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CRÍT ICA DE CLÀSSICA

CRÍT ICA DE JAZZ

CRÍT ICA D’ÒPERA

Surreal i espiritual

Estrellacreixent

‘Lavalquíria’vaagradar

Enric Palau i Sergi Caballero, codirectors de Sónar, i Ventura Barba, director executiu, ahir

El Sónar+D, que guanya dies, citarà a Barcelona 3.000 experts
en tecnologia punta amb intenció de generar R+D tot l’any

Mésqueuna ‘flashmob’

Ambrose Akinmusire

Intèrprets: Ambrose Akinmusi-
re, trompeta; Sam Harris, piano;
Harish Raghavan, contrabaix;
Justin Brown, bateria
Lloc i data: Jamboree
(16/V/2014)

KARLES TORRA

Com passa amb molts artistes
que avui dominen l’escena jazzís-
tica internacional, el segell barce-
loní Fresh Sound va ser el pri-
mer que va enregistrar Ambrose
Akinmusire. Va ser el 2008 amb
l’àlbum Prelude to Cora. Des
d’aleshores, l’estrella d’aquest
trompetista californià no ha pa-
rat de créixer. Ja el 2011, i sota el
paraigua del prestigiós segell
BlueNote, Akinmusire va confir-
mar el seu extraordinari talent
ambWhen the heart emerges glis-
tering, unmultipremiat àlbum la
presentació del qual va tenir lloc
per aquests verals fa tres anys al
Festival de Jazz de Terrassa.
Lluny d’adormir-se sobre els llo-
rers, el trompetista enguany ata-
ca de nou amb The imagined sa-
vior is far easier to paint, el seu
treball més ambiciós des del
punt de vista de la composició,

comvam tenir ocasió de compro-
var en la presentació que se’n va
fer divendres passat en un Jam-
boree ple de gom a gom.
Akinmusire, que va comparèi-

xer al capdavant d’un quartet
sense saxofonista, va confirmar
les bondats d’aquest nou format
que li permet centrar més el dis-
curs i evitar dispersions. En el
curs d’un concert-riu que va
fluir sense alts i baixos, el trom-
petista va traçar un estimulant
viatge a través del nou temari.
Després de l’inicial Roll call for
those absent, un profund lament
inspirat en una llista punyent de
joves negres assassinats per la
policia i escrita per un nen, Akin-
musire va abordar Vartha, una
complexa composició decons-
tructivista i en la qual es va mos-
trar tot un mestre de la variació
dinàmica i rítmica.
Ambuna rabiosa frescor d’ide-

es, un ús encomiable de l’espai i
el silenci, així com una manipu-
lació precisa del to i el timbre de
la seva trompeta, Akinmusire
va excel·lir com a compositor i
intèrpret. Per intercalar, ja en la
part final, alguns temes prece-
dents com Regret o Henya, que
van fer les delícies d’una afició
entregada al seu art incom-
parable.c

La valquíria

Autor: Richard Wagner, sobre
text propi (2a part de la tetralogia
del compositor).
Intèrprets: Albert Dohmen (Wo-
tan); Irène Theorin (Brünnhilde);
Anja Kampe (Sieglinde); Klaus-
Florian Vogt (Siegmund); Mihoko
Fujimura (Fricka); Eric Halfvar-
son (Hunding); Sonja Mühleck,
Maribel Ortega, Anna Tobella i
quatre més: (Valkiries). Orquestra
Simfònica del Gran Teatre del
Liceu. Director: Josep Pons.
Producció: Teatre de la ciutat de
Colònia. Director d’escena: Robert
Carsen. Escenografia i vestuari:
Patrick Kinmonth. Llums:
Manfred Voss.
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (19/V/2014)

