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Un ‘soulman’ de 
la vella escola 
CRÒNICA Myles Sanko va entusiasmar amb 
una exhibició de carisma vocal i mobilitat

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Myles Sanko no es considera retro, 
com va deixar clar en la seva recent 
entrevista amb EL PERIÓDICO, pe-
rò en la seva actuació de diumen-
ge en el marc del festival Grec va de-
mostrar, sobretot, passió pels clàs-
sics (d’Otis Redding a Marvin Gaye, 
a qui va versionar) i ànim de crear a 
partir d’elements com més tradicio-
nals millor: nou músics sobre l’esce-
nari, incloent-hi percussió i metalls, 
però cap sampler.
 Des de l’arrencada amb High on 
you va deixar clares les seves virtuts 
vocals i també com a showman; rara-

ment va passar un segon quiet sobre 
l’escenari. Després de la també ani-
mada Shooting star, va parlar de la 
seva missió: «Intentaré entretenir-
vos perquè us en pugueu anar a casa 
amb un somriure a la cara». I ens va 
advertir del que sota cap motiu ha-
víem de fer: «No sigueu tímids».

PALMES I BALLS / El públic no es va ta-
llar gaire i, a més de palmes i balls 
(això últim, en algun cas, fora de la 
butaca assignada), hi va haver crits 
exaltats de «¡guapo!» a cada mo-
ment. Es va ballar, sobretot, quan 
Sanko es va posar més funk (James 
Brown és un altre dels seus ídols), 

com en aquella Don’t let me down res-
catada del seu epé del 2013 Born in 
black & white. Les cançons més anti-
gues van ser les més ben rebudes, pe-
rò els tres inèdits també van funcio-
nar, en particular Just being me, tall 
titular del segon disc que arribarà el 
pròxim octubre.
 Sanko sap combinar diversió i 
emoció, a vegades en el curs d’un 
breu speech. Ens va parlar de com 
Marvin Gaye anava cada diumen-
ge a casa a menjar paella i beure vi 
i parlar sobre els plans de la setma-

na. Però tot això venia a tomb d’una 
versió del clàssic de Gaye Mercy mer-
cy me (The ecology) que va dedicar a la 
gent morta a Niça, Istanbul, Síria... 
El soul serà conscient o no serà.
 Després d’una cançó tan brillant 
pot costar remuntar, però Sanko va 
saber sortir airós del repte amb una 
entusiasta Forever dreaming i, ja en el 
bis, composicions estimades pel seu 
públic com Light in my hand i So hard 
to stop. En total van ser gairebé dues 
hores d’una entrega absoluta. Per 
les dues parts. H

33 Myles Sanko, durant el concert al Teatre Grec, diumenge. 
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S’asseu amb elegància al 
tamboret. Juga amb les sa-
bates de taló que porta. Se 
les treu, se les torna a po-

sar. «Potser després me les trauré una 
altra vegada i, quan salti sobre vosal-
tres, no li clavaré el taló a ningú», diu. 
El públic riu. No ha començat el con-
cert i ja el té a la butxaca. No es tirarà, 
és clar. Ala.ni no és tan alta com sem-
bla, però té uns braços tan llargs que 
quan els aixeca gairebé toca el sostre 
del Jamboree. Tenir els braços llargs o 
curts no té res a veure amb la propos-
ta d’una artista. La qüestió és què es fa 
amb ells. Ella els desplega a cada cos-
tat del cos per compondre una línia 
perfecta, recta com un horitzó, per 
rematar una cançó. Mou les mans di-
buixant ones sinusoïdals que repro-
dueixen la cadència de la música. 
 Fa una caiguda d’ulls en el mo-
ment just, esbufega i deixa suspesa 
una paraula en l’aire. Somriu a càme-
ra lenta després d’atacar una nota en 
les altures. Mou les espatlles a la ve-
locitat adequada perquè el cos digui 
el que no diu la música. Agafa una 
guitarra i en tota la cançó a penes es-
quinça un parell d’acords, però ho fa 
amb un encant tal que un ni se n’ado-
na. La guitarra és un element més de 
la posada en escena, com l’enorme 
micro d’aspecte retro que utilitza en 
tots els seus concerts.
 Ala.ni, la jove cantautora britànica 
que diumenge va presentar el seu pri-
mer disc al Jamboree dins del festival 
Grec, sap estar en un escenari. Acom-

  

  

Teatre del bo a Jamboree
CRÒNICA Ala.ni va rendir el públic en el seu debut amb veu, encant i gran domini de l’escenari

panyada per una arpa i una guitarra 
va defensar les cançons de You & I, un 
repertori una mica monòton de temà-
tica amorosa –amor, desamor, desavi-
nences, triangles sentimentals– a mig 
camí entre la chanson, el jazz vintage i 
les cançons que cantava Judy Garland 
per a Hollywood.

