèndid Don’t
mess a good thing popularitzat al
seu dia per Fontella Bass i Bobby
McClure.
Davant un públic entusiasta,

que va convertir la sala Apolo en
pista de ball,Paperboy va comple-
tar una excelsa interpretació de
Take like a man i Come and get it.
L’Apolo, a ple soul.c

SOUL

George Sand i jo

Guió, direcció i interpretació:
Quim Lecina
Piano: Sira Hernández
Lloc i data: La Seca Espai Brossa
(24/V/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Fa ja uns quants anys que Quim
Lecina va descobrir els encants
del teatre musical de petit for-
mat. Gran actor i figura destaca-
da de la primera època del Lliure
de Gràcia, del qual va ser un dels
fundadors, personatge que amb
la cabellera esvalotada i una mi-

rada flamígera diríeu que és la re-
encarnació vivent d’August
Strindberg, Lecina ha dedicat al
musical de petit format pàgines
esplèndides. La millor, potser,
aquell tríptic titulat Tolstoi-
Kreutzer-Beethoven, i la més no-
drida d’instrumentistes, La Ma-
ga i el Club de la Serpiente, un
viatge per les predileccions jaz-
zístiques de Cortázar. I unes
quantes de molt íntimes: Fats
Waller-Jam, Em dic Erik Satie,
com tothom, Mozart, Salieri i el
Rèquiem inacabat...
I íntima, també, ha estat la se-

va última creació, queQuimLeci-
na titulaGeorge Sand i jo i que in-
terpreta juntament ambSiraHer-
nández, formidable pianista, a la

sala Frègoli de La Seca Espai
Brossa.
Com el lector ha endevinat, la

música, en aquest cas, es de Fré-
déric Chopin: quatre nocturns,
quatre valsos, dues masurques,
una polonesa i el Preludi op. 28,
núm. 4 en mi menor.
La proposta tracta de l’estada

aMallorca del compositor i la se-
va amant, amb els dos fills d’ella,
a partir del novembre del 1838.
De Palma a la cartoixa de
Valldemossa, desamortitzada
per Mendizábal, el que havia de
ser una escapada al paradís, aviat
es convertí en un infern per aGe-
orge Sand, la qual, en la soledat
d’un convent desert i en un hi-
vern de fred rigorós i carregat de

pluja, havia de cuidar-se del fills,
de les feines domèstiques, a més
d’atendre les necessitats de Cho-
pin, la tuberculosi del qual empit-
jorà greument.
AGeorge Sand i joQuimLecina

fa, òbviament, de Chopin. A esto-
nes, només. Perquè l’actor i direc-
tor llegirà algun fragment d’Unhi-
vern a Mallorca, que escrigué
l’amant de Chopin dos anys des-
prés, com a revenja dels tres me-
sos tan dolents que havia passat a
l’illa, on sempre visqué enfronta-
da als illencs, malfiats i sempre
predisposats a escandalitzar-se.
Lecina no pretén interpretar el

personatge de Chopin, sinó tan
sols ser-ne el portaveu, quan no
un simple narrador de l’etapama-
llorquina del compositor, de l’es-
criptora i dels seus fills.
L’espectacle agafa, per això,

l’aire d’una reunió d’amics, ac-
centuada pel volgut paper d’amfi-

trions que adopten la pianista i
l’actor en obsequiar el públic
amb galetes mallorquines i un tí-
pic destil·lat d’herbes excel·lent,
tot i la seva inofensiva graduació
alcohòlica.
Per tot plegat, l’atmosfera evo-

cadora, amb els seus tombants
poètics, que hi havia en les seves
anteriors propostes musicals,
aquí s’esvaeix del tot, i entre les
paraules i l’actuació pianística
no es pot percebre cap mena de
lligam o connexió més o menys
directa, càlida o afectuosa, tot i
que algunes de les peces resse-
nyades sonin com a fons del relat
de l’actor.
El millor de tot, però, passa

quan se sent, net i clar, l’art ex-
quisit al piano de Sira Hernán-
dez, deixebla de grans mestres, i
que fa del tot gratificants els se-
tanta-cinc minuts que dura l’es-
pectacle.c
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