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Les essències 
de Katie Melua
CRÒNICA La cantant va oferir un recital 
auster però emotiu al Sant Jordi Club

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

E
ncara que el seu últim disc, 
Ketevan, publicat el setem-
bre passat, és el primer in-
tegrat exclusivament per 

cançons d’estrena, sense versions, 
Katie Melua s’ha desmarcat d’aquell 
guió en el Simplified tour, l’expedició 
que la va portar dimecres al Sant 
Jordi Club. Va recórrer a diversos 
pentagrames aliens (les seves fonts 
no són menors: Leonard Cohen, Paul 
Simon, Ray Davies...) en un format 
que, com insinua el títol de la gira, 
intenta fer les coses més fàcils, amb 
un bateria, un baixista i un teclista 
com a únics acompanyants.
 Molt poc material de Ketevan, no-
més tres cançons, cosa que convida 
a pensar en un pas en fals. Així que, 
en lloc d’una presentació ortodoxa 
del disc, vam tenir un recital pro-
pi d’una gira d’entretemps, de baix 
pressupost i repertori amb llicènci-
es i homenatges. Mala notícia per 
als fans de les noves cançons, però 
bona per als que s’emocionin amb 
aquella Melua reduïda a les essènci-
es, que dóna tot el protagonisme a la 
seva veu per sobre de les capes d’ar-

ranjament en què sol embolcallar-
la. Una Melua que va mantenir a rat-
lla la parcel·la roots del seu reperto-
ri (aquí podríem encaixar una de les 
noves peces, Shiver and shake, pròxi-
ma al rockabilly) i va potenciar el seu 
fons melodramàtic, pel·liculer fins i 
tot. Com a Diamonds are forever, cançó 
del clàssic de James Bond amb què va 
obrir el recital emulant Shirley Bas-
sey a veu i guitarra.

PLOMES NOBLES / El pop amb contorns 
sensibles de Spider’s web i A moment 
of madness es va creuar amb cites a 
The Shirelles (i The Mamas and the 
Papas) a Dedicated to the one I love, i a 
Dusty Springfield a Spooky, donant 
forma a un repertori sofisticat, evo-
cador i amb breus al·lusions bluesy 
que Melua va explorar a The cry of the 
lonewolf. El repertori aliè va dominar 
l’equador del recital amb passejades 
per In my secret life (Cohen), Bridge over 
troubled water (Simon & Garfunkel) i 
Nothin’ in the world can stop me worrin’ 
‘bout that girl (The Kinks). 
 Versions resoltes amb estil, i que 
van crear un ambient emotiu en un 
lloc tan inhòspit com el Sant Jordi 
Club (on, a més, van sobrar abun-

dants metres quadrats i cadires 
buides), fins que la salva d’aplaudi-
ments que va rebre el seu primer 
èxit, The closest thing to crazy, va indi-
car el que el públic estava esperant.
 I va tornar la Katie Melua de les 
cançons pròpies majestuoses, com 
The flood, o clàssiques però maques, 
com Nine million of bicycles, abans de 
tancar el set amb Kosmic blues, de Ja-
nis Joplin. Delicadesa, brots de ca-
ràcter i la sensació que Melua viu un 
moment d’impàs. H

33 Katie Melua, dimecres a la nit, al Sant Jordi Club.

FERRAN SENDRA

El recital va començar 
amb la pel·liculera 
‘Diamonds are forever’ 
i va recórrer peces  
de Cohen i The Kinks

BALANÇ TEATRAL

El TNC tanca 
l’any amb un 
69% d’ocupació 
La sala principal del Teatre Nacional 
de Catalunya (TNC), Sala Gran, ha 
tancat la temporada 2013/14 amb 
una ocupació del 69%: 129 funcions 
i 75.002 espectadors, un percentat-
ge superat en un 12% per la Sala Ta-
llers amb un 81% d’ocupació. La Pe-
tita va registrar un 67%. L’espectacle 
més vist a la Sala Gran ha estat La ro-
sa tatuada.

FESTIVAL DE CINE

‘Loreak’, primer 
film en eusquera  
a Sant Sebastià
Les cintes La isla mínima, dirigida per 
Alberto Rodríguez; Magical girl, de 
Carlos Vermut, i Loreak (Flores), de 
Jon Garaño i Jose Mari Goenaga, són 
les tres pel·lícules espanyoles selec-
cionades per competir al Festival 
de Sant Sebastià. Loreak és el primer 
film rodat íntegrament en eusquera 
que opta a la Concha d’Or.

Poveda porta 
la seva festa 
a l’ETC de 
Tarragona

EL PERIÓDICO
BARCELONA

A l’Auditori Camp de Mart de 
Tarragona, i programat pel Fes-
tival d’Estiu de Tarragona (ETC), 
Miguel Poveda oferirà avui una 
de les intenses actuacions amb 
què està celebrant els seus 25 
anys de trajectòria. Una carrera 
que va començar a les penyes fla-
menques i va tenir com a primer 
impuls el prestigiós premi de la 
Lámpara Minera (al festival de 
cante de La Unión).
 El recorregut discogràfic del 
cantaor de Badalona va comen-
çar amb Viento del este, editat pel 
desaparegut segell independent 
Nuevos Medios. La seva condició 
de paio i català no li ha impedit 
guanyar-se el respecte dels fla-
mencòlegs, malgrat els seus atre-
viments diversos, com l’àlbum 
Desglaç, en què va versionar poe-
mes catalans a ritme de flamenc, 
tango, bolero i jazz.
  El seu esperit inquiet l’ha fet 
acostar-se a la música orquestral, 
al qawwali pakistanès i a la copla, 
a més de col·laborar amb artistes 
tan diversos com Isabel Pantoja, 
Pedro Guerra, Mariza, Marcelo 
Mercadante, Zenet, Perico Sam-
beat i Marina Rossell. H

25 ANyS DE CARRERA
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