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que la va estrenar ara fa quatre anys 
al festival d’Ais de Provença, per al 
qual l’autor va escriure expressa-
ment les parts vocals. 

Al llarg de 400 anys d’histò-
ria, l’òpera ho ha reflectit 
pràcticament tot, de manera 
que el triangle amorós que 
protagonitza Written on skin 
no suposa cap novetat, més en-
cara quan el llibret de Martin 
Crimp adapta una llegenda del se-
gle XIII –de reminiscències catala-
nes, per cert, recollida pel trobador 
Guillem de Cabestany–: un ric se-
nyor encarrega un llibre a un artista 
medieval que s’acabarà enamorant 
de la seva esposa. De l’ofici d’il·lustra-
dor de l’artista en deriva la doble ac-
cepció amb què cal traduir la parau-
la skin: pell, sí, però també pergamí. 
La trama arriba a la màxima cruel-

ple, parla del que perdem en totes 
les batalles –diu–. Tinc la sensació 
que he vist el que vull fer i el que no 
m’agrada, i ara és difícil tornar en-
rere i haver de conviure amb totes 
aquelles coses amb què potser 
abans convivia però no era consci-
ent que potser no volia”.  

La determinació té recompenses 
com ara que en el disc hi col·laborin 
músics que ella admira “profunda-
ment”, com el britànic Neil Halste-
ad (Mojave 3, Slowdive) i els cana-
dencs Ryan Boldt i Basia Bulat. 
“Quan estava component Black la-
ke pensava que l’havia de cantar el 
Ryan. Era com si l’hagués fet perquè 
la cantés ell, i la gran sort és que la 
volgués cantar”, recorda. No hi ha 
relació de causa efecte, però can-
çons com Saskatoon (break of 
dawn), inspirades per l’imaginari 
paisatgístic canadenc, semblen un 
homenatge a uns músics i un país 
que han contribuït a consolidar la 
trajectòria de Serrat. “Aquesta can-
çó en el fons parla de les pors, i crec 
que també va lligada de manera in-
conscient a què suposaria plantejar-
me marxar cap al Canadà. M’agrada 
tenir aquesta connexió més mística 
amb un lloc amb el qual no sé per 
què m’hi sento tan lligada emocio-
nalment. Aquells llacs immensos, 
aquelles muntanyes tan majestuo-
ses... Aquí tenim el Parc Nacional 
d’Aigüestortes, que és el que s’as-
sembla més al Canadà, però més pe-
titó”, explica Serrat.  

Tanmateix, el somni és encara 
una possibilitat remota. “Mont-re-
al és una ciutat fantàstica i m’agra-

daria molt viure-hi, però he de ser 
realista”, reconeix. I és que les con-
dicions materials són ben tossudes. 
Serrat, com la majoria de músics ca-
talans, viu en una realitat concreta, 
que inclou també endarreriments 
eterns a l’hora de cobrar els con-
certs. “Tenia tota una sèrie de con-
certs fets que no havia cobrat per-
què els promotors no havien pagat, 
i El Segell em va avançar aquests di-
ners perquè jo pogués pagar les fac-
tures”, explica una artista que, com 
tants altres, assumeix les despeses 
d’enregistrament dels discos per-
què no se’n fan càrrec ni El Segell ni 

la discogràfica Loose Music, que 
editarà Cross the verge al Regne 
Unit. 

“Visc en parella, però si hagués de 
viure sola tot seria més complicat, i 
suposo que hauria d’estar vivint a ca-
sa els pares. Puc viure bastant de la 
música, però puntualment faig ser-
veis de càtering, i l’any passat vaig 
estar treballant en un bar durant dos 
o tres mesos. La música em dóna per 
poder-me pagar els discos, i de mo-
ment això és el que puc aconseguir. 
I aquesta vegada començo millor 
que amb el disc l’anterior, perquè 
ara mateix no estic endeutada”.e

