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ARXIU

Anna Calvi, figura emergent de l’art-rock

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L a segona píndola
musical del Festi-
val del Mil·lenni
promet emocions
intenses. Després

d’una arrencada que no va dei-
xar gens insatisfeta a la nom-
brosa afició de Mark Lanegan,
avui és el torn d’Anna Calvi,
considerada una de les artistes
més inquietes de l’escena indie
rock. Després de sor-
prendre en la seva es-
trena discogràfica
amb un àlbum que
transpirava intensitat
emocional a dojo, no
exempta d’èpica, fa un
parell de mesos va pu-
blicar One breath (Do-
mino), un disc on rein-
cideix en algunes de
les seves coordenades,
encara que mostrant
més riquesa instru-
mental i un ventall so-
nor més ampli. Però
com que sempre és
més aconsellable gau-
dir-ne en directe, on
exhibeix el seu verita-
ble potencial, avui és
una bona oportunitat
perquè se la podrà veu-
re i escoltar a la sala 2
d’Apolo (20.30 h),
dins del Banc Sabadell
Festival del Mil·lenni.
Els adjectius inquie-

ta i creativa, en aques-
ta ocasió, també po-
den anar acompanyats
del d’insòlita, en el sen-
tit més ampli del ter-
me, i és que la música,
cantant i guitarrista britànica
compleix tots els requisits:
practica una mena d’art-rock
atípic en aquests temps i la se-
vamateixamanera de ser sem-
bla donar la raó als que la quali-
fiquen d’heterodoxa. Així que
no hauria de sorprendre que
parlar amb ella sigui una cosa
molt instructiva perquè obliga
a variats exercicis de pacièn-
cia, comprensió, traducció i in-
terpretació. Parca fins a l’exte-
nuació, Calvi (1980) comenta
lentament des de l’altre ex-
trem del fil telefònic que enca-
ra que One breath estigui pro-
duït per John Congleton, gra-
vat a França i mesclat a Texas,
“sempre vaig tenir clar el tipus

de so que volia per a l’àlbum i
per això vaig seguir molt de
prop tot el procés. Amb en
John vaig estar parlant del disc
pràcticament amb un any d’an-
telació, i el resultat final sem-
bla que ha desconcertat els crí-
tics. Una de les coses que més
em van agradar de treballar
amb ell va ser que a en John li
agrada fer les coses de manera
veloç... de fet One breath el
vamgravar només en sis setma-
nes, i la seva rapidesa em va

anar bé perquè va impedir que
jo estigués donant infinites vol-
tes als detalls més petits com
em va passar al primer disc”,
confessa en un to monòton.
“Amb el que volia experimen-
tar realment era amb sonsmolt
més pesats que amb la meva
obra anterior, sobretot a l’hora
de tocar la guitarra. Buscava

una sonoritat guitarrera dramà-
tica, més que com a simple
acompanyament, que és el que
se sol fer”.
La bona acollida que va regis-

trar en el seu debut discogràfic
–amb elogis de Brian Eno i
comparacions amb artistes
com Patti Smith, PJ Harvey o
FlorenceWelch–no sembla ha-
ver alterat els objectius
d’aquestamúsica, filla de pares
italians. “No em vaig sentir en
absolut pressionada pel pre-

sumpte èxit del meu
primer disc. No venc
milions de còpies ni
treballo en una gran
companyia discogàfi-
ca... el meu únic ob-
jectiu era fer una bo-
na obra, bona músi-
ca. De fet, tinc clar
que si aspirés a tenir
el que s’entén per
èxit comercial, no es-
taria component i in-
terpretant aquest ti-
pus de música”.
El tercer element

de la seva captivado-
ra proposta artística
(juntament amb la
vis compositiva i l’ha-
bilitat guitarrera) rau
en una veu que al-
guns qualifiquen de
fascinant. La clau és
que, més que cantar,
Calvi projecta una
força vocal amb què
eleva la tensió de les
cançons fins a ex-
trems impressio-
nants. Però, en
aquest mateix àlbum
quepresentarà aques-
ta nit a Barcelona

acompanyada d’un grup de
tresmúsics, també inclou com-
posicions impregnades d’una
tendresa desarmant. “Crec que
per projectar una cosa intensa
i apassionada no has de fer-ho
obligatòriament amb un volum
gaire alt; crec també que és sa-
but que cantar d’una manera
suau pot ser molt més efectiu
que fer-ho fort”. Aquest equili-
bri és precisament el que gravi-
ta al llarg d’un àlbum que és
emocionalment molt variat:
“Sí, també aquesta era una mi-
ca la meva idea. Buscar un dià-
leg entre la calma, la tensió i el
directament salvatge... i crec
que en aquesta lluita la guitarra
permet més joc que la veu”.c
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Els concerts de
l’artista britànica es
caracteritzen per la
mescla d’intensitat i
assossec emocional

BARCELONA Redacció

El dramaturg i director català
PauMiró guanyava ahir a Itàlia
el prestigiós premi de teatre
Ubu. La seva obra Els jugadors,
va ser premiada en la categoria
de millor novetat estrangera.
La peça es va estrenar l’abril
del 2011 al Teatre Lliure deGrà-
cia, amb Andreu Benito, Jordi
Boixaderas, Jordi Bosch i Boris

Ruiz que encarnaven quatre ho-
mes fracassats que es donaven
al joc sense res a perdre. El ju-
rat del premi Ubu va destacar
la qualitat del text de l’obra,
que també es va poder veure a
Itàlia –sota el títol Jucatùre–di-
rigida per Enrico Ianiello. La
complicitat entre Miró i Iane-
llo ha estat clau per aconseguir
l’èxit de la versió italiana, que
es va estrenar al Piccolo Teatro

de Milà i va fer gira durant les
temporades teatrals 2012-2013
i 2013-2014.
Precisament al Piccolo Tea-

tro de Milà recollia el premi
ahir a la tarda Pau Miró. Els
premisUbu són elmàxim reco-
neixement que es dóna al tea-
tre italià i els atorga un jurat for-
mat per 56 professionals del
sector, entre crítics i periodis-
tes teatrals.c

L’artista indie presenta ‘One breath’ al Festival delMil·lenni

AnnaCalvipassional

Eldramaturg catalàPauMiró
guanya el premi italiàUbu2013


