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Generós i rotundRecol·leccióde luxe
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CRÍT ICA DE ROCKCRÍT ICA DE BLUES

CRÍT ICA D’ÒPERA

Alejandro Escovedo &
The Sensitive Boys

Lloc i data: La 2 (21/VI/2012)

DONAT PUTX

Compareixença al Paral·lel d’Ale-
jandro Escovedo, cantant i com-
positor nascut fa 61 anys a SanAn-
tonio, Texas, que forma part
d’una nissaga on trobem músics
vinculats amb Santana o Prince,
entre altres. Aclamat com a mi-
llor artista dels noranta per la in-
fluent No depression, el seu tre-
ball és altament considerat per
col·legues com Bruce Springste-
en, que el 2008 li va proposar que
cantessin plegats a Houston.

Era la primera vegada que Es-
covedo viatjava al nostre país
amb el seu grup, els cohesionats

The Sensitive Boys, que l’acompa-
nyaven en la presentació del seu
onzè disc, Big Station. El generós
programa passava per peces de
l’àlbum esmentat comMan of the
world o una curiosa relectura de
Sabor a mí, inici d’uns intesos bi-
sos que van culminar amb Like a
hurricane (Neil Young). Entre-
mig, temes anteriors com ara
ChelseaHotel ‘78, que va anar pre-
cedida d’una versió d’I wanna be
your dog (The Stooges). Tot i que
l’actuació va tenir els seus mo-
ments de tendresa, Alejandro Es-
covedo va facturar un concert ca-
tegòric i esmolat, comandant el ti-
mó amb el pols ferm dels vells pi-
rates. Banda amb grapa i senti-
ment, i una mirada musical que
contemplava els grans arcans del
rock americà, amb incursions al
garatge i un cert esperit punk re-
lacionat amb els seus inicis.c

The Elvin Bishop Band

Lloc i data: Nova Jazz Cava de
Terrassa (22/VI/12)

KARLES TORRA

A part de figurar entre els mi-
llors guitarristes del blues blanc,
Elvin Bishop és un compositor
constant de totes totes que no ha
deixat de renovar el seu discurs
al llarg de les últimes quatre dè-
cades. Quan semblava que ho ha-
via de deixar, després del brutal
assassinat de la seva filla i de la
seva exdona l’any 2000, Bishop
va reaparèixer al cap de cinc
anys amb un dels millors discos
de la seva carrera: Gettin’my
groove back. Parlem d’un àlbum
catàrtic, en el qual fa un úsmagis-
tral del blues per reciclar els

mals sentiments, i que va centrar
la primera part del seu concert
de divendres passat a la Nova
Jazz Cava de Terrassa.
Al capdavant d’un sextet

d’una gran originalitat tímbrica,
on la seva guitarra i la deKidAn-
dersen comparteixen protagonis-
me ambel trombódel gairebémí-
tic Ed Early, Bishop va deixar
anar d’entrada un imponent
That’s thing, abans de llançar-
nos al ball desmesurat amb

l’energètic funk-blues de Got to
be New Orleans. Intercalant una
sorprenent versió del seminal
Bo-Weevil blues gravat per Ma
Rayney el 1923, la cosa va desem-
bocar en un fabulós What the
hell is going on, el tema central
deGettin’my groove back, i tot un
al·legat furiós contra la violència
al món contemporani que va te-
nir un efecte demolidor.
Ja en la segona part, el savi i

planer bluesman californià va re-
passar els temes més significa-
tius del seu àlbumdel 1974,Let it
flow, a cavall del country blues i
el southern rock. També hi va ha-
ver cajun (amb un estelar Steve
Willis a l’acordió), blues elèctric
deChicago i fins i tot una aproxi-
mació al reggae en la part final
d’un concert la mar d’heteroge-
ni. Abillat com un pagès hippy, i
fent les delícies del públic amb el
seu tocmestre de slide guitar, El-
vin Bishop ens va oferir els seus
millors fruits d’ahir i d’avui en
una recol·lecció de luxe.c

Perspectiva del muntatge de Pelléas et Mélisande, que protagonitza la soprano María Bayo, a dalt

Abillat com un pagès
hippy, el bluesman
californià ens va oferir
els seus millors fruits
d’ahir i d’avui

Festival de Granada

Obra: La vida breve (C. Fernán-
dez Shaw- Manuel de Falla)
Lloc i data: Palau de Carles V,
Alhambra (21/VI/2012)

JORGE DE PERSIA

Granada ha estat, almenys per
al món del modernisme català,
una important referència cultu-
ral; la vivència de la ruïna romàn-
tica, “el jardí abandonat”, de la
qual van beure Rusiñol, Albéniz,
Casas i molts d’altres. Manuel de
Falla, de constants modernistes,
va completar les seves Noches en
los Jardines de España al Cau Fer-
rat, convidat al seu entorn de pau
per Rusiñol. I podrien continuar
les referències. En temps contem-
poranis, un jove Josep Pons, que
va donar nova vida al repertori
de Falla amb la seva Orquestra
del Teatre Lliure, va dur la de
Granada al primer lloc de les de
l’Estat. Després va passar a diri-
gir l’ONE i ara, al cap d’anys amb
ella, va tornar al palau de Carles
V per oferir una magnífica versió
deLa vida breve, de Falla, amb un
grup de solistes espanyols d’ex-
cepció: Mariola Cantarero, Àngel
Òdena, Estrella Morente, José
Ferrero, José Antonio López, i el
Cor Nacional que dirigeix Joan
Cabero.

