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Bellesa espiritual, màgia poètica

Successió de petites peces
d’orfebreria on envia el
to greu, la instrumenta
ció calmada, els ecos vo

cals de profunditat transcenden
tal i, esclar, unes lletres que han
motivat –i continuen fentho–
tota mena d’hipòtesi. L’enfoca
ment de transcendència que Le
onard Cohen ha volgut reflectir
al seu nou àlbum per traslladar
lo a l’oient/aficionat, no és més
que una continuïtat del seu pro
pi estat anímic i d’un discurs re
flexiu que ha aparegut intermi
tentment al seu cançoner al llarg
dels anys. Agafarse al peu de la
lletra algunes de les reflexions o
màximes, com per exemple la
del primer fragment que obre
l’àlbum i li dóna nom, és pensar
precipitadament i erròniament
que el venerat cantant s’està aco
miadant del món terrenal i que

està dient al Senyor que ja està
preparat.
Si heu seguit mínimament la

lírica i la temàtica que ha elabo
rat i abocat el meravellós bard al
llarg del temps, veureu que
aquest àlbum és una posada al
dia del seu decàleg vital. La co
bertura sonorad’aquesta succes
sió de recitats –pràcticament
monocords, sense més modula
cions– és responsabilitat del seu
fill Adam, i segueix l’ortodòxia i
els cànons de les seves últimes
produccions. Amb una instru
mentació impecable, tot i que les
segones veus femenines van ser
excessivament visibles, el vestit
sonor destaca el profund control
que té Cohen de la veu, del tem
po, del silenci i de l’entonació.
Una bellesa espiritual profunda
ment poètica... i preparat per
continuar endavant.

Esteban Linés

Leonard Cohen
YOUWANT IT DARKER
SOULCANÇÓ/HHHH
SONY

Norah Jones

DAY BREAKS
JAZZSOUL/H
BLUE NOTE

]Enel retornanunci
atde la filladeRavi
Shankaral jazznomés
destacaunamonòto
naveuqueserveixper
amenitzarabansque
excitar.Cançons
pròpiesd’esquemàti
cabàsica, innecessà
riaversiódelDon’tbe
deniedyoungià i al
gunsconvidatsqueho
enllustren.

HHHHH obra mestra /HHHH excel·lent /HHHmolt bé /HH bo /H en fi... / l oblidableCRÍT ICA DE MÚSICA

Resolution 88

AFTERGLOW
JAZZ FUNK/HHH
SPLASHMUSIC

]Finalitzaaquesta
meravellosa successió
depoemes i reflexions
cantades–ambritme,
ambinstrumentació
querecorda laprofun
ditat enel tempsde la
sevaobra, ambuna
veudirectaal cor–de
lamaneramés lògica:
“S’ajuntavenelsma
laltsdel cel, ideals
utòpics i visions”.

]A partir dels infec
ciosos teclats de
Tom O’Grady, el
quartet ofereix una
successió de revita
litzants i rítmiques
porcions d’acidjazz i
jazzfunk que reme
moren les glorioses
aromes dels anys
noranta, sensacions
ara tan difícils de
retrobar.

Sisa

MALALTS DEL CEL
CANÇÓ/HHHH
SATÉLITE K

Les lluminosesmentides
Gentebien

Autor:SantiagoRusiñol. Adapta
ció, guió i direcció: JordiMilán
Lloc idata:Coliseum(17/X)

JOANANTON BENACH

Persistent, impassible, eterna
ment jove, el corcó de l’enganyifa
es tornà a desvetllar quan La Cu
bana començava apreparar el seu
nou espectacle. El corcó de l’en
ganyifa és com un virus juganer
entaforat al sistema circulatori
d’aquest incombustible fabricant
debromes teatrals que es diu Jor
diMilán.
L’altra nit que s’estrenà al Coli

seumGentebien, iquans’anuncia
va que estàvem assistint a una
funcióprèvia–jaque l’estrenaofi
cial tindria lloc més endavant al
Tívoli–, un servidor recordava
que ara fa trenta anys JordiMilán
feia ploure sobre el públic tot just
començadalarepresentaciódeLa
tempesta de Shakespeare, a Sit
ges. I que ja uns anys abans, l’ho
mees passejava pelmig de la con
currència de Tàrrega regalant
monedes i avisant amb un rètol a
lapitreraqueeraunafortunatmi
lionari, mentre tota la companyia
multiplicava el joc dels disbarats
amblessevesCubana’sDelikates
sen.
Encaraqueelsomoltamplificat

de l’espectacle hagués fet ben in
tel∙ligible la totalitat dels diàlegs
de Gente bien, sovint massa em
pastats, el text complet del sainet
de Santiago Rusiñol –ja ho sabeu,
aquella comedieta del 1917 que ri
diculitzava l’alta burgesia catala
na per haver d’adoptar el castellà
com a distintiu obligat de la seva
classesocial–,el textcomplet,dic,
no hauria deixat de ser un pur
pretext, una “excusa fantàstica”,
com admet La Cubana, per bastir
elmusical i, alhora,ungenerósre

cordatori del peculiar sentit de
l’humor de la companyia. I, sens
dubte, aquest segon aspecte fa de
Gente bien una diversió colossal
que cal afegir al reguitzell de sàti
res rusiñolesques. Un comple
ment festiu intel∙ligent, provoca
dorde saludables riallades.
Això vol dir que, amb indepen

