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Adobarel terreny

Tothomcompta

Profunditatemocional

Música anglesa s. XX-XXI

Intèrprets: BCN 216
Lloc i data: L’Auditori
(5/VI/2014)

JORGE DE PERSIA

No és fàcil l’entusiasme quan
es tracta de la música del nos-
tre temps (aquesta que d’algu-
na manera comença a la sego-
na meitat del XX), perquè són
terrenys experimentals, molt
personalitzats, on el risc es dis-
cerneix tant al camí de la recer-
ca, com en el que s’afilia a un
corrent. I, en tots els casos, els
que siguin, la perspectiva del
temps ajuda la comprensió, pe-
rò hi ha una cosa que és més
important, i és que es faci l’es-
forç de fer música. I aquest és
el mèrit d’aquest concert que
BCN 216 va dedicar a música
anglesa a partir de Britten. Es
poden assenyalar, al marge del
concert, un parell de qües-
tions. El programa va incloure,
amés de quatre peces de la Sui-
te núm. 1per a violoncel deBrit-

ten, un clàssic ja, diverses
obres recents, com la Sonata
per a violoncel i piano d’Alan
Rawsthorne, totes dues en una
molt bona interpretació de
Marc Galobardes, amb Jordi
Masó al piano. I això és un dels
temes a subratllar, la bondat
dels intèrprets que van coinci-
dir en aquesta sessió. Perquè el
que va seguir van ser obres per
a solo de viola, i violí sol, de Ju-

lian Anderson (Prayer i
Another prayer) i les delicioses
Tres miniatures per a violí de
George Benjamin, música per-
sonal, d’una feina exquisida en
la recerca del color, contrastos
i sobretot vitalitat expressiva i
alhora exigència tècnica. I en
aquestes tant la violista Mario-
na Oliu, de so clar, potent, com

Elena Rey al violí, van realitzar
un treball formidable, sensible.
El concert el va tancar The

colour of pomegranates de l’es-
mentat Anderson, per a flauta i
piano, amb dosi de lirisme, in-
trospecció i fins i tot malenco-
nia a càrrec de David Albet i
Masó. Tanco aquí el capítol de
la bona valoració dels intèr-
prets i les obres, i empregunto,
què passa amb les programa-
cions de música del nostre
temps a Barcelona? Per què
apareixen i desapareixen pro-
postes com a núvols? No hi ha
una activitat sistemàtica, tret
de cicles d’última generació
centrats ara per ara en la Fun-
dació Tàpies, i que possible-
ment passaran a L’Auditori. Pe-
rò una experiència tan impor-
tant d’anys com la ja acumula-
da pel variable BCN 216, tota
unamarca quemereix estímul,
amb la deguda crítica, no té
presència sistemàtica. És im-
possible abonar un terreny si
no es rega convenientment i pe-
riòdicament. I necessitem fun-
dar, estimular. Disposem d’un
patrimoni, però el risc està en
no cuidar el terreny.c

A + A / Corella i Malikian

Dir. artístic: Ángel Corella
Coreografia: A. Corella, C.
Wheeldon, R. Ducker
Dir. musical: Ara Malikian
Intèrprets: Barcelona Ballet i
La Orquesta a la Teulada
Lloc i data: Tívoli (4/VI/2014)

JOAQUIM NOGUERO

El més extraordinari d’A + A
passa a la segona part i no apa-
reix en el programa. Són els frag-
ments musicals que Ara Mali-
kian i els seus nois de LaOrques-
ta en el Tejado toquen entre les
cinc coreografies programades.
Malikian es posa en tal estat que

sembla una molla en tensió, i
tan aviat salta comun nen entre-
maliat que llança espurnes amb
la lleugeresa del seu arc. De vir-
tuosisme n’hi havia tant en ell
com en els seus nois, igual que
en els ballarins capitanejats per
Ángel Corella, però es tracta
d’un virtuosisme interpretatiu
amb un parell d’afegits es-
pecials: capacitat per al matís,
per ser expressiu fins i tot en la
contenció, en la nota que s’apri-
ma fins al pur no-res; i una rique-
sa de registres que barreja sense
complexos les arrels folklòri-
ques amb el clàssic i el contem-
porani.

La dansa és pura exhibició vir-
tuosa. Els ballarins van ser
aplaudidíssims per la potència
atlètica i la velocitat vertiginosa

i controlada dels girs i els salts,
però amb coreografies gairebé
d’escola, sobretot per a la prime-
ra part de Txaikovski. Planes,
posades al servei de l’exhibició
tècnica. Ángel Corella i Dayron
Vera són impressionants i Ka-
zukoOmori és una excel·lent ba-
llarina. Corella travessa l’escena-
ri amb deboulés de la rapidesa
del dimoni de Tasmània dels di-
buixos animats, simpàtic en el
seu vis-a-vis amb Malikian. Pe-
rò resulta a estones més bonica
la sensibilitat trèmula i sentida
dels jovesRussell Ducker i Nata-
lia Tapia o la sincera expressivi-
tat que es nota en CarmenCore-
lla. Vet aquí la força de la debili-
tat controlada, l’emoció de la fra-
gilitat, de l’ofici de base, del sen-
timent de quan menys és més.c

Joe Henry

Lloc i data: Luz de Gas
(5/VI/2014)

RAMON SÚRIO

JoeHenry és cunyat deMadon-
na, prestigiós productor i can-
tautor de culte amb tretze àl-
bums. Va venir al Guitar Festi-
val a estrenar Invisible hour,
que just s’acaba de publicar. Es
tracta de la seva feina més inti-
mista i acústica i per això es va
presentar en solitari, alternant-
se a la guitarra i al piano. Tam-
bé va comptar amb la col·labo-
ració del seu fill Levon Henry,
al clarinet i saxos, i l’ajuda de
Javier Mas, que ho va brodar

amb la seva guitarra acústica;
primer accentuant el to blues
de Sticks & stones, rescatada
del seu anterior disc Reverie, a
la qual va seguir la nova Grave
angels, el desolat to narratiu de
la qual va estar molt ben pun-
tuat per dramàtiques infle-
xions vocals. Mas va rematar la
feina afegint accent fronterer
amb el didal lliscant a Sparrow,
una altra malenconiosa primí-
cia, amb melodia enribetada
per saxo, que es va convertir en
un dels moments més brillants.
A l’àlbum abunden les bala-

des i les cançons d’amor, d’una
profunditat emocional que va
aflorar en tota la seva magni-
tud a Lead me on, en la qual va
tenir un record per a la irlande-
sa Lisa Hannigan que la canta
amb ell en el disc. Però no tot

van ser carícies perquè, abans
de finalitzar el concert, amb la
trista Plainspeak, va dir que ve-
nia d’un país recargolat i tren-
cat, una queixa a què va contri-
buir el fraseig nocturn i jazz
del saxo.
En les cançons que va inter-

pretar al piano va ser quan més
es va assemblar a un èmul de
Randy Newman, que també es
va acostar al Tom Waits sense
alcohol en la romàntica You
can’t fail me now i a un líric El-
vis Costello a God only knows,
totes dues rescatades del seu
clàssic Civilians. Va ser una
contenció que va culminar a
trio en el bis, amb Slide, fent
certes les paraules amb què de-
fineix la seva nova obra: el
triomf del poder de l’amor per
sobre de qualsevol por.c

Concert de música
lliure, a l’anglesa,
sense esquemes
preconcebuts
ni artefactes
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