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Compreuaquestor

El guitarrista en una foto promocional del seu últim disc

CRÍT ICA D’ÒPERA

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

F
a un parell deme-
sos, al festival
Tanned Tin de
Castelló de la Pla-

na, el guitarrista LeeRanal-
do va deixar bocabadada
l’afició amb una doble ses-
sió, acústica i elèctri-
ca ambbanda, en què
va demostrar un
pletòric estat de for-
ma musical. Inde-
pendentment del fet
que el grup Sonic
Youth –la referencial
banda novaiorquesa
que forma amb
Thurston Moore i
Kim Gordon– estigui
ara en situació de
stand by, el guitarris-
ta torna aquest dime-
cres als escenaris bar-
celonins al capda-
vant de la seva prò-
pia banda (La [2]
d’Apolo, 21.30 h). Ai-
xí doncs, dimecres
Barcelona serà el co-
incident marc dels
concerts de dos gui-
tarristes de diferent
generació i lèxic, però d’in-
discutible transcendència.

Sorprèn que vostè, co-
negut pel vigor de Sonic
Youth, ofereixi ocasional-
ment concerts acústics.
La cosa va arrencar quan
fa tres anys em van convi-
dar a fer un concert acús-
tic al sud de França. En la

preparació de l’encàrrec
em vaig adonar que les
cançons sortien amb mol-
ta facilitat, com el tema
Lost. Aquell estiu em vaig
posar a treballar en aquest
repertori, amb un instru-
ment com la guitarra acús-
tica, i vaig redescobrir-ne
la bellesa harmònica. Va

ser una sorpresa que he
anat desenvolupant, to-
cant-les i cantant-les. A
més, tinc la sensació que
lesmeves cançons en acús-
tic sonen més amables.

És gairebé obligat
preguntar per Sonic
Youth, però l’aturada del
grup és la que li ha

permès publicar el disc
en solitari, Between the
times and the tides, que
està presentant ara a
Europa.
De fet, quan estava prepa-
rant el meu disc, Sonic
Youth no es trobava en
cap conjuntura dramàtica;
senzillament no estàvem
treballant en cap projecte
concret i cada un de nosal-
tres estava en les seves
històries paral·leles. En
aquesta gira toquem coses
d’aquest àlbum, però tam-
bé un parell o tres de te-
mes nous i inèdits, així
com algunes composi-
cions de Sonic Youth, no
les més conegudes, esclar.
És una cosa que m’agrada
fer, no ho veig gens es-
trany fer-ho en solitari, la
veritat.

Between... s’allunya de
dels postulats habituals
de Sonic Youth.
És un disc de pop-rock del
qual estic molt satisfet i

que m’ha permès tornar-
me a capbussar en el
format tradicional de la
cançó.

I Sonic Youth?
Tinc una relació molt bo-
na i fluida amb tots ells, pe-
rò ara mateix no hi ha
plans de tornar a treballar
plegats.c

Dos guitarristes excepcionals coincideixen en la cartellera musical de Barcelona

El guitarrista i cantant texà, en un concert recent
KELLY JEFFREY

E. LINÉS Barcelona

A ls 69 anys, continua
sent un dels guitar-
ristes i cantants

més inconfusibles de la his-
tòria del rock, no només
per la seva condició d’albí,
sinó perquè ha estat un
dels agitadors transcen-

dentals de l’instrument
des de finals dels anys sei-
xanta. Va omplir d’alt vol-
tatge blues-rocker les sis
cordes, va dimensionar
MuddyWaters en la glòria
que és i continua sent un
exemple d’entrega formi-
dable.
L’any passat va publicar

l’àlbum Roots, una col·lec-
ció de clàssics del blues,
que aquest dimecres pre-
senta al Barts (21 h) dins
del 24 Guitar Festival
BCN. Amb un accent texà
pronunciat, explica telefò-
nicament que el concert
que oferirà al local del Pa-
ral·lel se centrarà en al-

guns temes de l’aquest
disc i en clàssics ineludi-
bles, com Highway 61, de
Bob Dylan, o Jumpin’ Jack
Flash, dels Rolling Stones.

Què sent quan sap que
tothom es refereix a vos-
tè tractant-lo de glòria?
No pots fer gran cosa. Ho
agraeixes, però també pen-

ses que les veritables glòri-
es pertanyen al passat.

Es refereix a Muddy
Waters, per exemple?
Sí, a ell i a Howlin’ Wolf,
principalment. Van ser ex-
traordinaris. Després
d’ells, el blues es va quedar
sense mestres, sense mo-
dels a qui seguir i escoltar.
La veritat és que ja no hi
ha ningú com ells.

I li interessa algun dels
guitarristes actuals?
Alguns dels que han col·la-
borat als meus últims dis-
cos són bons. No ho sé,
penso en Warren Haynes,
Dereck Trucks o Sonny
Landreth. Bons guitarris-
tes i bones persones, que
això també és important.