ROGER ALIER

Amb les d’aquesta Valquíria, títol
fonamental de la tetralogiawagne-
riana, està a punt d’assolir les 200
representacions al Liceu i encara
és seguida amb interès del públic,
fins i tot quan es representa, com
en aquesta ocasió, d’una manera
inconnexa i sense gaire gràcia,
com es fa ara habitualment a Ale-
manya.
L’acte central, situat als luxosos

salons del Walhalla, ha estat pot-
ser el més reeixit; l’últim, caòtic,
ple de cadàvers no tots recollits
per les valquíries, tenia l’atmosfera
plena de partícules de plàstic, que
anaven caient constantment de
dalt. Però com sol passar en pro-
duccionsd’aquestamena, la solide-
sa de l’equip d’intèrprets feia que
el públic acceptés la versió amb
força cordialitat.

Només la direcció musical de
Josep Pons ha estat qüestionada,
ja que, malgrat que els músics han
lluitat amb coratge per dur a ter-
me les exigències de l’obra, hi ha
hagut massa irregularitats en el
metall, i el director ha estat bas-
tant protestat.
Magnífic el ja veteràAlbertDoh-

men, que ha tornat al Liceu com
Wotan amb greus (i també aguts)
poderosos i amb una capacitat
d’expressar sentiment i afecte en
la seva gran escena amb Brünn-
hilde. Aquesta, sàviament cantada
per Irène Theorin, ha quedat tam-
bé a molt bon nivell vocal i inter-
pretatiu, amb una veu elegant que
la feia especialment grata.Molt bo-
na també la Sieglinde de Anja
Hampe, que va projectar molt bé
la seva frase final del tercer acte,
tan emotiva, i esplèndidKlaus-Flo-
rian Vogt, a qui molts critiquen
per tenir un timbre massa líric per
a un cantant wagnerià, però ha
sonat net i equilibrat. EricHalfvar-
son ha tornat a demostrar que
continua en forma com Hunding
i Mihoko Fujimura ha cantat la
seva Fricka convincentment (i
vestida elegantment amb un abric
de visó).
Les vuit valquíries han estat es-

collides entre les veus més prome-
tedores de què disposa el Liceu en
aquests moments: citem Maribel
Ortega com Ortlinde (el paper en
què va debutar un dia Birgit Nils-
son) i Anna Tobella comGrimger-
de, valors locals.D’altra banda, cri-
da l’atenció que Robert Carsen no
es dignés a sortir a saludar i reco-
llir el fruit de les seves invencions
més o menys afortunades. Ha pas-
sat aquella època en què els direc-
tors d’escena s’enorgullien de re-
bre esbroncades.c

Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana

Obres de: Llop, Penderecki,
Humet, Pärt, Guinjoan i
Poulenc
Director: Josep Vila i Casañas
Lloc i data: Petit Palau
(18/V/2014)

JAUME RADIGALES

Poca, massa poca gent per a un
concert que, ni que fos pel pro-
grama escollit, mereixia més
audiència. Perquè, és cert, el
laïcisme del segle XX ha fet
poc per lamúsica religiosa (lle-
giu sacra o litúrgica), però de
mostres, n’hi ha, i força bones.
Amés, el concert al Petit Pa-

lau aplegava composicions de
contingut eminentment espiri-
tual d’autors catalans, com el
Dextera Domini de Ramon
Humet oEncara és temps de so-
miar? Encara de Guinjoan so-
bre text de Màrius Torres.
Aquests van ser alguns dels

plats forts a càrrec d’un Cor de
Cambra del Palau que viu, amb
la direcció de JosepVila i Casa-
ñas, un dels seus millors mo-
ments. Per no parlar de l’efecti-
va i efectista disposició envol-
tant delDapacemDomined’Ar-
vo Pärt, si bé el millor del pri-
mer bloc va ser el De profundis
de Penderecki.
Espiritualitat i surrealisme

era el títol escollit per al con-
cert, tot i que l’avantguarda ci-
tada hauria de ser la que du-

