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experiència que posés l’especta-
dor en un estat mental diferent del 
que habitualment té». «Un lloc on no 
s’hagi d’estar permanentment en 
alerta. La majoria de la meva edat 
adulta me l’he passat vivint en ciu-
tats, i el que més m’agrada de les 
ciutats són els parcs, les esglési-
es i els restaurants tranquils, busco 
restaurants que no siguin populars 
i que siguin poc sorollosos», revela 
abans d’acabar conscientment amb 
una provocadora frase: «¡M’he pas-
sat gran part de la meva vida adulta 
intentant fugir de la música!».  
 Una cosa impossible d’evitar 
a Interval. Accions sonores, l’exposi·
ció, comissariada per Lluís Nacen·
ta, que acull la peça de Brian Eno 
i altres peces d’una altra desena 
més d’artistes, com Susan Philipsz 
i Hanne Darboven, que conviden a 
reflexionar sobre les formes d’es·
coltar pròpies de la societat con·
temporània. H

Brian Eno és a Barcelona i presenta 
nova creació. Però no el busqueu 
ni a les sales de concert ni als audi·
toris de la ciutat. La nova peça del 
pare de la música ambient té for·
ma d’instal·lació artística i es mos·
tra a la Fundació Tàpies, fins al 15 
de febrer vinent. I és que el que va 
ser membre de Roxy Music i col·
laborador  de Talking Heads, U2 i 
David Bowie, entre altres, dedica 
la meitat del seu temps creatiu a 
les instal·lacions artístiques, la res·
ta del seu art el continua posant en 
la música: «Faig les dues coses a la 
vegada», afirma. O potser tot és el 
mateix, ja que en les peces de mu·
seu de Brian Eno el que és visual i el 
que és sonor es fonen. 
 The ship, així s’anomena l’obra 
que ocupa l’última planta de la fun·
dació que porta el nom del pintor 
matèric, és una creació inèdita que, 

a diferència de la resta de les seves pe·
ces artístiques, inclou la seva veu i 
moltes altres, una de les quals reci·
ta en català. «Miro d’ajuntar tres fils 
diferents de la meva carrera: la cre-
ació de música pop, amb cançons; 
la creació de música ambient, sen-
se cançons, i les instal·lacions», ex·
plica. I té el seu origen en un treball 
similar realitzat per a Estocolm fa 
uns mesos: «Vaig començar a avor-
rir-me de fer sempre el mateix i vaig 
començar a cantar sobre la peça. De 
sobte vaig tenir la idea que en lloc de 
fer una instal·lació sonora amb músi-
ca ambient podia fer una instal·lació 
amb una cançó concebuda en tres 
dimensions, una cançó per la qual fos 
possible desplaçar-se pel seu interi-
or desplegant-la per diferents punts 
de l’espai. Intento traslladar una co-
sa que normalment té dues dimensi-
ons, una gravació musical, a les tres 
dimensions», apunta. 
 El resultat és un treball amb aspec·
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Brian Eno, en 3D 
El músic, i ara també artista plàstic, presenta una instal·lació sonora sobre «altaveus i 
mort» a la Fundació Tàpies H La peça forma part de la mostra ‘Interval. Accions sonores’

te d’altar litúrgic en què la imatge·
ria religiosa ha estat substituïda pels 
altaveus: «Molta de la nostra expe-
riència musical és a través dels al-
taveus, però sempre actuem com si 
fossin transparents, com si no for-
messin part de la música. El que in-
tento fer és posar l’accent en el fet 
que els altaveus són en realitat les 
veus per les quals escoltem», expli·
ca. «Altaveus i mort» és el tema de The 
ship, afirma Eno, que afegeix: «Inclou 
dos assumptes que m’interessen: la 
primera guerra mundial i el desastre 
del Titanic». 

Escenografia religiosa

Que l’escenografia tingui aires reli·
giosos és una cosa que diverteix Eno: 
«Sóc ateu i sembla que dissenyi es-
glésies, però potser els millors disse-
nyadors d’esglésies som els ateus», 
es justifica abans d’aclarir que no vo·
lia dissenyar un santuari però sí «una 

33Brian Eno, al costat de la seva instal·lació ‘The ship’, ahir a la Fundació Tàpies durant la presentació de la mostra. 
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Exquisidesa musical i rigor històric. 
La versió concert de Dido & Eneas de 
Henry Purcell que Robert King i la 
seva formació The King’s Consort 
van oferir a l’Auditori serà recorda·
da com una de les millors que s’han 
sentit a Barcelona. La primera òpera 
anglesa de la història no podia tro·
bar uns intèrprets que hi estigues·
sin més identificats. El mestre i els 
músics i cantants britànics van bri·
llar tant en la lectura d’aquesta peça 
barroca com en l’oda del mateix au·
tor dedicada al monarca Jaume II. El 
programa va obrir la temporada de 
Música Antiga.
 King va dirigir amb pulcritud el 
ben acoblat grup musicocoral, enca·
ra que per les dimensions de l’obra els 
resultats van ser millors amb l’òpera 
que es va oferir semiescenificada. Les 
aparicions dels cantants es van acom·

panyar amb accions en escena, algu·
na amb càrrega satírica, per il·lustrar 
els moments més rellevants d’aquest 
drama que narra la història del des·
graciat amor entre l’heroi troià i la 
reina cartaginesa.
 El director va ser molt respectu·
ós amb el llibre d’estil musical, pe·
rò permetent sempre que els solis·
tes trobessin espai per al seu lluï·
ment. La inserció de les músiques de 
danses de la partitura va donar una 
gran continuïtat a l’espectacle, en 
què va destacar la presència de Dido 
(una esplèndida Lorna Anderson), el 
caràcter vacil·lant d’Eneas (un bon 
Matthew Brook), la delicadesa de Be·
linda (Julia Dayle) i la ductilitat del 
contratenor Robin Blaze com a brui·
xa. El commovedor lament final de 
Dido, que va precedir el líric epíleg 
recitat per King, va provocar l’entu·
siasme del públic. H

  

Rutilant 
‘Dido & 
Eneas’
CRÒNICA Robert King 
agita l’Auditori amb 
l’òpera de Henry Purcell

Lorna Anderson i 
Matthew Brook van 
brillar en els papers 
protagonistes