I com es considera,
vostè?
Com a algú a qui li agrada
el blues i també el rock, pe-
rò sobretot com a algú que
es lliura absolutament a
tot el que fa. Des que vaig
començar, als anys seixan-

ta, fins a aquesta gira
per països europeus,
sempre amb el ma-
teix esperit.

I el cansament no
apareix?
M’agrada molt estar
actiu. La veritat és
que fer i tocar músi-
ca sense parar és la
meva autèntica raó
per viure. Excepte al-
guns problemes de
salut que he tingut
en temps passats, no
he parat mai el meu
compromís amb la
música, amb el blu-
es, i des de fa uns
anys un compromís
que porto en les con-
dicions que vull i no
en les quem’imposa-
ven fins no fa tant
temps.

Va tocar al festival de
Woodstock l’any 1969 i
d’aquí uns dies ho farà,
per exemple, en un club
de Tessalònica. Alguna
reflexió?
El blues continua agra-
dant, independentment de
l’època i el lloc. I jo m’ho
continuo passant bé!c

ROGER ALIER

Ara que han proliferat els locals
que compren or, el Liceu també
s’ha posat a vendre’n i el producte
que ofereix ha resultat prou bo;
potser no és de 24 quirats, però

tampoc no és, com ens havíem te-
mut, “or alemany”. La producció
de Robert Carsen, encara que no
tingui res de la gloriosa concepció
escènica de Wagner, està prou
ben feta perquè es pugui seguir
correctament la trama, i algunes

idees–no totes– són força encerta-
des (l’afecte que demostra Freia
cap al cadàver de Fasolt; el caràc-
ter burgès dels déus, que es vestei-
xen de gala per pujar al seu nou
palau, amb tot el seu mobiliari, la
contaminació del Rin, gràfica-
ment explicada al preludi, amb tot
de gent tirant papers i llaunes,
etcètera). Fluixes, en canvi, les
transformacions d’Alberich, i ide-
es inconsistents (falta or per co-
brir Freia ambmonedes, però a ter-
ra, al seu costat, n’hi havia de so-
bres per tapar els forats).
La veritable joia del conjunt ha

estat l’equip vocal, començant per
la fabulosa Erda d’Ewa Podles
(unsquantsminuts d’increïble ren-
diment vocal com a contralt), se-
guidadelmagníficFasolt d’AinAn-
ger, de gran qualitat (acompanyat
d’un competent Ante Jerkunica
com a Fafner), el sòlid i eficaçMi-
me de Mikhail Vekua i l’àgil i es-
plèndid Loge deKurt Streit, amés
de l’Alberich d’alt nivell que ha

cantat i ha actuat Andrew Shore,
que s’ha mogut molt bé. Els breus
papers femenins de Mihoko Fuji-
mura (Fricka) i Erika Wüschner i
de les tres filles del Rin (saludem
la Wellgunde de Maria Hinojosa,
sobretot) han estat també encer-
tats, com ho han estat els intèr-
prets restants: una mica gran, pe-
rò esplèndid, Albert Dohmen com
a Wotan, el golfista Ralf Lukas
(Donner), secundat pel notable te-
nor Marcel Reijans com a Froh.
Josep Pons ha demostrat un bon
domini de la complexa partitura i
si alguns instruments de metall
han insistit en els típics errors, des-
prés d’una arrencada dubitativa,
ha portat la nau a bon port.
Haquedat clar que l’Anell ha co-

mençat ben aplaudit en aquest
pròleg. El públic va saludar amb
entusiasme Josep Pons en el seu
debut com a director titular, però
va dedicar una barreja de pro-
testes i aplaudiments a l’equip
escènic.c

GUITAR FESTIVAL BCN

Lee Ranaldo, guitarra de Sonic Youth Johnny Winter, guitarrista de blues i rock

“Noemsento
estranytocant
solaSonic
Youth”

El oro del Rin

Autor: Richard Wagner, sobre
llibret propi.
Intèrprets: Albert Dohmen (Wo-
tan); Mihoko Fujimura (Fricka);
Andrew Shore (Alberich); Kurt
Streit (Loge),Mikhail Vekua (Mi-
me); Ralf Lukas (Donner);
Marcel Reijans (Froh); Ain An-
ger (Fasolt); Davant Jenkunica
(Fafner); Erika Wüschner (Fre-
ia); Lisette Bolle, Maria Hinojo-
sa, Nadine Weissmann (3 filles
del Rin). Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu. Direc-
tor: Josep Pons.
Producció: Teatre de Colònia.
Direcció escènica: Robert Car-
sen.
Lloc i data: Gran Teatre del Li-
ceu, 20/IV/2013

“Elblues ja
notémestres
aqui seguir
iescoltar”