 Ala.ni canta i canta molt bé, amb 
una veu dolça i una dicció perfec-
ta que semblen d’una altra època. A 
més, es diria que en qualsevol mo-
ment es pot posar a ballar, a decla-
mar o a donar el millor perfil per a 
una sessió de fotos de moda. Fins i tot 
es va permetre improvisar una can-

çó amb els missatges que diversos es-
pectadors, a petició de l’organitza-
ció, havien escrit abans de començar 
el concert. Consells per a la vida, fra-
ses enginyoses, eslògans sobre l’amor 
universal. Fins i tot va posar un dofí a 
la lletra per fer-la més entendridora.

DERIVA MELOSA I BROMA PICANT / Però 
Ala.ni va saber compensar la deriva 
melosa amb una picada d’ull picant. 
A propòsit de la lletra d’una cançó 
pròpia va explicar que li agrada pren-
dre’s un whisky molt de tant en tant 
–rialles còmplices entre el públic–, 
però que ella és més de marihuana. 
«Ara mateix estic col·locada», va dir  
–aquesta vegada, rialles nervioses a 
la sala–. O era part del guió per a la 
construcció del personatge o no se li 
notava gens.
 Ala.ni és un animal d’escena tan 
convincent que probablement mai la 
tornarem a veure tan de prop. El més 
lògic seria que la pròxima vegada ac-
tués en un escenari més gran. En la 
distància curta la seva veu funciona 
de meravella. Una altra cosa és si ne-
cessita embolcallar-la en música que 
sigui un motor i no un teló de fons, o 
si les seves cançons tenen prou pes. 
Va cantar un èxit de l’estrella del 
country Glenn Campbell i una can-
çó del cantautor folk Richie Havens 
que van sonar més profundes que el 
seu repertori propi. Encara que pot-
ser no li faci falta ser una gran lletris-
ta perquè el seu talent és un altre. Se-
gurament, si s’ho proposa, Ala.ni pot 
ser encantadora fins i tot llegint les 
pàgines grogues. H

33 Ala.ni, a l’escenari de la sala Jamboree, diumenge

QUIM CABEZA

Una glopada d’aire fresc. La jove 
companyia Ailey II, creada pel refe-
rencial Alvin Ayley per donar con-
tinuïtat al seu reivindicatiu i afroa-
mericà concepte del ballet, va arri-
bar gairebé de puntetes a Peralada. 
Però, dues hores després d’arrasar 
a l’auditori, les seves coreografi-
es estaven encara a la retina com 
una de les fites més estimulants 
de la programació. La contagiosa 
energia i la sensual expressivitat 
del llenguatge corporal d’aquests 
atlètics i elàstics ballarins al servei 
de la fusió amb les músiques d’ar-
rel negra i de les noves creacions 
de l’altre costat de l’Atlàntic van 
fer aixecar el públic.
 Amb els cossos entrenats per 
fer moviments impossibles, el ball 
d’aquests artistes flueix amb sor-
prenent naturalitat. A Revelations, 
la creació de dansa moderna més 
representada des de la seva estre-
na el 1960, el ritme, la passió i l’es-
piritualitat del gòspel i el blues 
van trobar la seva correspondèn-
cia perfecta amb els agitats balls 
de la dotzena de components de la 
companyia. Els espectadors es van 
sumar a la celebració picant de 
mans i corejant passatges. Aquest 
clàssic vigent no va aconseguir es-
borrar, no obstant, l’impacte de 
les estrenes més recents d’Ailey 
II. La jazzística, subversiva i sen-
sual In & out de Jean Emile, core-
ògraf de la companyia establert a 
Barcelona, va obrir el foc amb vuit 
ballarins en dansa alternant-se en 
vistoses composicions. 

Audiència entregada

Però una de les propostes més 
aclamades va ser Gémeos, coreo-
grafia de Jamar Roberts interpre-
tada a duo per Lloyd A. Boyd III i 
Gabriel Hyman. L’escenificació de 
la dialèctica i l’enfrontament en-
tre germans en una atmosfera de 
cultura tribal afro animada per la 
música de Fela Kuti va deixar ins-
tants memorables. El ric joc entre 
el desplegament físic i la sinuosi-
tat dels ondulants moviments va 
captivar l’audiència.
 Something tangible, de Ray Mer-
cer, coreògraf de moda a Broad-
way, va mostrar la versatilitat 
d’uns intèrprets embrancats, pa-
rant o accelerant el tempo, a pre-
sentar en un coordinat exercici 
col·lectiu les emocions humanes. 
Amor, passió, por i dubtes aparei-
xen exposats en fascinants combi-
nacions al ritme de la banda origi-
nal de Bongi Duma i de diferents 
músics. H
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Injecció 
d’energia i 
sensualitat
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Ailey II enlluerna 
amb les innovadores i 
fresques coreografies


