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CRÍT ICA DE ROCK

CRÍT ICA DE L IEDER

Josep Pons

El concert de Tindersticks, el març de l’any passat, a Barts
JORDI PLAY / ARXIU

Kaiser Chiefs

Intèrprets: Ricky Wilson, veu;
Andrew Whitey White, guitar-
ra; Nick Peanut Baines, teclats;
Simon Rix, baix; Vijay Mistry,
bateria
Lloc i data: Razzmatazz
(15/II/2014)

KARLES TORRA

Inspirant-se en el punk rock i la
newwave, els Kaiser Chiefs van
irrompre en gran ja fa gairebé
una dècada amb Employment,
un àlbumsensacional que va su-
posar un autèntic revulsiu per
al pop britànic. Si bé vanmante-
nir el nivell en la seva següent
entrega, Yours truly, angrymob,
des d’aleshores la seva creativi-
tat ha anat minvant de forma
significativa fins a tocar fons al
seu últim àlbum, The future is
medieval.
Amb tot el paper venut, el

quintet de Leeds va avançar dis-
sabte passat a Razzmatazz part
del temari del seu pròxim disc,
Education, education, education
and war, que sortirà a la venda
elmes vinent. El concert va ser-
vir també per presentar el nou
bateria després de la defecció
de Nick Hodgson, i el cert és
que Vijay Mistry va causar una

molt bona impressió amb el seu
estil esbojarrat i divertit. Enca-
ra que van obrir amb un tema
nou, The factory gates, el gruix
del repertori es va basar en el
material dels seus dos primers
discos, concitant la primera
gran ovació de la nit a propòsit
d’un potent Everyday I love you
less and less, interpretat amb
molta grapa per un Ricky Wil-
son que va rendir a gran nivell,
tant en la seva faceta vocal com
en la de frontman. Algunes de
més inspirades que d’altres, en-
tre les noves cançons va brillar
especialment Coming home,
que va aparèixer perfectament
incardinada amb dues perles
del seu primer disc (Modern
way iYou can have it all). Reser-
vant la millor carta del seu nou
temari, Misery company, per a
un apoteòsic rush final, en el
qual no van faltar els dos hits
més grans de la banda, I predict
a riot, reminiscent dels Jam, i la
inoblidableRuby.Entre el deliri
dels seus seguidors, Ricky Wil-
son i els seus camarades van re-
matar el concert amb el seminal
Ohmy god.Encara que no arribi
ni de lluny al nivell dels seus
dos primers discos, sembla clar
que amb Education, education,
education and war els Kaiser
Chiefs surten del fons creatiu i
remunten el vol.c

Liceu al Palau

Autors: Richard Strauss,
Gustav Mahler, Joan Manén
Intèrprets: Sarah Connolly,
mezzosoprano. Orquestra
Simfònica del Gran Teatre
del Liceu
Director: Josep Pons
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (15/II/2014)

ROGER ALIER

Després de les importants com-
memoracions verdiana iwagne-
riana que han ocupat l’inici del
curs, amb l’any ha arribat el
cent cinquantè aniversari de Ri-
chard Strauss, i l’Orquestra Sim-

fònica del Gran Teatre del Li-
ceu ha ofert un brillant concert
amb dos dels coneguts poemes
simfònics de joventut del gran
autor muniquès, Les trapelle-
ries de Till Eulenspiegel, op. 28, i
Mort i transfiguració, op. 24,
amb els quals s’ha demostrat
una considerable capacitat del
conjunt sota l’atenta batuta de

Josep Pons, i amb distingides
participacions dels instruments
de metall i de fusta: citem no-
més com a exemples excel·lents
la tasca del primer flauta i del
primer violí dins d’uns resultats
francament encoratjadors per
al conjunt del Liceu.
Després, a la segona part, cal

assenyalar la presència de la
mezzosoprano Sarah Connolly,
que amb la seva veu forta i ben
timbrada va fer reviure els lie-
der de Mahler de Das Knaben
Wunderhorn, a la fi dels quals la
cantant britànica va rebre una
sonora ovació.
Va completar el concert una

audició que retornava al Palau
un compositor català que s’ha-
via destacat molt en el primer

terç del segle XX, i
no només com a
compositor, sinó
coma escriptor so-
bre temes musi-
cals, incloent unes
memòries en tres
volums i una enci-
clopèdia musical, i
que va obtenir
èxits sonors a Ale-
manya i a altres
països. El seu poe-
ma simfònic Festi-
vitat va ser inter-

pretat per l’orquestra amb un
vigor i un impuls convincents
que van fer reviure una de les
seves partitures una mica
straussianes, molt del gust del
seu temps i perfectament audi-
ble avui dia. La sessió va aca-
bar enmig de l’entusiasme del
públic que omplia gairebé tot
el Palau.c

IGNACIO OROVIO

Barcelona

Quan el 2012 els amos de la pro-
motora musical The Project sos-
pesaven quin nom posar al lla-
vors Arteria Paral·lel, gestionat
per la Societat General d’Autors
(SGAE), i algú els va proposar
Barts, a mig camí entre bar i arts
van dubtar. Van dubtar perquè
continuava sense ser un teatre ni
una sala de concerts.
Avui, un any (i dos dies) des-

prés de començar a funcionar
ambaquest acrònim, el Barts con-
tinua sense ser cap de les dues co-
ses, i ja és les dues. Els amos de
The Project, Tito Ramoneda i
Joan Roselló, es feliciten. Hi ha
qui puja a un taxi i diu “al teatre
Barts” i hi ha qui diu “a la sala
Barts”, i això explica en què s’ha
convertit: una sala polivalent
(dos, en realitat, perquè també es-
tà el Club,més reduït) que ha aco-
llit 157 activitats diferents, amb
un total de 368 funcions. En to-

tal, 147.596 espectadors de músi-
ca, comèdia, conferències, dià-
legs, circ, infantils, màgia, cine-
ma...“Hem volgut crear un espai
d’aliances”, explica Ramoneda,
en un dinar a l’escenari de la sala,
en una idea a explorar... “Haurí-
em pogut programar una cosa
que ens assegurés, encara que ai-
xò mai no es pot dir al món de
l’espectacle, una bona ocupació,
però la nostra idea sempre va ser
la de dinamitzar l’espai, que hi ha-
gués molt moviment”, comple-
menta Roselló.
Per incidir en aquest aspecte,

la directora de la sala, Silvia Ber-
na, està estudiant un sistema de
muntatge i desmuntatge de les ca-
dires més àgil que l’actual, que
dura entre tres i quatre hores.
D’aquesta manera, aconseguirà
esprémermillor les hores d’ober-
tura. La sala té 933 butaques, i
1.500 places si la platea és per a
públic dret.
The Project va subcontractar a

la SGAE la gestió de l’espai (de
propietat municipal) per a vuit
anys; en el primer han aconse-
guit equilibrar costos “i gaudir”,
diuRoselló. La firma espera gene-
rar beneficis en tres o quatre
exercicis.
De moment, hi ha qui en pujar

al taxi diu “al Barts” i el conduc-
tor no mira el GPS.c
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DV 21 → 20.30h
DS 22→ 19h
DG 23→ 11h

SALA 1 Pau Casals

L’ORQUESTRA
del LICEU
i la Romàntica

de Bruckner

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL
GRAN TEATRE DEL LICEU

JOSEP PONS director

• BRUCKNER » Simfonia núm. 4

“Romàntica”

La sala Barts compleix un any sota la gestió de The Project,
amb un balanç de gairebé 150.000 espectadors en 368 funcions

Sala, teatre i faristol


