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Bona dosi de rock terapèutic

Cal fer una mica de me
mòria per situar Find
what you love and let it
kill you en context. Els

Hurricane #1 van aparèixer al
firmamentmusical comuna ini
ciativa lideradaperAndyBell, el
notable guitarrista dels Ride.
Quan la banda, tota una referèn
cia del shoegaze del moment, es
va dissoldre a mitjans dels anys
noranta, Bell es va confabular
amb el cantant i compositor
Alex Lowe per donar vida a
Hurricane #1, un grup que va
passar a la història del britpop
com un projecte d’existència
breu i èxitmoderat gràcies a ha
ver posat més l’accent en el pop
que en el gaze. L’aventura va
acabar el 1999.
Ara, setze anys més tard, tor

na l’huracà convertit en una co
sa diferent i, sobretot, carregada

d’emotivitat. El grup és, ara, res
ponsabilitat única d’Alex Lowe,
que es va centrar en una carrera
en solitari fins i tot pràctica
ment ahir i que ha suportat tan
bé com ha pogut els diversos
tractaments contra el càncer
que ha fet. En aquesta nova eta
pa ell queda com l’únic membre
original, ha aportat onze com
posicions pròpies concebudes
durant les sessions de quimiote
ràpia i ha posat un títol signifi
catiu que convidava a pensar en
ombres, foscors i laments. Però
tot al contrari. Les cançons con
tingudes, els acords de guitarra
van per camins oposats a l’om
bra, i el protagonisme d’aques
tes guitarres recorden algun
moment gloriós del britpop. En
síntesi, un exercici de sonoritats
bàsiques i alegres optimista i te
rapèutic.

Esteban Linés

Hurricane #1
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!Esnota lapresència
deJakePortrait, de
l’UnknownMortal
Orchestra, a lesmes
clesdelmésque inte
ressant artefacte
d’AlexGiannascoli.
Unàlbumexcèntric,
ambreminiscències
deSmashingPump
kinsperò tambéshoe
gaze iunamalenconia
moltElliotMurphy.

""""" obra mestra /"""" excel·lent /"""molt bé /"" bo /" en fi... / ! oblidableCRÍT ICA DE MÚSICA

DomLaNena

SOYO

CANÇÓ BRASIL/"""

CAROLINE

!Debutdiscogràfic
de labandabascaamb
ofici imillors referèn
cies (ReptileYouth,
WhiteLies) i resoltde
maneramolt airosa.
Veu fluïdaanglesa,
base rítmicamolt
marcada, sintes i
guitarresenvoltants
emmarquenuna
desenadecomposici
onsqueenganxen.

!DominiquePintova
néixeralBrasil, se’nva
anaraFrança, va tor
nar i vamarxaraBue
nosAires, onva treba
llarpiano ivioloncel.
Propostavocalmolt
personalenquè les
cançonsadquireixen
formadecançóde
bressol idolça samba,
deutoradelproductor
MarceloCamelo.

Rural Zombies

BAT

POP-ROCK/""

WARNER

Èpic Sibelius

OBC

Intèrprets: TuijaKnihtilä, sopra
no;JuhaUusitato, baix.Cor
AcadèmicMasculíd’Hèlsinki.Ari
Rasilainen,director
Llocidata:L’Auditori (12 i 13/
XII/2015)

JORGE DE PERSIA

Aprofitant la decisió dels bolxe
vicsde finalsdel 1917 sobreel dret
al’autodeterminació,Finlàndiava
declarar la independència. Pocs
anys abans, Jan Sibelius donava a
conèixer la sevamúsica simfonic
coraldemarcat caràcternacional,
entre la qual hi ha les dues obres
que vam escoltar en versió de
l’OBC, amb el director finlandès i
l’imponent cor masculí d’Hèlsin
ki: el poemaheroicKullervo iFin

