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CRÍTICA DE ROCK

Idea
d’Espanya

CRÍTICA D’ÒPERA

Q
uanEspanya va deixar de ser
un topònim per ser una idea
de nació-estat monopolitza-
da per Castella? En principi
Hispània era el nom propi
de lloc que els romans van
donar a la península Ibèrica

(inclòs el seu flanc atlàntic portuguès).
Era, doncs, una denominació geogràfica.
Donava nom a una província de l’imperi,
com la Gàl·lia o la Dàcia, però no a una na-
ció (entesa a la manera moderna). O a un
Estat.
Castella (que no era l’únic dels regnes

peninsulars) es va apropiar en exclusiva
del nom d’Espanya a partir de l’anome-
nada reconquesta contra els infidels, un
procés que va anar marcant la mentalitat
col·lectiva durant segles. Es tractava de res-
tituirHispània com a unitat. Allò que ante-
riorment era només el nom comú del terri-
tori peninsular va esdevenir una idea-for-
ça: l’Espanya de romans i visigots que calia
reunificar políticament sota l’hegemonia
de Castella-Lleó.
Quan es va produir la identificació total

i exclusiva de Castella ambEspanya? Quan
la marca Espanya va ser inscrita en el re-
gistre de propietat per Castella? Quan es
va produir l’assimilació del tot per la part
(com passa també amb Amèrica com a si-
nònim d’Estats Units)? Es pot suposar que
entre el XVI i el XVII. Ja protesta contra
aquesta apropiació (del nom geogràfic fins
llavors comú) el cavaller Cristòfor Des-
puig a Els col·loquis de la insigne ciutat de
Tortosa (1557):
“La major part dels castellans gosen dir

públicament que aquesta nostra província
no és Espanya, mas és la millor Espanya
quina província espanyola per mar i per
terra ha fetmillor mostra de sí que aquesta
que és vuy la Corona d’Aragó i especial-

ment nostra Cathalunya? Açò és tan clar y
tan notori que no hi ha home que gens lle-
trat sia que ignore. Ni tanpoch ho ignoren
los castellans; mas, per no donar-nos lo
que és nostre, no sols ho volen ignorar,
mas volen-ho negar”.
També Camôes, a Os Lusíadas (1572)

usava “Espanha” com a nom geogràfic per
a tota la Península. Però a partir del XVII,
amb la seva separació, els portuguesos dei-
xen de batallar per l’antic nom comú. No
així els catalans i altres súbdits de l’antiga
corona d’Aragó, que de manera reiterada
–fins al fracàs de les propostes d’escriptors
catalans com Espriu i Gaziel, o fins avui–
han vingut reclamant infructuosament els
seus drets a l’antic nom d’Espanya conju-
gat en plural.
Tenia raó Ortega: Espanya, com a cons-

tructe polític unitari ha estat des de l’edat
mitjana una idea deCastella. Que històrica-
ment l’ha interpretada, l’ha projectada i
l’ha executada a la seva manera dominant
des de les altures de l’altiplà central. El de-
terminisme geogràfic d’una península que
sembla requerir una unitat política no es
va consumar a Itàlia fins al XIX, en un pro-
cés desabsolutitzador i democràtic. Aquí,
per contra, es va consolidar el terme (i amb
aquest la idea d’Espanya com a unitat polí-
tica refractària a la pluralitat) com a equi-
valent i prolongació de Castella.

Un moment del recital de la nit de divendres

Festival Cruïlla Barcelona

Intèrprets: Damon Albarn / Tina-
riwen / Jack Johnson / The Selecter
/ John Butler Trio / Maria Rodés /
Imelda May
Lloc i data: Fòrum (11-12/VII)

KARLES TORRA

La presentació del primer àlbum en
solitari de Damon Albarn, Everyday
robots, era un dels grans esdeve-
niments d’aquesta edició del Cruïlla.
I en realitat, la seva posada en escena
no va defraudar les expectatives. L’ex-
frontman de Blur i prestigiós produc-
tor –entre d’altres, del recentment
desaparegut Bobby Womack–, es va
mostrar com un gran constructor de
cançons i un consumat intèrpret. Can-
viant contínuament d’instrument i al
capdavant d’un quintet, Albarn va ini-
ciar el concert a cavall del seu nouma-
terial (Lonely press play, Everyday ro-
bots), per alternar-lo tot seguit amb al-
gunes potents versions del seu projec-

te Gorillaz (Tomorrow comes today,
Slow country kids with guns). Ja en la
recta final d’un concert tan intens
com ric en la seva diversitat, i que va
comptar permoments amb la col·labo-
ració d’un cor afroamericà, Albarn va
revisitar amb encert el repertori de
Blur, primer en solitari i assegut al pi-
ano (Out of time), per tancar la tanda
abans de bisos amb un brillant All
your life ja amb el grup al complet.
Després d’una fluixa i decebedora

actuació dels nord-americans Band
of Horses, la jornada de divendres
també va comptar amb els tresorsmu-
sicals del grup tuareg Tinariwen. El
gran guitarrista Ibrahim Ag Alhabib i
els seus companys ens van encisar
amb els temes del seu últim disc, Em-
maar. A part de traslladar-nos tota la
màgia del blues del desert, Tinariwen
va reflectir al seu noumaterial la com-
plicada situació bèl·lica que assola el
nord de Mali.
Entre els plats forts de la jornada

