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Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 84 a 90

33 MÚSICA

La dotzena edició del Festival de Ciutat
Vella aposta pel quintet de Javier
Galiana, un projecte musical que
experimenta la barreja entre la tradició
flamenca i el jazz. A aquesta actuació
la seguirà l’actuació de Chico Ocaña
(foto), líder del grup Mártires del
Compás, que presentarà el seu últim
disc ‘Tres en uno’. En el seu nou treball,
el poeta de San Roque ofereix un
concepte líric del flamenc.
CCCB (Montalegre, 5). 21.00 hores.
6 euros.

DUES VISIONS RENOVADES
DEL FLAMENC, AL CCCB

33 MÚSICA
AVUIMÚSICA
Últim concert de la temporada d’aquest
cicle de música contemporània, amb el
Quintet de Metall de l’OBC.
Auditori del Macba (plaça dels
Àngels, 1). 21 hores. 9 euros.

33 MÚSICA
FEDERICO AUBELE
El guitarrista argentí presenta ‘Grand
Hotel Buenos Aires’, un disc de
cançons d’autor pròximes al tango.
Sidecar (plaça Reial, 17). 22.15
hores. 12 euros.

33 MÚSICA
WAGNER PA
L’artista brasiler resident a Barcelona
(foto) actuarà aquesta nit en el marc
del Festival BrasilNoar.
La Paloma (Tigre, 27). 23.00 hores.
5 euros.

33 MÚSICA
SHIVA SOUND
Stefanie Ringes lidera la formació que
presentarà ‘Meena Supreme’, disc
d’influències índies i brasileres.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).
00.00 hores. 5 euros.

Les cites d’avui 33

MÚSICAb
AINHOA ARTETA,
l’èxit de la feina
ben feta

INTÈRPRETS Ainhoa Arteta (soprano),
Roger Vignoles (piano) LOCAL Gran
Teatre del Liceu DATA 23 de maig

MÚSICAb
WEIRD WAR, les
últimes conteses
d’Ian Svenonius

ARTISTES Weird War i Hello Cuca
LOCAL Sidecar
DATA 22 de maig

Un xou agitat, però lluny de
les intenses cerimònies dels
seus anteriors projectes

Crítiques 33

Bon debut d’Ainhoa Arteta,
amb Roger Vignoles al piano,
en un Liceu a vessar

Ian Svenonius va declarar la guer-
ra al capitalisme el 1988 amb el
grup Nation of Ulysses. I aquí se-
gueix, desafiant fins a l’últim es-
pectador amb aquella mirada
d’il.luminat psicòpata i conver-
tint el rock en arma política. La
seva última estratègia és Weird
War. Amb ella dispara un funk-
rock de combat, regressiu, però
accelerat, explosiu i contagiós.
Només és un quartet, però sona
com un disciplinat i poderós
exèrcit gràcies, entre altres aspec-
tes, al guitarrista Alex Minoff, que
complementa els recitats de Sve-
nonius amb un falset molt real.

En conjunt, Weird War ofereix
un espectacle solvent. Rabiós en
l’aspecte musical i distret pel que
fa a les intervencions de Sveno-
nius. Una altra cosa és que cali i
sacsegi com aquell cerimonial se-
grest d’ànimes que era un con-
cert de Make-Up. O que et pugui
educar políticament com el re-
pertori de Nation of Ulysses.
Avui els de Washington DC con-
vencen per les formes, però no
captiven ni emmudeixen. Tenen
un bon directe, i prou. Però no
se’ls veia gaire interessats a bata-
llar eternament, així que després
de 50 minuts se’n van anar.

Per sort, la guinda havia arri-
bat amb els entrants: una actua-
ció gairebé sense pausa del trio
murcià Hello Cuca. El seu insis-
tent primitivisme punk sí que re-
sulta hipnòtic. A vegades encara
s’encallen, però quan agafen em-
branzida, les senzilles, significati-
ves i encertades cançons del seu
disc Gran sur fonen totes les con-
vencions que han convertit el
rock en un dels espectacles més
tòpics i li tornen la seva ràbia pri-
migènia, la seva intel.ligència i la
seva raó d’existir. Gran trio.<
NANDO CRUZ

33 Ainhoa Arteta, dilluns a la nit, durant el recital al Liceu.

ANTONI BOFILL

L’èxit va acompanyar el debut
d’Ainhoa Arteta al Liceu. Un èxit
clar i treballat, que es va fer més
visible en les dues pàgines d’òpe-
ra que va interpretar en el bloc de
propines, Summertime de Porgy
and bess, de Gershwin, i Oh, mio
babbino caro de Gianni Schicci, de
Puccini, i que va tancar amb Cla-
velitos, a la manera de Victòria
dels Àngels en els seus recitals,
recordada per la cantant basca
des de l’escenari.

