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Ortodòxiaoexcentricitat
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

L’amor
amortitzat

Una imatge de l’espectacle Felahikum, amb Rocío Molina i Honji Wang

P
er assimilar la genuflexió glo-
bal que ha provocat el Congrés
Mundial deMòbils potser con-
vé alliberar-se momentània-

ment del recel tecnofòbic permirar d’en-
tendre el fenomen. Sorprèn que l’esdeve-
niment no propiciïmés reflexions sobre
les seqüeles d’aquesta febre. Interiorit-
zar el vertigen ha de tenir conseqüèn-
cies per força i, per sort, no totes seran
nefastes. En l’àmbit domèstic, els canvis
sónnotables. Agafemuna parella de clas-
se mitjana, de trenta i molts o quaranta i
pocs anys. Fa quinze anys que viuen
junts i tenen un, dos o tres fills. Quan es
van conèixer, l’amor era l’activitat priori-
tària. Tant, que els va portar a decidir
viure junts. Amb naturalitat, la passió es
va esbravar. Per combatre l’avorriment
o per llei de vida, van sorgir noves neces-
sitats com tenir fills o ser esclavitzats
per una hipoteca. Resultat: els cònjuges
van deixar de ser el més important l’un
per a l’altre i els fills van ocupar, també
de manera natural, un espai prioritari.
Primer els fills i després la parella sem-

blava un propòsit assumible. Més enda-
vant s’hi van afegir nous factors. La hipo-
teca va modificar l’ecologia domèstica i
va inaugurar el regnat de la responsabili-
tat i la intendència. Una intendència que
a poc a poc va fagocitar els espais més
vitals i alegres relacionats amb la pràcti-
ca dels afectes. Arrossegats per la inèr-
cia, els cònjuges van resistir allà on al-
tres defallien. Primer els fills, després la
hipoteca, després la feina i, finalment,

les brases d’un amor reconvertit en, ai,
afecte. Sense energia ni autoritat per
combatre els capricis dels fills, la parella
va acceptar incorporar una mascota al
repartiment i el fitxatge d’un gos va tor-
nar a alterar el marc geopolític de la tri-
bu. La capacitat d’integració de la pare-
lla era proporcional a la facilitat amb
què l’amor es transformava en fòssil fun-
dacional. I aleshores va arribar la tecno-
logia en forma demòbil i tauleta. El món
que oferien els aparells no exigia contra-
prestacions afectives o racionals. I tenia
una força seductora tan arravatadora
que permetia desatendre parcialment
els fills, definitivament els cònjuges, pe-
rillosament la hipoteca i circumstancial-
ment lamascota. Per nomalbaratar ener-
gies reservades a la tecnologia amb fei-
nes educatives ingrates, els cònjuges van
convertir els fills a l’addicció a les panta-
lles. Mireu-los: ara tota la família consu-
meix el seu aïllament tàctil-visual da-
vant de la mirada estupefacta d’un gos
que aviat serà abduït per l’internet
(iPet?) dels animals. La jerarquia actual?
Primer elmòbil i la tauleta (amb les apli-
cacions d’adulteri incorporades i els car-
regadors de bateria corresponents) i, a
molta distància, tota la resta. És una ca-
tàstrofe? És la prova d’un progrés que
ens farà més intel·ligents? No ho sé, Pe-
rò qualsevol persona que tingui previst
enamorar-se i aparellar-se hauria de te-
nir en compte que, encara que sigui per-
fecte imultitask, un marit mai no tindrà
les prestacions d’un telèfon ni podrà ofe-
rir els continguts d’una tauleta.
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R
ocío Molina
torna alMer-
cat de les
Flors amb el

prodigiós i innovador
ball flamenc que li va
fer guanyar el premiNa-
cional de Dansa el 2010
i que passeja des de fa
temps pels més impor-
tants escenaris interna-
cionals, siguin el
Sadler’s Wells de Lon-
dres, el Chaillot a París
o el Lincoln Center de
Nova York. I torna per
partida doble amb els
espectacles Bosque Ar-
dora i Felahikum.
Demà i demà passat

presenta un espectacle
propi, Bosque Ardora,
títol que fa referència
al fenomen conegut
com a mar d’ardora, en
el qual un bacteri causa
que el mar s’ompli de
llum de nit i que Moli-
na (Màlaga, 1984) vincula ambun bosc
on es va perdre i on es va poder orien-
tar perquè estava ple de cuques de
llum. I amb el seu imaginari fílmic, on
inclou en llocmolt rellevantHayaoMi-
yazaki. “Ho integro tot amb la ignoràn-
cia més gran del món”, confessa, sense
anàlisi, sense limitar-se, amb la infini-
ta curiositat d’una nena. Un espectacle
amb dos bailaors més i sis músics en el
qual, això sí, hi ha un joc de dominació
i brollen els instints animals més pro-
funds. Un muntatge on inclou uns ins-
truments solistes que, reconeix, poden
semblar incòmodes per al flamenc: els
trombons. “Em vaig tirar a la piscina i
després vaig descobrir que no, que el
trombó ho té tot, vellut, metall, ésmolt
percussor, càlid si vols”, explica, i re-
corda que la direcció musical és seva
junt ambRosario La Tremendita i que
Dorantes ha creat una de les peces,
Mandato.
L’obra transcorre, explica, “des que

es fa de dia fins que cau la nit, comque-
da reflectit en la llum”, reflectint quel-
com que neix i mor cada dia. Reflec-
tint l’acte del naixement d’una cosa no-