dència que s’aplaudeixin més o
menys lescoreografiesmusicades

per Joan Vives i se celebrin amb
les befes del que és clàssic les
aportacions de les teresinesMer
cè Comes i Mont Plans, formida
bles, el guió pensat per Jordi
Milán proposi uns parèntesis hi
larants amb presumptes incidèn

cies que alteren el desenvolupa
ment normal de l’espectacle. Si el
cor de Manlleu no ha pogut arri
bar a temps al Coliseum, el públic
haurà de suplirlo i interpretar
una tornada frívola–que se’npar
li, que se’n parli!–, que, sense
haverla assajat, és una olla de
grills. I si s’ha espatllat la màqui
na, caríssima, de fer ballar els
mobles d’una estança nobiliària,
caldrà demanar voluntaris que
aconsegueixin el mateix efecte
mentre se celebra la coreografia
de Los muebles. I l’espectador no
sapsiagraeixmés la falsa incidèn
cia o la seriositat amb què Milán
l’explica i demana el remei per
sortir del pas.
Vet aquí, doncs, que, a més a

més de les virtuts del musical co
mentades en aquesta secció el di
marts 18, l’endemà de la seva es
trena,Gente bien ens retorna l’an
tic aroma d’una companyia
incomparable, nascuda fa 36 anys
per edificar lluminoses mentides
destinades a la gran mentida
teatral.c

‘Gente bien’ ens
retorna l’antic aroma
d’una companyia
incomparable,
nascuda fa 36 anys

DAVID RUANO

Unmoment de l’obra de La Cubana

T E A T R E

CRÍTIQUES

L’esperança

OrquestradelGranTeatre
delLiceu
Intèrprets:MartinOwen, trom
pa; JosepPons, director
Lloc idata:Palaude laMúsica
(21/X/2016)

JORGE DE PERSIA

Com a espectador, agraeixo ha
ver pogut assistir a aquest con
cert. Perquè després d’haver
sentit no només el Fiat Lux de
Joan Guinjoan, sinó la formida
ble feina de l’Orquestra del Li
ceu, per unmoment es van acla
rir,ambl’esperança, lestenebres
que ens envaeixen. Una pena
que les autoritats delLiceunohi
poguessin ser, per no parlar de
lespolítiques.
I Wagner, com en aquells

temps de veritable construcció
enquèesvaaixecar aquestmag
nífic temple de la música que és
el Palau, va fer que les seves bu
taques s’identifiquessin amb les
del Liceu, i que els seus racons
de la memòria –no és gens fre
qüent que sonin aquí aquests
Wagner– vibressin segurament
amb els fragments del Tristany
quevanobrirelconcert iambels
de La caiguda dels déus que el
van tancar.
Al mig, l’anodí Concert per a

trompa núm. 2 de Strauss, escrit
enplena guerra, artefacte dene
oclassicisme, en bona versió del
solistaOwen.
Excepte l’Strauss, que va que

dar a l’ombra, es van il∙luminar
les Valquíries que coronen l’es
cenari. Inoésunjocdeparaules,
perquè tot el concert va estar
presidit per l’estrena absoluta
del poema simfònic Fiat Lux de
Guinjoan, de factura molt re
cent, que preludia els seus 85
anys.Unaltre exercici de volun
tat, esperança iart.Unaobraque
culmina de moment la trilogia

de temàtica cientificomusical
oberta ambVerbum.
Guinjoan, que forma part

d’unageneracióil∙lustredecom
positors catalans juntament
amb Josep Soler o Xavier Ben
guerel, entre d’altres, es va plan
tejar aquesta obra simfònica el
2015, Any Internacional de la
Llum.
El veritable camí es va obrir

amb la llum d’un poema escrit
per Antoni Clapés, que va il∙lu
minar records de la vida –de les
albesalRiudomsnatal, i fins i tot
dels sonsdelvell acordiódelsdi
es joves–. I la partitura témoltes
referències a tot això.El compo
sitordeiaquevolia“escriureuna
cosa que soni a Guinjoan”. I va
aconseguirunaobraque,almar
ged’artefactes tècnics id’unaes
cripturapermomentsmagistral,
sonameravellosamentamúsica,
llisca enaquest difícil terrenyde
la comunicació. I no utilitza el
recurs de l’eclosió estrident per
fer la llum, sinóque la vapintant
comen aquelles albes, amagant
la davant la tempesta, i valorada
en les seves mínimes essències
que aportaven llavors els ele
mentals fanals queguiaven lavi
da i la feina. Hi ha esplendor, sí,
però subtil i artística.Gràcies.
Un altre tema és l’evidència

del compromís i de la dignitat
d’aquestsmúsics que amb el seu
director van construint una bo
na orquestra. El pas del fossat a
l’escenari ens ha deixat mo
ments d’alta qualitatmusical, de
molta professionalitat visible en
aquestsWagner.
L’oboèsolista,unmúsic incre

ïble, va començar amb un pro
blema a l’instrument, que aviat
va dissipar amb una actuació de
primera, i les trompes, i la feina
del clarinet solista –el programa
de mà amb tant d’espai no posa
els seus noms– i de la corda o la
resta dels metalls. Una gran fei
na de direcció amb intensitat,
color imusicalitat.c
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