làndia, una partitura orquestral
vibrant en què Sibelius, al costat
d’algunade les sevessimfonies i el
concertperaviolí,vaposar laseva
màximaexpressió.
Curiosament aquest mateix ca
ràcterexpressiuésabsentdelpoe
ma Kullervo i de moltes altres
obres del seu catàleg. Però els ele
ments nacionals eren allà, i aviat
vaafegiraFinlàndiaunapartcoral
–entre altres versions– per a cor
d’homes, que és la que vamescol
tar. Molt eloqüent com a expres
sió nacional cerimonial –bé po
dria ser un himne–, però des del
puntdevistamusical laversió ins
trumental és molt més eficaç en
l’àmbitexpressiu, i enel color.
Bona versió de cor i orquestra

amb una corda que va compren
dre la tensió del discurs, com a
preludi de l’episodi mític de Ku
llervo onalternen, a tall depoema
èpic, planícies instrumentals ex

tenses i narrativa coral, al costat
de la formidable intervenció de la
soprano –en especial l’última– i
del baix. Certament formidable la
veu matisada, d’ampla base, de la
sopranoTuijaKnihtilä,ambcolor,
cos i potència. I quèdir dels privi
legiats baixos d’aquella terra com
elSr.Uusitato.Elgrancorsorprèn
per la seva homogeneïtat, cantant
tots de memòria, i en l’orquestra
bonarespostadesolistesdevents.
L’estructura de l’obra es ressent

eneldiscurspuramentorquestral,
jaquenoassoleixlaforçadelspoe
mes contemporanis de Strauss, ni
fa servir recursos dramàtics del
mateix Sibelius en altres obres.
Unaocasió excel∙lent per escoltar
aquestes músiques poemàtiques
característiques del canvi de se
gle. I que ens porten a pensar
quant trobem a faltar una bona
versió d’Els Pirineus, de Pedrell,
perl’OBCod’altresobresd’aquest
mestre contemporani de Sibelius.
O, per què no, una Atlàntida en
versió crítica... Per què no sugge
rirho?!

Unadiversió relativa

Absurdsisingulars

Autor:AlanAyckbourn
Traduccióiadaptació:LluïsaMa
llol
Direcció:JoanPeris
Llocidata:TeatreBorràs (8/
XII/2015)

JOAN-ANTON BENACH

El primer espectacle que l’anglesa
TamzinTownsenddirigí aCatalu
nya va serAbsurd Person Singular,
una comèdia d’Alan Ayckbourn
que triomfava a
Londres temporada
rere temporada. Era
el 1992 i l’obra s’es
trenà a Barcelona al
TeatreneudeGràcia
ambel títol deBones
festes. La jove direc
tora va obtenir un
èxit extraordinari
amb la seva desfila
da d’incidències do
mèstiques de la co
mèdia a un ritme
trepidant i amb una
interpretaciódepri
mera que desvetllà
una torrentada d’hi
laritat incontenible.
Ara,ambelmateixtítoldel’origi

nal anglès –Absurds i singulars– i
ambl’adaptacióitraducciódeLluï
sa Mallol, l’obra acaba d’estrenar
sealBorràsdirigidaperJoanPeris.
Qui sap si, de cara als espectadors
quevanpoderveureelmuntatgede
Tamzin Townsen, el director i els
intèrpretsque treballendevalent a
l’escenaride laplaçad’Urquinaona
es van voler enfrontar al repte de
superar aquella diversió formida
ble i intel∙ligent que aplaudíem fa
vintitresanys.Voldriapensarque
en cap moment no ho han fet, ja
que, altrament, les comparances
foren demolidores pel muntatge
quehacomandatJoanPeris.
Des del recomanable oblit, cal

