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Ema adaptació que, uns anys més

tard, alguns van voler reconèixer
en la música d’Endless summer un
homenatge a la banda dels
germans Wilson i a un film clàssic
del cinema surfista del 1966, dirigit
per Bruce Brown i titulat gairebé
exactament igual que aquell disc. I
encara que la referència al surf i al
rock californià dels seixanta pugui
semblar un pèl forçada, el cert és
que l’aigua té una presència con-
ceptual recurrent en la música de
Fennesz. “Imagino que el caràcter
aquàtic de la meva música es de-
riva d’unes estructures rítmiques i
melòdiques que gairebé sempre
estan submergides sota diverses
capes de sons que flueixen, que es
transformen i es fonen entre ells”.
El caràcter líquid de la música

de Fennesz resulta especialment
evident als dos àlbums apareguts
entre Endless summer i Bécs: Veni-
ce (2004) i Black sea (2008), tots
dos publicats al segell britànic
Touch i amb un so molt més ex-
pansiu i panoràmic que el dels tre-
balls publicats al segell Mego. En
ells, Fennesz s’endinsa en un uni-
vers sonormés dens i fosc. La càli-
da brisa oceànica d’Endless sum-
mer es reemplaça pel vent fred i
desolat d’un mar tancat, com el de
la badia deVenècia o elmarNegre.
Amb aquesta filiació aquàtica a la
ment, resulta temptador identifi-
car en el títol del nou treball (Bécs
significa Viena en hongarès) una
referència al Danubi, el riu com-
partit per Àustria i el seu país veí
per la banda de l’Est, però és el
mateix Fennesz qui ho desmen-
teix: “El títol no amaga caphistòria
en particular. La música d’aquest
àlbum per a Mego, com els dos
anteriors, està feta a Viena i em va
semblar un bon nom per tancar
aquesta trilogia. Que el títol sigui
en hongarès és més aviat anec-
dòtic, res més”.

En directe, Christian Fennesz
sotmet la seva música a un procés
d’autoremescla. Estesos i combi-
nats entre si, els fragments proce-
dents dels seus diversos treballs
configuren una amalgama sonora
que s’articula a partir de la tensió
entre les sonoritats pixelades de
l’ordinador i l’espontaneïtat dels
acords de guitarra. La separació di-
fusa entre les unes i els altres sem-
pre ha estat un aspecte central de
la música de Fennesz; una música
que sobre l’escenari mai no sona
exactament igual. “En directe el
meu treball és més semblant al
d’unmúsicde jazzque al d’unartis-
ta electrònic. El software que faig
servir en viu em permet impro-
visar de manera extraordinària-
ment àgil”. |

MARTA LEBLANC

Pugem des del carrer al terrat. O
això em sembla després de seguir
Pere Cornudella i Pau Montané,
ascensor, passadís, escales i arriba-
da a una única porta, rere la qual el
quehi ha finalment és una sala ata-
peïda d’instruments de percussió
que s’alça, això sí, per sobre d’una
de les cobertes de l’edifici. Allà,
dalt de l’Esmuc, l’escola superior
demúsicaon tots dos estudien, xer-
remdeDrumming, de Steve Reich,
i de la seva versió coreografiada
per Anne Teresa De Keersmaeker,
Drumming live.
La raó: en la seva posada enesce-

na al Mercat de les Flors, Drum-
ming livenonomés serà interpreta-
da pels ballarins de la companyia
de De Keersmaeker –Rosas– i el
conjunt instrumental Ictus, sinó
també per Pere, Pau i uns altres
quatre joves intèrprets, tots ells
deixebles del percussionista Mi-
quel Bernat, membre d’Ictus i pro-
fessor de l’Esmuc.Comencempar-
lant de Drumming, entre més co-
ses, de desfasament.
“Vaig descobrir el phasing pro-

cess per casualitat”, explica Steve
Reich en una entrevista del 2006
feta per Jonathan Cott. El 1964,
Steve Reich va gravar la veu d’un
predicador a Union Square, a San
Francisco, mentre aquest procla-
mava: “It’s gonna rain!”. Al cap
d’un temps, Reich estava escoltant
aquest fragment reproduït simultà-
niament i repetidament per dos
cassets quan, de cop i volta, es va
adonar queuna de les cintes s’anti-