Era nit de debut, cosa que es va
reflectir en el ple de la sala. Tots
sabem que aquí no es regala res.
Cada pas endavant en una carre-
ra se l’ha de guanyar cada artista
a base de tot el que s’ha de tenir
per fer un pas endavant. El públic
liceista és generós, però no per

això menys exigent. I així va ser,
una vegada més.

Arteta havia elaborat un pro-
grama intel.ligent per a aquest
públic. Belles melodies france-
ses a la primera part, evitant les
subtileses de Debussy o Fauré i,
després del descans, tres compo-
sitors catalans, repertori de qua-
litat i amb ganxo, i en castellà,
però en les quals qualsevol ca-
mina al caire del precipici.

Va començar el primer Gou-
nod amb un cert vibrato, que
aniria utilitzant expressivament
o corregint en la vetllada.
L’orientalisme de Bizet va
merèixer entusiastes aplaudi-
ments seguits de calma en el se-
gon Gounod i la Chanson triste,
de Duparc. Roger Vignoles va
interpretar una pàgina dels Chil-
dren’s corner, de Debussy, i van
seguir tres peces més de Saint-
Saëns, Chausson i la cèlebre
Vocalise en forma d’havanera, de
Ravel. Bon nivell, però Arteta
encara no havia traspassat la
subtil ratlla de l’èxit.

Va començar a gestar-se en
les cinc cançons d’Obradors, so-
bretot amb Del cabello más sutil i
Chiquitita la novia. Tres tonadi-

lles de Granados ben interpreta-
des sobre un acompanyament
pianístic poc elaborat, i les Cinco
canciones negras, de Montsalvat-
ge. Aquí Vignoles sí que va estar
realment inspirat.

Arteta va defensar Cuba dentro
de un piano sense encertar en el
yes final. Molt bell Punto de haba-
nera. A Chévere el pianista li va do-

nar un cop de mà. Estupenda la
Canción de cuna així com el difi-
cilíssim Canto negro. Un treball
ben fet ratificat en les propines.<
LUIS POLANCO

MÚSICAb
CARMEN LINARES,
tota una lliçó de
classe a Nou Barris

ARTISTA Carmen Linares
LLOC Pati de la seu del Districte de
Nou Barris DATA 21 de maig

Sòbria, greu, exquisida. Amb un
discurs expressiu intens, però me-
surat. Carmen Linares ja disfruta-
va d’una maduresa esplèndida fa
15 anys. El temps juga a favor seu:
lluny de provocar-li aquell acomo-
dament en què molts es bressolen,
sembla impulsar-la sense descans a
la recerca de nous registres i li dei-
xa en la veu el pòsit espès dels vins
forts.

Així va ser com la cantaora de Li-
nares va tancar el festival Flamenc
a Nou Barris. Amb un ple absolut i
un silenci respectuós, amb la segu-
retat d’estar davant d’una de les
dones que més coses han de dir en
el flamenc contemporani. No

només perquè el seu repertori és
extensíssim, sinó també perquè les
veus antigues l’avalen.

L’herència de tot un segle de
cante de dona, recollida en la seva
imprescindible Antología (1996), és
present en cada un dels seus la-
ments, en els silencis, en l’elecció
dels cantes i en la manera com diri-
geix la seva carrera. La seva virtut
no és només una qüestió de veu,
sinó d’actitud. La seva trajectòria
és tan coherent que no té fissures.

Va començar per tangos i va se-
guir per alegrías i soleares. Va estar
solemne en les tarantas i coqueta
en les alegrías. El martinete per se-
guiriya va fer contenir la respiració.
Va ser un repertori concís, amb un
final per bulerías i fandangos, enri-
quit i dignificat per la presència
d’un excol.laborador seu, el guitar-
rista granadí Paco Cortés.<
LUCÍA FLORES

Un oasi de savoir faire en un
gènere que, contra el que pot
semblar, està en hores baixes