dir, doncs, en primer lloc, que Ab

surds i singulars és, sensdubte, una
diversió manifestament millora
ble.Millorableselsretratsqueladi
recció ha adjudicat aMaria Lanau,
un personatge tòpicament i exces
sivament enjogassat en el lluïment
de la seva figura, i a Pere Ponce, un
latin loverquesemblaqueaccedeix
a un estat vaporós de flotació quan
no té res a dir. Imillorable és, tam
bé, el tractament del text que ator
ga un espaimolt subaltern, franca
ment marginal, als diàlegs referits
als interessos i ambicions professi
onals dels protagonistes. Vet aquí
un tret de la lletra original de la co
mèdia, literalment engolit pels ac

cidents casolans que se succeeixen
al llarg dels tres actes que imaginà
AlanAyckbourn: unper cada espai
domiciliari, destinat a cadascuna
de les tres parelles queviuranunes
vigílies nadalenques farcides de
malastrugances.
Tot i això i les caigudes intermi

tentsdelritme,ésobligatsubratllar
l’actuació de Lluïsa Mallol, força
ajustada al paper de dona assenya
da i ingènua, el treball esforçat de
MartaMillà,ques’entregaalacari
caturaquanalseupersonatge lien
tra undesfici suïcida, i els recursos
histriònics del veterà Toni Sevilla
que encara no coneixíem. Al cap
davant del grup, pel que fa als en
certs, se situaEduardFarelo, dotat
d’una energia que no coneix defa
lliment.Abassegadora.!

T E A T R E C L À S S I C A

CRÍTIQUES

SERGI JASANADA

Una escena d’Absurds i singulars

Èxit a l’engròs

Izal

Intèrprets: Mikel Izal, veu i
guitarra; Alberto Pérez, guitar
ra; IvanMella, teclados; Enma
nuel PérezGato, baix; Alejandro
Jordá, bateria
Lloc i data: Sant Jordi Club
(11/XII/2015)

KARLES TORRA

Izal és un grup d’origen madri
leny el valor del qual està pujant
com l’escuma dins de l’escena
delpoprocknacional.Vertebrat
entorndelvocalista i compositor
bilbaí Mikel Izal, en quatre anys
el quintet ha passat de tocar en
petits clubsaomplir grans recin
tes. Durant aquest període de
prolífica activitat, han facturat

tres discos llargs, l’últim gravat
aquest estiu a Barcelona amb la
producció dels reconegut tàn
dem format per Santos i Fluren i
sota el nom de Copacabana. En
plena gira de presentació del
disc, Izal tornava divendres a la
Ciutat Comtal amb el repte
d’omplir el Sant Jordi Club, un
objectiu plenament aconseguit
tenint en compte la legió de se
guidors entusiastes que es van
reunir a Montjuïc per celebrar
les seves noves cançons.
Encaraquenohanpassatni tres
mesos des de la publicació de
l’àlbum, el públic ja s’ha fet seus
els temes, i els va corejar i cantar
a bastament. La cosa va quedar
clara després d’inaugurar la ses
sió amb la peça d’aire llatinoa
mericà que dóna nom al disc, i
que van empalmar amb dos te
mes del seu treball anterior,

Agujeros de gusano (Asuntos de
licados i Hambre). Mostrantse
enungranestat de forma, amb la
poderosa veu deMikel Izal com
a reclam i la força d’una banda
sense fissures esperonada per la
fenomenal feina d’Alejandro
Jordá a la bateria, elsmadrilenys
vaninterpretarambidènticabri
llantor cançons tan delicades
com En aire y hueso, o tan po
tents com la vertiginosaHistori
as de vida y placer.
Elconcert tambévaincloureun

set en actitud més íntima i acús
tica com a homenatge als petits
clubs on vanmadurar.Més tard,
també van pujar a l’escenari els
productors Santos i Fluren per
encadenarTambores de guerra a
Oro y humo, sens dubte, la part
més rica i creativa, instrumen
talment parlant, de la sessió.
Obligats a bisar unes quantes ve
gades, Mikel Izal i els seus com
panys van donar fe del seu èxit a
l’engròs i van tancar lanit enple
na apoteosi ambEl baile.!
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