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Fugint ambèxit

Tresors desenterrats

L’esforçdeDiDonato
Fito & Fitipaldis

Intèrprets: Fito Cabrales, veu i
guitarra; Carlos Raya, guitarra;
Javier Alzola, saxo; Joserra
Semperena, teclats; Alejandro
Climent, baix; Daniel Griffin,
bateria
Lloc i data: Palau Sant Jordi
(20/XII/2014)

KARLES TORRA

Quan es compleixen quinze
anys de l’aparició del seu primer
àlbum, Fito & Fitipaldis acaben
de publicar el seu sisè treball
d’estudi, Huyendo conmigo de
mi. Durant aquest període, el
grup liderat pel biscaí Fito Ca-
brales ha venut més d’un milió i
mig de discos i s’ha convertit en
un dels fenòmens més populars
del rock estatal. En un Palau
Sant Jordi ple de gom a gom, Fi-
to i els seus companys van pre-
sentar el seu nou material en el
curs d’un espectacle dinàmic i vi-
deogràficament molt ben il·lus-
trat. Després d’obrir amb un ro-
canrolerVa y viene i un parell de
temes més del seu celebrat àl-
bum Por la boca vive el pez
(2006), Fito va posar en lliça
dues de les seves noves cançons,
Lo que sobra demí iEntre la espa-
da i la pared, que van ser rebudes
i corejades amb entusiasme pels
seus fans. Amb un so potent i
ben compactat, els Fitipaldis van
assolir el seu màxim rendiment
a compte d’una extensa versió
de Corazón oxidado, un tema del
seu àlbum Lo más lejos a tu lado
(2003). Als brillantíssims solos
del saxofonista Javier Alzola i
del guitarrista Carlos Raya, cal

afegir-hi la breu però excel·lent
contribució com a solista del ba-
teria nord-americà Daniel Grif-
fin. Després d’aquesta demostra-
ció de força instrumental, Fito
Cabrales va tornar al seu nou te-
mari per acreditar la seva catego-
ria com a escriptor i comu-
nicador de cançons. Primer,
amb Garabatos, i més tard amb
Pájaros disecados, un tema preci-
ós amb una elegant introducció
en clau de blues i a duet amb el
pianista Joserra Semperena. Ja
en una recta final, que es va fer
massa llarga per l’excessiva
durada dels temes, les llumetes
es van apoderar del Sant Jordi
per acompanyar la interpretació
d’un gran Soldadito marinero, el
més primigeni dels seus hits.
Abans d’iniciar la tanda de bisos
amb Desde el naufragio, una al-
tra de les cançons d’Huyendo
conmigo de mí, multitudi-
nàriament corejada, en una clara
demostració que l’èxit perse-
gueix Fito d’una manera impla-
cable.c

Traspuar frescor

ROCK

Dayna Kurtz & Robert
Maché

Intèrprets: Dayna Kurtz, veu i
guitarra; RobertMaché, guitarra
i mandolina
Lloc i data: Jamboree
(19/XII/2014)

K. TORRA

Considerada la passada dècada
com a reina de l’underground
nord-americà, Dayna Kurtz va
canviar fa uns anys Brooklyn per
Nova Orleans, en un personal
viatge a les arrels de la música
americana. Aquesta cantautora
de veu fornida i captivadora aca-
ba de publicar el segon volum de
Secret canon, una col·lecció de
fosques i oblidades gemmes de
blues i R&B dels 40 als 60. A part
de treure a la llum aquests verita-
bles tresors amagats, també va
presentar al Jamboree un avança-
ment del material que configura-
rà el seu pròxim disc, Rise and
fall, en el qual torna a la cantauto-
ria. Acompanyada pel guitarrista
elèctric Robert Maché, conegut
per les seves feines amb Steve
Wynn o el grup Continental
Drifters, Kurtz va meravellar la
concurrència amb la força de la
seva veu, la varietat dels seus re-

gistres i una capacitat emocional
a l’abast només dels elegits.
Després d’obrir amb Not the

