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Cançons amb àngel
CRÒNICA Riba i Comelade delecten amb les ‘Mosques de colors’

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

P
au Riba i Pascal Comelade, 
o com un cantant que no 
ha estat beneït pel do 
d’unes facultats vocals en-

cegadores i un pianista que no sap 
llegir partitures construeixen un 
món màgic i de suma sensibilitat 
més enllà que, aquí i allà, potser per 
despistar, perpetrin alguna feliç 
gamberrada. Quan la tècnica no 
aclapara, però sí l’àngel i la imagina-
ció, poden sortir operacions com la 
de divendres a Barnasants. Un avís 
per als aprenents de l’ofici: fascinar 
sense erudició acadèmica està a 
l’abast de pocs.
 Però Mosques de colors, el primer 
disc a mitges de Riba i Comelade, in-
triga i commou, i la seva plasmació 

en directe a la sala 3 de l’Auditori, 
encara amb poc rodatge (era la se-
va tercera escenificació), es va sal-
dar amb un ampli desplegament de 
recursos expressius: de la cançó en-
cantada (La bruixa del matí, una de les 
millors del repertori, que va obrir la 
sessió) al pòsit popular, tan del gust 
del pianista rossellonès (El xiclet del 
temps), amb un Riba capaç de fer de 
cantautor bucòlic (Virtuosa harmo-
nia) i de rocker desfermat (la presa fi-
nal de Taxista, original del 1967 que 
va dedicar «a tots els aturats, desno-
nats, enganyats i donats pel sac»).

DUO EN EQUILIBRI / El tàndem no es va 
mostrar desequilibrat, i va esbos-
sar una fusió estable del costumis-
me melancòlic punkie de Comelade 
(més pianista que joguinaire) i la te-

atralitat de Riba, que va cosir les can-
çons amb monòlegs irònics dirigits 
al seu company, mentre aquest el 
mirava de reüll amb les seves graci-
oses expressions de sufocació. «Pas-
cal és un economista. Economitza 
amb la música. Hi posa poc, però el 
just», va assenyalar el cantautor des-
crivint el miniaturista estil del seu 
partenaire, a qui intuïm poc còmode 
sent el centre de les mirades.
 En l’atmosfera etèria d’Ha pas-
sat un àngel o la paròdia de la Chan-
son d’On y va es va apreciar una su-
ma d’ingredients estètics en què cap 
dels protagonistes va perdre propie-
tats pel camí. Surrealisme amb co-
neixement de causa, amb algunes 
estridències instrumentals (desafi-
nacions incloses), desenvolupat amb 
l’acció de dos còmplices, Oriol Luna 

i Juansu le Mieras, a càrrec de bate-
ria, baix, veus i additius coloristes. 
Com que el repertori de Mosques de co-
lors va donar per a poc més d’una ho-
ra, el duo va desenterrar una Noia de 
porcellana que Comelade, fan de Diop-
tria des de la seva adolescència, va to-

car amb visible plaer, i com a propi-
na final, Daliniana flor, de l’últim disc 
de Riba en solitari, Virus laics (2008). 
Una cançó amb al·lusions a Dalí i al 
pensador Francesc Pujols, mites de 
la parella. Ells també ho són ara per 
a molts. H

33Pau Riba, en primer terme, i Pascal Comelade, a l’Auditori.

FERRAN SENDRA

Faula sobre
la intel·ligència
i la felicitat
3‘IQ 100’ narra un experiment que porta 
un jove discapacitat a la genialitat

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

«¿Fins a quin punt podem jugar a 
ser Déu i no acceptar com és cada un 
amb la seva potencialitat?». Ferran 
Audí va voler respondre a aquesta  
pregunta el 2005 quan va estrenar 
IQ 100, una faula per a adults, i hi 
ha tornat amb la reposició a la Sala 
Atrium. El monòleg que interpreta 
Raimon Molins, responsable de l’es-
pai de l’Eixample, s’interroga sobre 
barems que defineixen aquest con-
cepte –el coneixement, la informa-
ció o les dades– que no estan acom-
panyats de la intel·ligència emocio-
nal. «La tragèdia arriba perquè com 
més informació tenim més desgra-
ciats som. Una maledicció bíblica», 
sentencia Audí.
 IQ 100, títol que remet al nivell es-
tàndard en un test d’intel·ligència, 
aprofundeix en el tema a partir d’un 
jove de 35 anys discapacitat mental, 
anomenat Litus, que se sotmet a una 
operació que el convertirà en un ge-
ni, encara que ell sentirà que mai dei-
xarà de costat la seva excepcionali-
tat. Un error de la tècnica quirúrgica 
revertirà la seva situació en un viatge 
d’anada i tornada. «És un retrocés ti-
pus Benjamin Button», afegeix Audí, 
recordant el film de David Fincher.
 L’autor i director planteja l’obra 

allunyada de tot realisme com un 
viatge al cervell del personatge, del 
qual participa un espectador obli-
gat a ser actiu i a «fer ús de la seva 
imaginació», subratlla Audí. Hi con-
tribueix un espai escènic conceptu-
al que vol recordar la ciència-ficció 
dels anys 70. Les dimensions de la Sa-
la Atrium li permeten, a més, jugar 
amb la idea del primer pla cinema-
togràfic en el treball de Raimon Mo-
lins.

UN ÀLTER EGO / A l’actor, que ja va in-
terpretar l’obra fa nou anys en la des-
apareguda carpa teatral del Poble 
Espanyol, l’acompanya en escena el 
ballarí Miquel Barcelona. Sol a par-
tir del moviment i sense articular 
paraula, encarna els personatges de 
què parla el protagonista: un metge, 
un psiquiatre, un barber,  un ratolí... 
Aquest últim actua com un àlter ego 
de Litus, ja que va ser el primer paci-
ent de l’experiment.
 «El personatge passa per totes les 
facetes de la vida. Hi ha moments 
per a l’angoixa, la ironia, el sarcas-
me, la por i el romanticisme», afir-
ma Molins, enfrontat en la reposi-
ció  a un treball més contingut per la 
proximitat del públic. La projecció 
d’imatges il·lustrarà el viatge emoci-
onal de Litus. H
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