gués elmot enmajúscules. Per-
què va ser una segona part,
amb onze composicions de
Poulenc (els cicles Un soir de
neige i Sept chansons), les que
semblava que esqueien més al
Cor de Cambra del Palau, qui
sap si per la linealitat melò-
dica, molt més ben definida,
del compositor francès o pel
complement del recitat a càr-
rec deMiquel Desclot amb una
escenografia de mínims però
prou integrada al conjunt de la
sessió.
I és que durant la primera

part la formació coral va exhi-
bir bones intencions però resul-
tats incerts en entrades i en
una afinació que, amb el tracta-
ment a cappella o amb les ambi-
güitats tonals de les peces esco-
llides, va obligar en més d’una
ocasió a treure el diapasó als
membres del Cor de Cambra
del Palau.c

KIM MANRESA

IGNACIO OROVIO
Barcelona

E
l saló professional
del Sónar, anome-
nat des de l’edició
del 2013 Sónar+D,
s’avançarà en la

pròxima edició a la nau capi-
tan, el Sónar pròpiament dit, i
congregarà entre els dies 10 i
14 de juny a la Fira de Barcelo-
na al voltant de 3.000 especia-
listes en música i tecnologia
avançada. Des dels inicis, el Só-
nar ha tingut una cita paral·lela
al saló professional, que amb
els anys ha anat formant mús-
cul, fins al punt que comença a
ser un esdeveniment gairebé in-
dependent. “Gràcies a la nova
ubicació a la plaça Espanya po-
dem doblar el nombre d’activi-
tats”, va celebrar Enric Palau,
un dels codirectors del Sónar.
Més enllà de les xifres –100

empreses participants, 125 cog-
noms de les indústries més
creatives i capdavanteres del
planeta, 18 països de procedèn-
cia, 80 projectes en presenta-

ció, al voltant de 3.000 profes-
sionals acreditats–, el Sónar+D
s’ha convertit en un aparador
de l’art més avantguardista. Té
la intenció, a més, de convocar
“més cites” al llarg de l’any, va
explicar ahir un dels responsa-
bles del +D, Ventura Barba.
Que el +D no sigui, en realitat,
una flashmob, una congregació
instantània de persones que
desapareixen sense deixar
petjada.
En aquesta ocasió, per exem-

ple, es coneixerà The Bermuda
Tapes, un àlbum interactiu que
conjuga imatges que va captar
John Lennon en aquelles illes
amb cintes gravades per ell ma-
teix; la combinació, inèdita fins
ara, ha estat facilitada per Yoko
Ono.
Sónar+D també serà seu de

l’estrena europea de Clouds, la
pel·lícula que retrata els “tecno-
logistes” capdavanters en una
obra que no es veu en pantalla,
sinó en Oculus Rift, les ulleres
de realitat virtual que acaba
d’adquirir Facebook.
Una altra estrenamundial se-

rà Ovalsound, un instrument
creat per Ravin Goldschmidt i
(des d’Hangar) Álex Posada
que, mitjançant hardware
obert i una app per a iPad, crea
comunitats d’usuaris; és a més
una alternativa al hang, un ins-
trument musical creat l’any
2000 que té una llista d’espera
per adquirir-lo que pot trigar
fins a quatre anys.
Entre les personalitats que

assistiran a la cita destaquen
Martin Varsavsky, que presen-
ta Gramofón, un “altaveu” que
reprodueix la música del núvol
(i que permet fer-ho a 20 perso-
nes més); la directora d’efectes
visuals de pel·lícules com
X-Men o Godzilla, Virginie
Bourdin; la responsable de les
plataformes de fans deLadyGa-
ga i Shakira, Jan d’Alessandro,
especialista a convertir fans en
compradors; o el director crea-
tiu de Random International,
Stuart Wood, cervell de Rain
Room, un lloc on plou i no mu-
lla... També hi haurà un cicle
de Diàlegs pel futur, en aquest
cas vinculat al tricentenari.c