La vigatana 
Joana Serrat 
publica el disc 
Cross the verge. 
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“La música em  
dóna per pagar-me 

els discos”
La cantautora Joana Serrat presenta 

l’àlbum ‘Cross the verge’ a la sala Apolo

CONCERTS

La determinació i la incertesa tenen 
tant pes en la música de Joana Ser-
rat (Vic, 1983) com els somnis i la 
constatació que la realitat obliga a 
tocar de peus a terra. Tal com va fer 
amb el disc Dear Great Canyon (El 
Segell, 2014), ha tornat al Canadà 
per enregistrar Cross the verge, no-
vament produït per Howard Biler-
man. És la determinació d’aprofun-
dir en l’estètica del folk nord-ame-
ricà, a vegades més atmosfèric i 
dens i altres més elèctric i despullat, 
com es podrà comprovar aquest di-
vendres en el concert que oferirà a 
l’Apolo. 

Hi ha continuïtat amb nous ma-
tisos. “Totes les cançons giren al 
voltant del concepte de la pèrdua, 
però des de diferents angles”, diu 
Serrat, que adapta la sonoritat al 
contingut líric. Hi ha pèrdues físi-
ques de gent propera i processos de 
dol que són “molt complicats”. “Qui 
pateix la pèrdua porta la càrrega 
més gran, però des de fora no saps 
ben bé què has de fer. Et situes en 
una tessitura en què no t’havies tro-
bat mai i t’adones que n’has 
d’aprendre més”, afegeix.  

Això explica un to més “vaporós” 
i “espiritual”, dos adjectius que 
comporten un embolcall instru-
mental que acompanya metàfores 
sobre “travessar un llindar” per en-
dinsar-se en el món de les incerte-
ses sense la possibilitat de tornar 
enrere. “La cançó Flags, per exem-
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El Liceu també aplaudeix Benjamin
tat quan el marit (anomenat Protec-

tor) obliga la seva dona a menjar-
se el cor de l’amant. 

Crimp ho explica a través de 
cinc personatges, els tres prin-
cipals i dos secundaris o àn-
gels –en realitat, els cunyats 
de la parella– que s’expressen 
en tercera persona, com tam-

bé fan a vegades els protago-
nistes. Així, l’òpera demostra 

que les passions humanes –la vi-
olència de gènere, l’opressió, el des-

potisme o la traïció– són atemporals. 
La mateixa atemporalitat es tra-

dueix també en la música de Benja-
min, reconegut per integrar en el seu 
llenguatge les influències més diver-
ses i alhora evadir-se de cap classi-
ficació estilística. La transcendència 
emocional de l’argument genera una 
partitura virtuosa, de complexitat 

rítmica per a l’orquestra i d’exigèn-
cies en afinació i efectes per als can-
tants, dividida en tres actes o parts. 
El flux musical supera amb nota el 
repte de l’alternança entre clímaxs 
i distensions, que no arribaria a bon 
port sense l’excel·lent treball actoral 
dels cantants, com el que van lluir 
tant Christopher Purves com Barba-
ra Hannigan –el matrimoni–, tot i 
que el contratenor Tim Mead –l’ar-
tista il·lustrador– va rebre merescu-
dament tants o més aplaudiments. 

Dalt del podi, el mateix composi-
tor va estar sempre molt atent als mú-
sics, que excepte alguna lleugera in-
seguretat els últims minuts de l’obra, 
van demostrar un profund coneixe-
ment de la partitura. També els joves 
integrants de la Mahler Chamber Or-
chestra van respondre amb prestàn-
cia a les seves ordres.e
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Mitja entrada discreta 
–d’una mitjana 
d’edat més jove del 
que és habitual, això 
sí– per assistir al Li-

ceu a l’estrena a Espanya de l’òpera 
Written on skin, de George Benjamin, 
la principal aposta per la contempo-
rània del teatre de la Rambla aques-
ta temporada. La premiada partitura 
es presentava en versió de concert se-
miescenificada –de moviments molt 
minsos– i amb el mateix repartiment 

Crítica

BARCELONA
ALBERT TORRENTS