sabatina, es pot destacar la presència
de Jack Johnson al capdavant d’un
quartet ben acoblat. L’exsurfer d’ori-

gen hawaià, que va obrir la tanda amb
dos dels seus hits clàssics (Good peo-
ple i Flake), va desgranar algunes de
les amables cançons del seu últim àl-
bum amb Radiate com a tema estre-
lla. Atesa l’excessiva repetició dels
mateixos patrons, el concert de John-
sonpermassa extens es va fer unami-
ca carregós.
Una de les grans revelacions del

dia va arribar amb el trio de JohnBut-
ler. En el seu primer i únic concert a
Espanya, aquest guitarrista i cantant
australià va escenificar un autèntic
tour de force que va desencadenar
l’entusiasme del públic. Amb una
sorprenent competència instrumen-
tal i una immensa riquesa d’idees, But-
ler es vamostrar com un dels primers
espases del rock amb arrels a nivell
planetari.
En un festivalmarcat per la diversi-

tat, també mereixen menció especial
les actuacions deMaria Rodés amb la
seva meravellosa i innovadora visió
de la copla, així com de la rockabilles-
ca i glamurosa cantant irlandesa
Imelda May. Per no parlar d’uns ska-
talíticsThe Selecter, que van comple-
tar una arrasadora actuació coman-
dats per una Pauline Black en una òp-
tima forma.c

Festival de Peralada

Intèrprets: Piotr Beczala, tenor. Eri-
ka Grimaldi, soprano. Orquestra de
Cadaqués. Director: Marc Piollet.
Autors: Donizetti, Rossini, Verdi,
Mascagni, Puccini, Gounod, Mas-
senet, Meyerbeer.
Lloc i data: Auditori del Parc
del Castell de Peralada (11/VII)

ROGER ALIER

L
a inauguració del Festival
de Peralada, la segona set-
mana de juliol de cada any,
ja fa temps que és una fita al

calendari musical de Catalunya i
aquest any ha tingut una brillantor es-
pecial. No només per allò que diuen a
My fair lady d’“everyone who should
be here is here” (“hi són tots els que
hi han de ser”) sinó perquè el progra-
ma d’aquest any, netament operístic i
de gran qualitat, anava avalat per la
presència del cèlebre tenor Piotr
Beczala, de preciosa veu lírica pura
(que l’any anterior va tenir un èxit so-
rollós en el recital de l’Església del
Carme) sinó perquè l’acompanyava
una soprano italiana, Erika Grimaldi,
de veu atractiva i indubtable musica-
litat (hi havia qui la comparava amb
la Freni!) amb el conjunt amenitzat
amb l’Orquestra de Cadaqués per
complet, sota l’hàbil direcció deMarc
Piollet.
Piotr Beczala va entrar en matèria

de seguida amb l’ària Tombe degl’avi
miei, de Lucia di Lammermoor, on va
deixar clara la seva perfecció vocal,
de cap manera mecanicista, sinó ex-
plicitada amb impulsos vocals nets i
un timbre clar. La primera peça de la
Grimaldi va serLa selva opaca,delGu-
glielmo Tell de Rossini, que no va re-
sultar tan definitòria, però la soprano
es va imposar en les escenes de Mimí
i Rodolfo del I acte de La Bohème, de
Puccini, i els dos cantants van deixar
tothom admirat; al final, en el duo O
soave fanciulla van emprendre l’agut
final marxant d’escena, com manen
els cànons.

En la segona part, Marc Piollet va
fer brillar especialment l’orquestra
en la música sublim de Gounod en les
escenes de Roméo et Juliette, que tots
dos van cantar meravellosament, pe-
rò intercalant també la sensacional
ària final d’Anna Bolena, de Doni-
zetti, que potser va ser la peça demés
impacte d’Erika Grimaldi (citem tam-
bé el solo de corn anglès, a l’orques-
tra). I felicitem també Marc Piollet
per l’impuls i la gràcia amb què va di-
rigir el Vals de Faust com a intermedi
orquestral (per una vegada ens hem
estalviat la magnífica, però sempiter-

na obertura de La forza del destino
verdiana). Beczala va cantar també
ambprecisió i intensitatÔParadis, de
L’Africaine de Meyerbeer (l’única pe-
ça d’aquest prolífic autor que encara
sobreviu avui dia) i el recital va aca-
bar amb el duo d’amor de Roméo et
Juliette, on els dos intèrprets van co-
ronar les seves anteriors interven-
cions amb un èxit rotund. Entre forts
aplaudiments (mans i peus, com s’es-
tila a Peralada en les grans ocasions),
els cantants van oferir dos bisos: la
Cançó de Vilja, de Lehár, i el brindis
de La Traviata.c

INMA SÁINZ DE BARANDA

Ortega tenia raó:
Espanya ha estat pensada
des de l’edat mitjana
com una idea de Castella

Oriol Pi de
Cabanyes