va, fresca, irrepetible. “Una actriu pot
ser molt bona als 60 anys però no pot
tornar a repetir el que va fer per prime-
ra vegada; hi ha més saviesa però ha
perdut alguna cosa”.
I si Bosque Ardora es representa de-

mà i demà passat, avui Rocío Molina
protagonitza al Mercat un espectacle
realitzat amb el coreògraf de Perpinyà
Sébastien Ramírez i amb la ballarina
alemanya d’origen coreà Honji Wang:
Felahikum, paraula àrab que seria l’ori-
gen de flamenc. Un espectacle que es
va estrenar amb enorme èxit al gener
al Théâtre de l’Archipel de Perpinyà
que dirigeix Domènec Reixach i en el
qual es barregen el hip-hop de Wang i
el flamenc de Molina, dos llenguatges
diferents que acaben units per la lliber-

tat dels dos i pel seu swing. I pel parti-
cular humor de les intèrprets: Molina
pensa que és “una de les bailaores més
còmiques que hi pugui haver” i recor-
da que en els seus muntatges ha fet
unes quantes gamberrades.
HonjiWang diu queMolina ha estat

oberta “a improvisar i trobar un llen-
guatge comú” i al seu torn la flamenca
somriu i afegeix que “sense ni tan sols
parlar el mateix idioma totes dues ens
hem anat convertint en una, som tan
diferents que hem acabat assemblant-
nos”. I afirma que el hip-hop ha estat
per a ella “un aprenentatge de l’hòstia,
el meu cos ja esmou d’una altramane-
ra”, tot i que aquest aprenentatge ha
fet que s’enamori “encara més del fla-
menc, que és rítmica, matemàtica pu-
ra, llibertat, expressió”. El jove coreò-
graf i ballarí Sébastien Ramírez, la
companyia del qual és una de les que
dóna suport a fons a la Fundació BNP
Paribas, ha creat una escenografiamar-
cada pel blanc i el negre, la llum i la
foscor, nombrosos i brillants ventila-
dors metàl·lics i llargs vels que ofereix
imatges excepcionals.c

Fazil Say, piano

Lloc i data: L’Auditori (3-III-2015)
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Diuen alguns que la crítica ha d’esti-
mular, més que descoratjar, l’especta-
dor. Almenys –si bé des d’una perspec-
tiva mercantilista– se li concedeix un
lloc almón, i és d’agrair. També és cert
que, si la crítica manté la seva ètica,
sempre estimula, i ha estat un motor
de la creació, dialogant tant amb el pol
emissor (artista) com amb el receptor.
Per això, incideix tant en la cultura
com en l’espectacle, que és una de les
seves parts. Tot això, abans de reflexio-
nar sobre aquest recital del pianista
turc Fazil Say que feia anys que no ens
visitava. Va arribar al festival de
Torroella, i vam estimar la seva escas-

sa talla en el repertori clàssic, al qual
al·ludia ja amb gestos d’espectacle. Pot-
ser conscient d’això, va obrir el seu ho-
ritzó a una certa excentricitat en les in-
terpretacions, i avui fa compatible la
seva particular visió dels –aquest cop–
Mozart i Debussy, amb obres de la se-
va composició. Però tot en ell porta el
seu segell: missatge directe a l’especta-
dor des de la seva introspecció, utilit-
zar la partitura com a referència per
mostrar les seves qualitats mecàni-
ques (velocitat i so potent), deixar de
banda l’ortodòxia i el purisme per do-
nar una versiómolt personal per exem-
ple de les Sonates en Lamajor núm. 11 i
en fa major núm. 12 de Mozart en fun-
ció d’una pretesa llibertat, amb ritme
excessiu en el tema amb variacions,
gairebé versió lliure, i no diguem en la
seva especialitat, el moviment alla tur-
ca.Una interpretació que no va deixar
de banda l’arravatament líric i sonori-

tats d’excessiu pedal. Mozart –com en
la núm. 12– va quedar com a anècdota,
amb velocitats de cridar l’atenció (i els
errors conseqüents en les corbes) i con-
trastos desmesurats. A Debussy –qua-
trePreludis del primer llibre– no va ar-
ribar a l’evocació i a la transparència
del llenguatge, quedant-se en la mate-
rialitat i en figures àgils de rítmica. En
realitat és un pianista l’èxit del qual
–respectant els diferents gustos– s’ha-
via d’haver derivat a un altre dels ci-
cles de la casa. La llibertat és sagrada
en la interpretació, és com l’opinió, i
Fazil Say és un home del nostre temps,
que vol dir que deixa la seva paraula
en l’espectacle, i es compromet amb
les circumstàncies polítiques del seu
poble. Tal com reflecteix el títol dels
moviments de la seva Sonata Gezi
Park 2, que parla de resistència i espe-
rança davant l’agressió del poder, i que
musicalment l’expressa directament,
com ho sent, sense artefactes, amb ve-
hemència. Ja ho diu Jaume Ayats:
“Res a veure amb les figures canòni-
ques de la música clàssica”. Res.c
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RocíoMolina torna alMercat amb ‘Bosque Ardora’ i la fusió de ‘Felahikum’

Alboscdel flamenc

El món que oferien
els aparells no exigia
contraprestacions afectives
o racionals

A ‘Felahikum’, Rocío
Molina es fusiona amb
la ballarina de hip-hop
alemanya Honji Wang
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