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MÚSICAb
PAOLO CONTE, el
mag del ‘music
hall’ d’autor

ARTISTA Paolo Conte
LOCAL Teatre Grec
DATA 2 de juliol del 2005

Metheny va liderar una marató
de música a la recerca de
l’impacte emocional directe

TEATREb
‘AMOR FE
ESPERANÇA’,
un gran Horváth

DIRECCIÓ Carlota Subirós
ESTRENA 28 de juny
LOCAL Mercat de les Flors

Un espectacle ben travat i
coherent que destil.la una
tènue i continguda emoció

Crítiques 33

L’ombra del totalitarisme es pro-
jectava subtilment per il.lustrar
aquesta obra d’Ödön von Horváth
escrita el 1933 en una Alemanya
que començava a ser devorada
pels nacionalsocialistes. L’autor
era, llavors, massa crític i subver-
siu, o sigui que la seva obra havia
de ser silenciada i ell condemnat
a l’exili.

Amor Fe Esperança és una de les
peces del seu anomenat teatre po-
pular –un gènere que va renovar,
actualitzant-lo i atorgant-li una
funció política i social–. S’hi pro-
posa desemmascarar la conscièn-
cia per mostrar les pulsions assassi-
nes que habiten en el cor humà. A
través d’Elisabeth, una noia a qui
una successió de fets encadenats
condueixen a un carreró sense
sortida, l’autor no només eviden-
cia la maldat innata sinó també
l’injust, opressiu i irracional siste-
ma que regeix la societat i les
cruels conseqüències d’una
justícia paradoxalment injusta i
deshumanitzada.

Amor és una bonica i petita
dansa de la mort que Carlota Su-
birós ha materialitzat amb sensi-
bilitat i d’acord amb les consig-
nes d’un autor que reclama per
als seus muntatges senzillesa i es-
tilització. Emparada per una esce-
nografia polivalent i per la decisi-
va aportació de la música com a
inductora de climes i sensacions,
la directora aconsegueix un equi-
librat muntatge esquitxat d’una
delicada plasticitat del qual es
pot destacar la interpretació de
l’excel.lent i ampli grup d’actors i
actrius, encapçalat per la sempre
infal.lible Clara Segura, que com-
ponen una inquietant i pulcra ga-
leria de personatges a partir de
traços tan sobris com significa-
tius.<
NÚRIA SÀBAT

33 Conte, dissabte durant el recital al Grec. MARC VILA

MÚSICAb
PAT METHENY, en
el moment de
plenitud artística

INTÈRPRET Pat Metheny
LOCAL Barcelona Teatre Musical
DIA 1 de juliol

L’artista va imposar el seu
poder evocador i seductor
amb discreta i sàvia autoritat

33 Pat Metheny, divendres passat a Barcelona.

Una escena per a la història: Pao-
lo Conte acomiadant-se del Tea-
tre Grec amb un gest lapidari,
amb l’amfiteatre dempeus implo-
rant un últim bis que no va arri-
bar. Hi havia ganes de sentir-ne
més; no només més música, sinó
més Paolo Conte en tota la seva
globalitat. Més cançons i més pa-
raules. Era el mínim després de
20 anys d’espera. Però així és l’av-
vocato: esquiu a les apoteosis
col.lectives.

Podria aconseguir-les si vol-
gués, però Conte prefereix la se-
ducció discreta a l’excés; els seus
concerts no són tempestes tropi-
cals, sinó un plugim que va pene-
trant i xopant sense estridències
(amb permís de Diavolo rosso, tre-
pidant homenatge al ciclista Gio-
vanni Gerbi). Un antídot contra la

grolleria interpretativa: al Tea-
tre Grec, només d’estar atent a
l’evolució dels seus set inquiets
músics hi havia garantida la di-
versió, l’estímul.

Amb calma; com si estigués a
la sala de casa seva, Conte va
anar teixint un cabdell amb el
qual va enredar l’amfiteatre fins
que va fer espetegar els dits i es
va adonar que havien passat
dues hores. Entre la primera
cançó, La donna d’inverno, i la re-
petició final de Vie con me, Paolo
Conte va ser el fabulador irresis-
tible de les històries del qual,
per fantàstiques i irreals que
semblin, ningú es pot desfer.

La raveliana Max, amb el seu
bucle d’encantador de serps, és
la cançó que il.lustra més bé
aquest talent per la filigrana
melòdica, amb subtileses com
Sparring partner, Sotto le stelle del
jazz i Genova per noi. A aquesta
tradició europea, hi suma la fas-
cinació pel nou món: el swing,
el tango, la milonga... Un joc de
miralls amb attrezzo de la belle
époque, en què Conte encarna
rols d’entabanador portuari,
sàtir de cabaret i cronista de la
vella Europa.

