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CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA
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Una imatge promocional del músic i cantant nord-americà

Lydie Salvayre, ahir

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

És una de les grans veus nord-
americanes, a mig camí de dife-
rents estilístiques (soul, hip-
hop, rhythm’n’blues, jazz) i
amb una manera de cantar que
l’enganxa també a una audièn-
cia de preferències poppies,
comva demostrar l’èxit planeta-
ri de la seva bomba All of me. I
malgrat la seva condició d’estre-
lla, la d’aquesta nit serà la pri-
mera actuació de John Legend
en un escenari barceloní (Audi-
tori del Fòrum, 21 h).

L’ha portat el Voll-Damm
Festival de Jazz de Barcelona,
aprofitant que està en plena gi-
ra europea. “Aquest All of me
Tour està concebut com a una
proposta íntima i desendollada.
Vull que els meus aficionats de
tot el món surtin del xou sen-
tint-se com si em coneguessin
millor i haguessin connectat
amb les cançons d’una manera
més intima”, comenta el can-
tant. “Estic acompanyat d’un
quartet de corda i una petita sec-
ció rítmica, encara que algunes
cançons les interpreto jo sol al
piano”.

Fa un any va publicar el que
fins ara és el seu quart àlbum
d’estudi, Love in the future, i so-
bre el significat del qual el ma-
teix Legend comenta a aquest
diari que “essent algú que s’esti-
ma el soul i ha crescut escol-
tant-lo, jo no volia simplement
recrear els meus artistes favo-
rits dels seixanta i els setanta, si-
nó que que volia crear una cosa
nova que encara estigués influï-
da pels clàssics”. Una de les
claus de l’esmentat disc, i que
ha suposat un significatiu pas
en el seu ADN sonor, és la pre-
sència de Kanye West. “Sí –re-

coneix Legend–, a Love in the
future Kanye hi participa més
que a qualsevol altre dels meus
anteriors àlbums. Ens vam co-
nèixer gràcies al meu bon amic
DeVonHarris, que també és co-
sí seu. Des d’aleshores, ha estat
una peça molt important en la
meva carrera, i m’encanta tre-
ballar amb ell. És brillant, crea-
tiu, i em va donar molts
consells i informació quan va
començar a triar i arreglar els
temes del disc”.
Molt actiu en les diferents es-

cenes del negoci musical –em-
presari, productor, compositor,
intèrpret–, Legend ha desenvo-
lupat des de fa anys una activa
vis filantròpica. “En el terreny
estrictamentmusical, em consi-
dero abans que res un cantau-

tor, i sempre em sento especial-
ment còmode exercint de tal.
En el filantròpic, tinc la sort de
tenir un gran equip. El princi-
pal desafiament és trobar el
temps necessari per poder fer
tot el que vull, mantenint el
meu treball diari com amúsic”.
Demoment sembla que el tin-

gui per a això i per participar en
petits esdeveniments comel vis-
cut l’agost passat en el Holly-
wood Bowl quan va intervenir
en un homenatge al seu mestre
Marvin Gaye. “Va ser una cosa
inoblidable. Vaig fer alguns
duets dels que solia fer Marvin
Gaye amb Tammi Terrell junt
amb Sharon Jones i els Dap
Kings, i després vaig cantar sen-
cer el seu àlbum What’s going
on amb la Filharmònica de Los
Angeles”. En fi, per fer-se una
idea de per on van les seves co-
ses, “la música que escolto a ca-
sa, a més de Kanye i Gaye, sol
ser Jay-Z, Outkast, StevieWon-
der, Nina Simone o Jeff Buc-
kley”. No té mal gust.c

Tabea Zimmermann

Intèrprets: Tabea Zimmermann,
viola; Jörg Widmann, clarinet;
Dénes Várjon, piano
Lloc i data: L’Auditori
(2/XI/2014)

JORGE DE PERSIA

Continua el cicle cambrístic que
es va obrir fa un parell de setma-
nes de forma conjunta pels quar-
tets Alart i Gerhard, en un formi-
dable concert en el qual es va in-
terpretar el Quartet núm. 3 de
Beethoven que ara el Gerhard in-
clou al seu primer CD, un brillant
Quartet de Jordi Cervelló i l’Oc-
tet deMendelssohn.Ara fem refe-
rència a la presència de tres solis-
tes reunits en trio per a obres
molt poc difoses i amb molt poc
repertori original, la qual cosa és
d’agrair. Schumann va donar al-
gun aire als solistes de viola i cla-
rinet escrivint a mitjans del segle