cipava gradualment a l’altra: “It’s-s
gonna-a rain-n! It’s-s gonn-nna
rai-in! It’s-t’s gonna-onna rai-
ain!”. It’s gonna rain (1965) és lapri-
mera obra en la qual Steve Reich
va elaborar musicalment aquest
desfasament gradual entre veus
quepot derivar en cànon i que tam-
bé trobem a Drumming (1971).
Pere i Paume’nparlen i a continua-
ció executen una breu demostra-
ció amb les mans percudint una

marimba. Sol#, la#, si, do#, comen-
ça un tocant les quatre notes que
obren el primer moviment i que
conformen el patró sonor de la pe-
ça; i després entra l’altre, a l’uní-
son, si bé progressivament accele-
ra cada interval entre pulsacions
donant origen a una nova veu, que
acaba distingint-se clarament de la
primera per mitjà d’una variació
rítmica. La idea, un cop explicada,
és simple; desenvolupar-la amb
encert, segons la meva opinió, ho
és molt menys. I encara més si es
tracta d’una obra escrita per ser
interpretada per entre nou i tretze
músics, com en el cas de Drum-
ming, més dotze o tretze ballarins,
en la proposta escènica de Rosas,
és a dir, d’Anne Teresa De Keers-
maeker, i en aquest cas requereix

d’una gran exactitud en el temps.
De Drumming existeixen diver-

sos enregistraments, dels quals ci-
taré només tres, els de Steve Reich
&Musicians. El primer, una edició
limitada de 500 còpies firmades i
numerades, va tenir lloc el 1971 al
The Town Hall de Nova York. El
segon, de la casa Deutsche Gram-
mophon, va ser editat el 1974 i re-
editat el 2004. I l’últim, sota el
segell Nonesuch/Elektra, és del
1987. Naturalment, cada un té una
durada diferent. Pel que fa al pri-
mer, disculpin però el desconec,
no he trobat les dades; la durada
dels altres ésde 1:05:34 i 56:42, res-
pectivament.
Conversant amb Pere i Pau so-

bre aquests enregistraments, em
comenten que per a la coreografia
de Drumming, que és el títol ho-
mònim que utilitza Roses quan la
música no és en directe, Anne
TeresaDeKeersmaeker va escollir
el del 1987. El fet que aquest fos el
seu punt de partida comporta que
quan lamúsica sí que és en directe,
quan Drumming esdevé Drum-
ming live, els músics hagin d’ade-
quar la seva execuciómil·limètrica-
ment a la dansa. Per això, Ictus, la
formació instrumental que sol
acompanyar Rosas, disposa d’un
cronòmetre a la vista, un compte
enrere. Quan Drumming esdevé
Drumming live, la coreografia es
converteix en un element més de
la partitura.
Diuen que Steve Reich és un

compositorminimalista. Un adjec-
tiu que si bé el situa en un context
històric, el dels seus inicis, al meu
entendre no s’ajusta ni a l’ampli-
tud ni a la singularitat de la seva
obra. Jo més aviat el definiria com
un compositor de l’espai. Una co-
sa, crec, que Anne Teresa De
Keersmaeker sap expressar molt i
molt bé. |

En la música de
Fennesz hi caben la
contundència rítmica
i la distorsió, el pop
i el ‘digitalisme bonic’

Drumming Live
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Espectacle de la
companyia
Rosas sobre
música del
compositor
Steve Reich
interpretada pel
grup Ictus i
músics de
l’Esmuc. Del 27
al 30 de març.
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En la fotogra-
fia, un moment
de la interpre-
tació de
‘Drumming’ per
la companyia
belga Rosas
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Quan ‘Drumming’
esdevé ‘Drumming
live’, la coreografia es
converteix en una peça
més de la partitura

DansaElMercat de lasFlors presentauna coreografia sobreunade les peces
emblemàtiquesdel compositor nord-americà SteveReich

56’ i 42” en l’espai