Saludant el déu Atahualpa

Yupanqui a Alle prese con una ver-
de milonga; usant imaginaris
mítics per desfermar nusos terre-
nals a Schiava del Politeama i
Eden; Conte va arrossegar l’amfi-
teatre cap al seu món. I la seva
música novel.lesca va establir
complicitat amb una ironia seca:
aquell kazoo de fira amb què va
coronar algunes estrofes; el vaivé
malabar dels músics i aquells
Molto lontano i Madeleine amb pia-

no a quatre mans ens portaven
a un deliciós Conte de carpa cir-
cense. Un Houdini del music hall
que necessita algun toc d’extra-
vagància perquè el seu art brilli
encara una mica més.<
JORDI BIANCIOTTO

A pesar de la seva acceptació po-
pular, Pat Metheny pot dir que
va a contracorrent. Mentre el
món artístic es desviu per la
màxima de Mies van der Rohe,
«menys és més», el guitarrista
prefereix el lema olímpic: «més
ràpid, més alt, més fort».

Així és el seu últim disc, una
única composició de més d’una
hora de durada i que eleva al cub
els seus inconfusibles trets artís-
tics –virtuts o defectes, segons a
qui ho preguntin–. I així va ser la
seva posada en escena, exube-
rant, poderosa i amb tendència a

la desmesura. En teoria el nou
The way up era el plat principal
del concert, però les postres, un
recull de clàssics del Pat Metheny
Group, van acabar omplint tant o
més. Resultat: tres hores de con-
cert a major glòria d’una manera
d’entendre la música on cotitzen
alt el virtuosisme i la catarsi emo-
cional. Alegria, melancolia i tris-
tesa expressades de forma directa
i sense matisos, perquè facin dia-
na en l’oient. Així és Metheny i
així el vol el seu públic.

Va arrencar The way up i va
quedar clar una vegada més que
per molts canvis d’alineació que
faci, el grup de Metheny i Lyle
Mays sona sempre impecable. La
versió 2005 va defensar la com-
plexa The way up amb bona nota.
Va mantenir el tipus durant l’ho-
ra llarga de la suite metheniana,
que va sonar com un interessant
viatge musical. Metheny, igual
que els seus músics, va canviar
sense parar d’instrument. Va fer
servir fins a 10 guitarres, cada

una per aconseguir un so dife-
rent. Segurament s’explica pel
seu afany perfeccionista, però hi
ha alguna cosa de grotesc, més a
prop de l’exhibició que de la cosa
artística, en les seves maratons
guitarrístiques.

Continua, això sí, en plena for-
ma com a intèrpret, i ho va de-
mostrar sol, a duo i amb el grup a
tot drap. Després del rigor de la

suite, públic i artistes es van re-
trobar en clàssics com James i
Last train home, feliços de com-
partir una mirada sobre el món
on hi ha més llum i foscor que
ombres.<
ROGER ROCA

EFE / A. OLIVÉ

Més informació a la Cartellera de Cine i a l’Avui Sortim, pàgines 70 a 75

33 MÚSICA

Habitual del Festival Grec, Joe Jackson
(foto) torna per oferir un concert que
transcendeix les fronteres entre la
música clàssica i popular. Les seves
composicions abracen ritmes molt
diversos com el rock, el swing o la
‘new wave’. En aquesta ocasió,
completa el cartell de la nit Todd
Rundgren, pioner de la música
electrònica i el rock progressiu. L’últim
rocker de culte, segons els seus fans.
Barcelona Teatre Musical (av.
Guàrdia Urbana). 21 h. 15 i 45 y.

JOE JACKSON I TODD
RUNDGREN TORNEN AL GREC

33 MÚSICA
WHITIN TEMPTATION
El grup gòtic holandès, amb el cantant
Sharon den Adel, presenta el seu nou
disc ‘The silent force’.
Razzmatazz 1 (Almogàvers, 122).
21.30 hores. 25 euros.

33 MÚSICA
MARTHA ARGERICH
La pianista tocarà Schumann, Falla,
Franck, Mozart i Liszt en el concert de
la temporada d’Ibercàmera.
Palau de la Música (Sant Francesc
de Paula, 2). 21.00 h. 33 i 55 y.

33 MÚSICA
MORGAN HERITAGE
La banda formada per cinc dels 29 fills
del llegendari Denroy Morgan ofereix
un concert jove de reggae.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).
21.30 hores. 17 euros.

33 MÚSICA
STANLEY CLARKE
El baixista (foto) arriba acompanyat per
dos mestres del jazz modern: Jean Luc
Ponty (violí) i Bela Fleck (banjo).
Teatre Grec (plaça de Santa
Madrona, 36). 22.00 h. 15 i 40 y.

Les cites d’avui 33