only fool in town, un blues del
seu cànon secret inspirat en
Mable John (corista de Ray
Charles), la cantant va virar cap
al country a cavall d’una de les
cançons del seu pròxim disc,
How you hold me. Per recrear,
poc després, Reconsider me, una
balada country-soul popularitza-
da a finals dels seixanta per
JohnnyAdams, un artista deNo-
va Orleans conegut en el seu
temps com el Canari Atzabeja, i
a qui Kurtz considera un delsmi-
llors cantants de la història injus-
tament infravalorat.
Emulant perfectament l’incon-

fusible falset d’Adams, i amb un
ús magistral del silenci, la can-
tant va completar una reflexiva i
superba interpretació. Maché,
que va saber enriquir les can-
çons amb els seus bonics i exci-
tants dibuixos de guitarra, es va
calçar després la mandolina en
un tema d’ambientació folk
(Venezuela), i que Kurtz va bro-
dar en el vocal i també coma gui-
tarrista acústica de slide. Un po-
tent blues (I look good in bad), i
tot un caramel de Prince a tall de
bis (Joy in repetition), van arro-
donir al límit de l’excel·lència
aquesta brillant nit de tresors
desenterrats.c

Maria Stuarda

Autors: Gaetano Donizetti, amb
llibret de G. Bardari, sobre l’obra
de Friedrich Schiller
Intèrprets: Joyce DiDonato
(Maria Stuarda), Sílvia Tró San-
tafè (Elisabetta), Javier Camare-
na (Roberto Leicester), Michele
Pertusi (Giorgio Talbot), Vito
Priante (LordCecil), AnnaTobe-
lla (Anna Kennedy); Cor del
Gran Teatre del Liceu. Direcció:
PeterBurian. Orquestra Simfòni-
ca del Gran Teatre del Liceu. Di-
recció: Maurizio Benini
Producció: Liceu, Covent Gar-
den de Londres, Teatre Wielki
de Varsòvia i Théâtre des
Champs Élysées de París. Direc-
ció escènica: P. Caurier i M, Lei-
ser. Escenografia: Christian Fe-
nouillat. Vestuari: Agostino Ca-
valca
Lloc i data: Gran Teatre
del Liceu (19/XII/2014)

ROGER ALIER

Aquesta òpera, la del mig de la
ara famosa trilogia que Doni-
zetti va dedicar a les reines angle-
ses (n’hi ha una altra que no
compta: Elisabetta al castello di
Kenilworth), al Liceu ha tingut
modernament una immensa im-
portància, perquè els liceistes de
pro s’emocionen encara en recor-
dar les mítiques representacions
deMontserrat Caballé en aquest
títol el 1969 i un altre cop el 1979
(amb Eduard Giménez). Sense
oblidar les d’Edita Gruberová i
Juan-Diego Flórez del 2003 en
concert.
Actualment es disposa de la

partitura original, que abans es
creia perduda, i per això al Liceu
s’ha fet com a l’estrena, sense
obertura i amb alguns retocs so-
bre les versions abans escolta-
des. El més notable és que el pa-
per central (que com a figura
protagonista no apareix fins al
segon acte) s’ha confiat a lamez-
zosoprano Joyce DiDonato, que
no té la veu en la línia de les
Stuarda anteriorment citades,
però que es va esforçar a defen-
sar el seu paper amb voluntat i
encert, cantant la primera ària

de manera molt satisfactòria i
vencent el repte de la pregària,
s’ha de reconèixer que no amb
l’impressionant domini de les se-
ves antecessores, però amb una
noblesa vocal que li va valer
l’èxit desitjat en acabar la funció.
Com a Elisabetta va aparèixer

la tambémezzosoprano valencia-
na Silvia Tro Santafé, que va co-
mençar amb unamica de vibrato
però després es va anar centrant
també vocalment i va actuar tam-
bé de manera convincent fent el
paper de reina-tirana que duu a
la mort la seva cosina.
Un atractiu especial va ser