XIX diverses peces romàntiques
per a aquests instruments, i d’ell
vam escoltar l’inusual Trio op.
132 escrit per a clarinet, viola o
violí, i piano.
La proposta era atractiva per-

què presentava la formidable vio-
lista Tabea Zimmermann amb
dos bons instrumentistes. I, de
fet, van demostrar ser excel·lents
músics en essència, encara que
en la realització el concert no ha
estat l’esperat. Per començar, era
tal el desequilibri de balanços en
aquest Trio inicial que semblava
haver estat amb prou feines assa-
jat. Un piano massa en primer
pla i el clarinet que en general
ocultava la viola. Cert és que van
posar molt esperit en la versió,
però impossible per a una viola
competir amb els dos companys.
És un tema a cuidar especial-
ment perquè si bé la viola i el cla-
rinet han canviat molt poc des de
fa un segle i mig, el piano sí que
ho va fer en relació amb el que
utilitzava Schumann. I en aquest

camí organològic el mateix po-
dríem assenyalar quant al Trio de
Mozart (K. 498) que va tancar el
programa, i que no va arribar en
expressió a ser ni romàntic nimo-
zartià, i en so naturalment amb
els desajustos esmentats, arran
que, més encara en aquest cas,
l’obra va ser pensada a tot estirar
per a fortepiano i el pianista, bri-
llant en tècnica, no va saber mo-
derar el seu discurs.
La gran violista alemanya, en

duo amb piano a Märchenbilder,
op. 113 de Schumann, va exhibir
un so privilegiat, ple, ambuna ex-
pressiómoltmesurada i de caràc-
ter. Per la seva part, el clarinetis-
taWidmann va deixar una versió
de les Fantasiestücke del mateix
compositor molt sensible, amb
varietat de matisos en el fraseig i
encertada articulació, encara que
el seu so no arriba a ser ple pel
que fa a amplitud, resultant amb
poc cos. El Trio Homenatge a
Robert Schumann de György
Kurtág, obra del 1990, va sumir
l’auditori, en un ambient fasci-
nant, en la molt adequada foscor
de la sala i amb qualitat en la in-
terpretació.c

JACQUES BRINON/AP

L’autor d’‘All of me’
confessa que Kanye
West és i ha estat
molt important en la
seva carrera musical PARÍS Agències

L’escriptora francesa Lydie Sal-
vayre, filla d’exiliats espanyols
–el seu cognomde soltera ésArjo-
na–, es va alçar ahir contra pro-
nòstic amb el premi Goncourt, el
més prestigiós de la llengua fran-
cesa, per la seva novel·laPas pleu-
rer, en la qual relata com els seus
pares –ell andalús, ella catalana–
van fugir de la guerra civil espa-
nyola el 1936 cap al sud de Fran-
ça, on l’autora va néixer dotze
anys després.
Salvayre, psicòloga social, és

autora de més d’una vintena de
llibres, publicats en les últimes
quatre dècades. Poc traduïda al
nostre país, els lectors la conei-
xen per En companyia dels espec-
tres (Edicions 62/Tusquets) del
1997, iHimno (L’Aleph) del 2011.
Salvayre dóna veu, a Pas pleu-

rer, a la sevamare catalana, que li
explica a la filla els fets de l’estiu
del 1936, dominats pel cop d’Es-
tat de Franco. Per dotar-lo de rea-
lisme fa ús del franyol, curiosa
barreja de francès i espanyol qua-
llada d’incorreccions amb què
l’anciana relata els seus records.c

El cicle dedansa a la
Pedrera acull el grup
femeníBigBouncers

ArribaJohnLegend,el fi
coctelerdesoul,R&Bi jazz
L’estrella debuta a Barcelona en el Voll-DammFestival

Lydie Salvayre,
filla de catalana,
premiGoncourt
ambunahistòria
de laGuerraCivil

MARINA ESCOBAR
Barcelona

La sisena temporada del cicle
Dansa Ara comptarà amb la
presència del col·lectiu feme-
ní Big Bouncers aquest vespre
(20 h) a la Pedrera. El grup,
format per les ballarines Ceci-
lia Colacrai, Anna Rubirola i
Mireia de Querol, portarà una
coreografia basada en la rela-
ció entre el moviment, la pa-
raula i l’espai, Big Bounce/Site
Specific. El col·lectiu aprofita
les particularitats de cada es-
pai, utilitzant-les com a deto-
nant per desplegar tot un ima-
ginari sobre el qual pavimen-
ten una composició única i ir-
repetible, adaptada, en aquest
cas, a la sala de la Pedrera.
Aquest cicle de dansa a càr-

rec de la Fundació Catalunya-

la Pedrera, amb Graner-Mer-
cat de les Flors, torna amb una
aposta clara per les noves pro-
meses del sector. Les actua-
cions, que duraran fins al 27
de novembre, inclouen tres es-
pectacles més de petit format,
Eternament agraït, de Roberto
Olivan, Dansa real ja, de Pere
Faura i Joves ara, que s’em-
marca dins la voluntat de do-
nar reconeixement a joves ba-
llarins de la dansa contempo-
rània. Tot això, sense deixar
de banda coreògrafs ja consa-
grats, com la Lali Ayguadé,
que va actuar dijous passat en
l’espectacle inaugural, pen-
jant el cartell de “complet”.
Els organitzadors preveuen

mantenir aquest any els èxits
d’audiència registrats en les
passades cinc edicions, o fins i
tot millorar-los.c


