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PUBLICITAT A L´
Horari comercial:

podeu telefonar de 9 h a 19 h
al  93 202 95 95

Fora d´aquest horari i
els caps de setmana,

envieu un correu electrònic a:
paper@ara.cat

MÚSICA

Antony, el sexe dels àngels

mones del sexe oposat durant uns
mesos, canta a la llibertat de ser i de
decidir sobre un mateix, i divendres
a la nit va fer-ho amb un repertori
meticulosament escollit.

Acompanyat per un exquisit sep-
tet que dirigia el trompetista Steve
Bernstein, va començar molt suau-
ment amb For all we know, de la can-
tant de jazz noruega Silje Nergaard.
Després va anar passant de l’experi-
mental Oneohtrix Point Never (Re-
turnal) al soul de Millie Jackson (A
child of God), fins que va seure al pi-
ano per cantar la seva Cripple and
the starfish. La major part del con-
cert, però, la va fer dret, imposant la
seva majestuosa figura coberta amb
una túnica negra que només deixa-
va veure les seves mans grosses i ex-
pressives. Així va cantar As tears go

by, la primera cançó que van escriu-
re Jagger i Richards plegats (i que va
gravar Marianne Faithfull abans
que els Rolling); la murder ballad
Cruel mother; un desconstruït i des-
encaixat I will survive molt aplaudit
per la graderia, i el seu fantàstic You
are my sister del cèlebre I am a bird
now (2004). L’espiritual Motherless
child va tenir doble significació: en
primer lloc va dedicar-lo als “nens
gais de països com Uganda, Nigèria,
l’Iran i l’Afganistan” i en segon lloc
va citar la versió de Little Jimmy
Scott, cantant amb veu de contralt a
causa d’un problema de creixement.
Someday someway, de The Marve-
lettes; If it be your will, de Leonard
Cohen, i Candy says, de Lou Reed,
van posar la cirereta a un concert
per emmarcar.e

Antony Hegarty va fer un repàs a les cançons que més l’han influït al
llarg de la seva vida en un concert per emmarcar. CÈLIA ATSET

El cantant defensa la seva opció amb un concert de versions

El Grec arrenca avui
amb una gran festa
popular a Montjuïc

enbreu

Música, arts escèniques i cinema. És el triplet amb
què arrenca avui al vespre el Grec –a partir de les

20.30 h– en una festa que inundarà l’avinguda Maria
Cristina. El director del festival, Ramon Simó, confes-
sa que la fórmula de barrejar diferents escenaris i
disciplines artístiques s’acosta més al seu ideal d’in-
auguració. Al capdavant hi haurà una companyia
gens convencional que als 70 va portar la festa i la
passió per l’art al carrer: Comediants. Celebraran el
40è aniversari amb la projecció del tràiler del docu-
mental Amb el sol a la maleta i l’acció en directe Vol
de la Terra: es podrà tornar a escoltar la música de la
cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona i un gran glo-
bus terraqüi, amb una trapezista, sobrevalorà els car-
rers de Barcelona. Els Catarres i Lax’n’Busto també
actuaran a la festa. A pocs metres, el cine a l’aire lliu-
re de Sala Montjuïc obrirà la programació d’aquest
estiu amb Blancaneu. El film mut i en blanc i negre es
projectarà amb la interpretació en viu de la banda so-
nora d’Alfonso Villalonga que en farà la Sinfonietta
Monteolvido, una banda de 25 de músics dirigits per
Roman Gottwald.

El festival començarà oficialment dilluns a la nit al
Teatre Grec amb l’espectacle Opus. Catorze ar-

tistes de la companyia australiana Circa protagonit-
zaran un espectacle d’acrobàcia i dansa amb mo-
ments espectaculars, com quan tots els actors sal-
ten alhora al mateix punt. Els músics de Quatuor De-
bussy també pujaran a escena i, amb els ulls
embenats o movent-se, tocaran Xostakóvitx.

SÍLVIA MARIMON ❊ BARCELONA

Acròbates i músics es mouran al ritme de Xostakóvitx
a ‘Opus’, demà al Teatre Grec. MICHEL CAVALCA

Al Fossat de Santa Eulàlia avui es projectarà a l’aire
lliure ‘Blancaneu’ amb una banda de 25 músics.

Antony and the Johnsons

FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES

Divendres 28 de juny

BORJA DUÑÓ AIXERCH

El concert d’Antony and
the Johnsons al nou Fes-
tival Jardins de Pedral-
bes va ser un apassio-
nant recorregut per la

història de la música popular occi-
dental vista per una de les persona-
litats més singulars de la cançó con-
temporània. Antony Hegarty, que ja
havia anunciat que She’s so blue era
un espectacle de versions –algunes
de les cançons que més l’han influ-
ït en la seva vida–, va aparèixer amb
20 minuts de retard sobre l’escena-
ri. Ho va fer com un extraterrestre,
o com si arribés del futur, perquè
parlava del complex concepte de
transgènere a un públic que, ins-
tants abans, degustava ostres i ca-
va tranquil·lament en un entorn
idíl·lic, el mateix oasi enmig la ciu-
tat (com si Cap Roig hagués aterrat
a l’upper Diagonal) on pocs dies
abans havien cantat Josep Carreras
i Julio Iglesias.

Cut the world, de l’espectacle The
life and death of Marina Abramovic,
li va servir per pregonar la feminit-
zació d’un univers artificialment
masculinitzat. I és que la condició se-
xual del cantant és clau per entendre
la seva música. Antony, que va dir
que tothom hauria de prendre hor-

Crítica