també la presencia del notabilís-
sim tenormexicà JavierCamare-
na, en el paper de Roberto Lei-
cester, un paper secundari, com
ho eren els papers de tenor
d’aquella època, i que té duos pe-
rò no té un moment de lluïment
personal com tindria, en canvi,
el mateix personatge en la terce-
ra part de la trilogia donizettiana
Roberto Devereux de tres anys
més tard. Camarena va fer una
excel·lent demostració de bel-
cantisme ponderat i de gran qua-
litat vocal i va ser un factor im-
portant en l’èxit general que va
tenir l’obra. També hi va contri-
buir Michele Pertusi amb un
cant noble i ben matisat fent el

paper del sacerdot catòlic que su-
breptíciament recolza i final-
ment confessa la Maria Stuarda
(que va ser també una bona pe-
ça, però queDonizetti va presen-
tar gairebé com una santa de ca-
ra a la censura), cosa que no va
impedir que l’obra sofrís totame-
na de prohibicions fins i tot a la
més civilitzada Milà. Comple-
tem el comentari citant la tasca
del baríton Vito Priante en el pa-
per antipàtic de Lord Cecil (que
instiga la reina a fer executar la
seva cosina), i la simpàtica figura
d’AnnaTobella comaAnnaKen-
nedy, la confident de la Stuarda.
Molt bo el nivell del cor, que en
aquesta nova etapa sota el co-
mandament de Peter Burian es-
tà demostrant la qualitat que fa
temps que va aconseguir, i el ren-
diment orquestral que va assolir
el mestre Benini al capdavant de
l’Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu. La producció,
en canvi, va ser decebedora, amb
una oceanografia carcerària, en
contrast amb el suposat cant
dels ocells i la frescor dels jar-
dins on es passegen la Stuarda i
la Kennedy en la primera escena
del segon acte. Exagerat i con-
trastant el vestuari femení amb
les corbates del personatgesmas-
culins.c

The Free Fall Band

Lloc i data: Apolo (19/XII)

RAMON SÚRIO

The Free Fall Band és un grup
del Maresme que va causar sen-
sació amb el seu debut,
Elephants never forget, produït
pel seu guru Miqui Puig. En el
difícil segon disc, The münster
sights, es van posar en mans del
seu admiratDarrenHaymanper-
què els ajudés a preservar la se-
va anglofília, evident en les seves
lletres en anglès i en el seu fana-
tisme per la melodia. Encara
que, tal com va quedar clar en la
seva presentació, les noves can-

çons són més narratives i amb
menys tornades, la qual cosa no
va en detriment del resultat; al
contrari, ja que el que perden en
immediatesa ho guanyen en es-
pontaneïtat, que els fa passar de
moments agredolços a arravata-
ments de passió.
El quintet, vestit de color

blanc impol·lut, va destapar les
seves essències amb I want to
know, exposant primer de tot les
seves millors facultats, integrant
saxo, orgue de so vintage, bate-
ria musculosa i veu inflamada.
El cantant Jan Bosch, alternant-
se a les guitarres elèctrica i acús-
tica i a l’ukelele, és el far de la
banda, amb la seva mal·leable
veu, que assoleix aguts notables
i acaricia també de manera con-
fessional.

No van faltar tampoc repes-
ques del seu debut, comuna cele-
brada Electric virgin Mary, el
seu homenatge a Miqui’s two
nostalgic punk songs o l’emble-
màticaWhen the apple tree, a tall
de clímax, transportant una hipo-
tètica festa. Fins i tot van resca-
tar la seva primera i col·legialma-
queta en forma d’una eixelebra-
da She feels like magic, recordant
el seu amor per The Wave Pic-
tures o Belle & Sebastian.
Ja fos traspuant frescor en te-

mes corals demarcat to intimista
o amb arranjaments que donen
protagonisme alsmetalls de Xavi
Armiñana, comel saxo que rubri-
ca l’explosió pop de Fontana, la
seva seu més gran estrena, The
Free Fall Band van demostrar sa-
ber ser emotius i vibrants.c

Fito, en un concert anterior

Un moment del muntatge que es pot veure al Liceu
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