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Caront
de la barca

CRÍT ICA DE DANSA

Paco Ibáñez va omplir el TNC amb un emotiu concert retrospectiu de la gira ‘Vivencias’

Unaarmacarregadadepresent

El cantautor, en un moment de l’emotiu concert d’ahir a la nit al TNC

Attends, attends, attends…
(Pour mon père)

Creació: Jan Fabre
Interpretació: Cédric Charron
Lloc i data: Festival Temporada
Alta, Teatre de Salt (23/XI/2014)

JOAQUIM NOGUERO

La vida és un somni i els somnis
són somnis, com deia Calderón?
Per Cédric Charron i Jan Fabre, la
vida és desig, i els somnis, la mi-
llor possibilitat de comprendre-la
i de multiplicar-la: somiar en la
pròpia pell totes les existències
possibles, encarnar en un mateix
la universalitat que hi ha en tot-
hom, la vida i la mort convocats
pel poder demiúrgic del ballarí.

A Attends, attends, attends...
(Pou mon pére), el narrador recla-
ma l’atenció del pare mort en una
confessió estructurada en set
cants corresponents a les set mo-
nedes amb què els finats paguen al
barquer Caront el traspàs a l’altre
món. L’obra és unudol de desespe-
ració. Al ritme ferotge de la guitar-
ra elèctrica, el cos de Charron es
regira i tremola com si l’electrocu-
tessin. Fabre no perdona. Impacta
amb imatges tremendes, i així, la
perxa del barquer Caront serveix
d’enorme punxó en què morir
empalat i, a continuació, s’alça
com un poderós membre sexual.
El narrador és un faune, desitja
continuar cantant la cançó del de-
sig i implora més vida. Anhela
sang, que rellepa després d’autofe-
rir-se amb les dents.

De ritme un pèl pla i recursos
més repetitius que en altres peces
de Fabre, Attends podria ser gran-
diloqüent si es concep només com
a autojustificació gremial. Però
també és la reivindicació de l’abis-
me que ens envolta a tots, aquell
espai boirós que en forma de fum
de l’avern prenia vida a Salt.c

XAVIER GÓMEZ

Barcelona

Paco Ibáñez va fer vuitanta
anys dijous passat i, tal com és
ell, no va saber fer-ho de cap
més manera que treballant, co-
sa que en el seu cas és sinònim
de cantar i transmetre els se-
crets de la poesia. S’ha dedicat a
aquesta tasca més de mig segle,
i només faltava que ara pogués
celebrar-ho d’aquesta manera,
que a més a més el diverteix. El
cantautor de la triple identitat
(basca, francesa i catalana),
com li agrada dir, va demostrar
ahir a la nit en un Teatre Nacio-
nal de Catalunya ple de gom a
gom que es troba en un esplèn-
did moment de forma –ocur-
rent, còmplice i empàtic a la se-
va manera–, i que el seu esperit
indòmit i crític continua molt
viu.
El plantejament del concert

barceloní d’aquesta gira anome-
nadaVivencias –en la qual com-
memora el seu vuitantè aniver-
sari i el mig segle de l’aparició
del seu primer disc– va ser
exemplar i molt satisfactori fins
i tot per a no-admiradors. Per
als que sí que militen, va ser
una vetllada emotiva, agradable
i didàctica en el repàs de capí-
tols significatius de la seva car-
rera, professional i vital.
La nit es va dividir en dues

parts d’una hora cadascuna, en
què va interpretar dues dotze-
nes de cançons en total. Hi va
haver molt Lorca a la primera,
però també Quevedo, Góngora,
Pavese, algun text hebreu i el
Soldadito boliviano de Guillén.
A la segona no va canviar gaire,
fins a la part final, quan va enfi-
lar els dos hits de José Agustín
Goytisolo (Palabras para Julia i

Me lo decía mi abuelito). Resum
del que es va sentir ahir a la nit:
Paco Ibáñez es va mostrar tal
com és, però va voler reforçar
l’aspecte més musical, no no-
més dels poemesmusicats i can-
tats sinó de tot l’espectacle glo-
balment. A part dels seus cone-
guts interludis entre alguna de
les cançons, i les seves reflexi-

ons en veu alta (amb èmfasi en
la qüestió palestino-israeliana),
aquest Vivencias és sobretot un
homenatge a la poesia i a lamú-
sica.
No és sobrer recordar que

després de milers de concerts
celebrats al llarg de 50 anys de
carrera, el seu art i la seva croa-
da poètica –no deslligada d’un
inqüestionable compromís ideo-
lògic i polític– han fet forat en
l’ànima i el cor de diverses
generacions d’homes i dones. I
va cuidar els detalls. Es va envol-
tar d’un elenc extraordinari de
músics, cadascun al seu lloc i en
uns poemaris concrets: el ban-
doneonista César Stroscio po-
sant sentiment a odes d’Alfonsi-

na Storni i Neruda; el guitarris-
ta Mario Mas brodant les seves
moltes incursions lorquianes; el
saxo de Gorka Benítez creant
ambients meravellosos... i fins i
tot la seva filla Alicia interpre-
tant cançons en eusquera i en
hebreu a l’uníson.

L’emocionant festa va tenir
un colofó molt emotiu quan
Ibáñez va fer pujar Pasqual Ma-
ragall i li van interpretar Les co-
pains d’abord, de Brassens, amb
l’entranyable exalcalde i expresi-
dent ballant amb els seus amics.
Va sonar unCumpleaños feliz in-
sòlit i, sí, al final també van can-
tar tots, públic i convidats, en el
necessari, ara potser més que
mai, A galopar, d’Alberti.c

M. CHAVARRÍA
Barcelona

Al cap de pocs dies d’haver re-
butjat el PP les esmenes presen-
tades al Congrés per CiU, PSC i
Entesa per incrementar els 6,5
milions de subvenció ordinària
que rep el Liceu, el Grup Parla-
mentari Popular al Senat ha for-
mulat una esmena perquè els 8,7
milions que rep el Teatro Real
es converteixin en 9,07. És a dir,
que augmenti en 300.000 euros
l’aportació del Govern central.
S’espera que Hisenda no acabi
tombant la iniciativa del seu pro-
pi grup, com sí que va fer, d’altra
banda, amb l’esmena que dema-
nava 2 milions d’euros més per
al Liceu. Una esmena que, curio-
sament, tenia el suport del Mi-
nisteri de Cultura.c

Esteban Linés

Pasqual Maragall va
acompanyar al final
el cantautor en un
simpàtic ‘Les copains
d’abord’, de Brassens

• 20%dedte.pera “Strauss:GranConcert
d’AnyNou”, el 27dedesembrea les21ha
L’Auditori

www.promoconcert.es
C/ Lepant, 150, Barcelona
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PROMOCONCERT

• Regal dels vols d’anada i tornada de
l’Any Escolar als Estats Units

www.britishsummer.com
Via Augusta, 33, Barcelona
Pg. General Mendoza, 3, Girona

BRITISH SUMMER
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• 15%dedescompte en la carta sobre el total
de la factura

www.patagoniabw.com
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Catalanes, 660, BCN
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