Veritable forjador d’orques-
tres, en mans de Pons, que es farà
càrrec ben aviat de la direcciómu-
sical del Liceu, l’ONE va mostrar
sensibilitat i expressió dels mati-
sos. Poques vegades es pot escol-
tar la profunditat, el missatge
transparent, la força vital i alhora
cert neguit que Falla manifesta
en la Danza d’aquesta òpera. I el
rerefons de drama i compromís
social que va impedir l’estrena du-
rant una dècada a Espanya, fins
al 1914. Aquest acomiadament de
Pons de l’ONE inaugurant la 61a
edició del Festival de Granada ha
estat una ocasió digna d’esment.c

JAVIER DEL REAL / ANDREU DALMAU / EFE

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

U na partitura única.
Una música que
parla per si matei-
xa i que, encara
que molta gent

creu que li deu tribut a Wagner,
és més aviat resultat d’una con-
frontació amb ell: mentre la mú-
sica alemanya pensa que la vida
és plena de respostes, la francesa
creu que està plena de pregun-
tes; on Wagner avança com una
màquina, Debussy t’obre una
porta i et convida a entrar”.
Qui parla així és el director ti-

tular de l’Orquestra Simfònica
del Liceu, Michael Boder, que
s’acomiada del seu càrrec amb
aquest Pelléas et Mélisande
(1902) rescatat in extremis del
conat d’ERO que va fer el Gran
Teatre. L’obra de Claude Debus-
sy sobre un poema de Maurice
Maeterlinck –representant del
simbolisme literari– arriba al Li-
ceu en el muntatge que Robert
Wilson va estrenar el 1997 a Salz-
burg i París, reposat ara pel Li-
ceu amb la col·laboració del Tea-

tre Reial. S’estrena aquest dime-
cres i s’hi estarà durant sis úni-
ques funcions, fins al 7 de juliol.
Drama líric en cinc actes allu-

nyat del verisme, narra l’amor
que sorgeix entre Pelléas–el barí-
ton Jean-Sébastien Bou– i la do-
na del seu germà, Mélisande –la
soprano María Bayo–, amor que
com sol ser habitual als escena-
ris d’òpera, condueix al crim i la
tragèdia, si bé aquí les lleus anèc-
dotes argumentals s’endinsen

més en els complexos senti-
ments i molt poc en les circums-
tàncies en què es produeixen. I
encara que el llibret situï l’acció
a l’edatmitjana, es desenvolupen
en un país fora del seu temps i
del seu espai.
Terreny propici doncs per a la

dramatúrgia de Robert Wilson,
aquest gran poeta visual i mestre
formalista el muntatge teatral
del qual manté les constants de
l’original de fa 15 anys, encara
que, com assegura el mateix di-
rector d’escena, “el marc el dono
jo; la manera com s’omple depèn
de la personalitat i la veu dels in-
tèrprets”. “Nohi ha lleis immuta-
bles –afegeix–, si cal canviar una
mica d’acord amb els artistes, es
canvia”. La seva feina és formal,
que significa que prenc distància
respecte de com es presenta la
història al públic, per donar-li
aire i reflexionar... Per mi un

‘María, t’estimo’ no és tan sen-
zill. I si treballo amb els artistes
és per poder fer preguntes, per-
què si ja saps les respostes no fa
falta fer res”.
La seva aproximació a Pelléas

etMélisande està plena de contra-
ris: el que està il·luminat és fosc,
el que és a prop és lluny, el que
és a dalt també és a baix. “És una
obra sobre el número 2. Creiem
que 1 + 1 és igual a 2, però si ho
penses bé, 2 és igual a 1. Tenim
una mà dreta i una esquerra, un
hemisferi cerebral a cada costat,
però som un cos i una ment.
Aquest és el repte”. Així, si se-
gons el llibret Pelléas s’apropa a
Mélisande i admira els seus
llargs cabells, aquí no hi ha cabe-
llera i tots dos estan molt allu-
nyats. “Passa com amb una cinta
elàstica: si l’estires, augmentes la
tensió”, conclou Wilson amb la
seva mirada penetrant.c

Arriba al Liceu el delicat muntatge que RobertWilson va fer de l’òpera ‘Pelléas etMélisande’

ÚltimestardesambDebussy

Protagonitzat per
María Bayo i
Jean-Sébastien Bou,
el muntatge és un
joc de contraris


