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EL COMENTARI

La utopia
alternativa

Pep Blay

● Amb l’Agustí Busom
parlàvem de la utopia

que significa intentar so-
breviure com a creador alt-
ernatiu a Catalunya. El seu
fragment de mercat és
proporcionalment inferior
al que podria tenir en altres
cultures, perquè en el nos-
tre país, a més del mainstre-
am made in USA, el britànic,
el llatinoamericà i l’espa-
nyol de les multinacionals,
hi ha una parcel·la de con-
sum ocupada per la creació
comercial en català –que
per les seves vendes, sovint
és alternativa–, i una altra
que es menja el producte
independent, especialment
l’anglosaxó, en alguns casos
sobrevalorat per una Barce-
lona magníficament capa-
citada per importar cultura
–en són clars exemples els
brillants Primavera Sound i
Sónar– però nefasta a l’ho-
ra d’exportar la pròpia. Per
tant, què li queda al creador
alternatiu a Catalunya? En
el millor dels casos, i com
un gran èxit, un miler d’e-
xemplars.

Una xifra amb la qual no
es guanyen prou diners per
sobreviure i que obliga l’ar-
tista a buscar en altres gre-
mis les fonts de subsistèn-
cia, impedint el seu desen-
volupament com a profes-
sional. Els que, tot i la situ-
ació adversa, es mantenen
fidels a la utopia és perquè
tenen un papa que paga els
capricis bohemis del nen o,
simplement, perquè són
valents, autèntics. Creadors
de pura raça. Aquest és el
cas de l’Agustí.

Perdoneu-me si no us l’he
presentat: l’Agustí Busom és
el compositor que amb el
nom d’Abús s’ha fet respec-
tar com una de les grans
promeses dels nous cantau-
tors catalans. La seva pro-
posta, en clau elèctrica, he-
reva de tendències anglosa-
xones, barreja una poesia
molt personal, introvertida,
amb la invenció de paraules
i una interpretació especi-
alment sentida. És d’aquells
artistes que fan la impressió
que els hi va la vida en ca-
dascuna de les seves can-
çons.

L’Agustí també és una de
les ànimes de Sohn, una
banda de rock en què Teresa
Gea hi posa una veu preci-
osa, amb un discurs poètic
que evoca tendresa, melan-
colia. La seva música ens
transporta a uns ambients
inquietants, molt visuals,
que recorden de vegades els
Fang, de vegades Portishe-
ad. Sí, encara és possible
crear un univers propi dins
de la música. Si us animeu a
descobrir-los, el seu disc es
diu Dins el desordre.

XAVIER BERTRAL

Bruce Springsteen, una veritable bèstia repartint emocions

R O C K

Bruce Springsteen

El silenci
dels anyells

J.M. Hernández Ripoll

Bruce Springsteen (veu, guitarres, harmònica, piano i

harmònium). Badalona, Pavelló Olímpic, 1 de juny.

Abans de sonar els primers compassos de My Beautiful Reward,
mentre anaven passant lentament els minuts de l’hora pro-
gramada, el Pavelló Olímpic de Badalona era una olla de grills.
Bruce Springsteen arribava a Catalunya en una gira definida
d’intimista. Un concepte que, d’entrada, semblava del tot
contradictori amb el rebombori que generaven més de 8.000
ànimes impacients per assistir a un concert que les cròniques
anunciaven com a superb. La pregunta era inevitable: com s’ho
farà aquest home per trobar la intimitat entre milers de per-
sones? La resposta és molt més simple del que es pot imaginar:
cantant. Només sortir a l’escenari, el Boss va demanar silenci
clar i català. I tothom, repeteixo, tothom, va obeir sense piular.

És el Boss, no hi ha cap mena de dubte. Ell és qui talla el
bacallà i remena les cireres, qui marca els temps i reparteix el

joc. Allà on actua, ningú fa
res que ell no vulgui. Així
de gran és el respecte que
imposa. I si, per a més inri,
en la segona peça es treu de
l’harmònica una irreverent
versió de Reason to Believe,
amb la veu distorsionada i
el so metal·litzat, la catatò-
nia col·lectiva ja és irrever-
sible. Si a un artista, a
qualsevol artista, sempre se
li ha de demanar que om-
pli, si més no les expectati-
ves, el concert de Bruce
Springsteen de dimecres va
ser com amorrar-se a un
sortidor de benzina d’alt
octanatge. No és el que to-
ca, sinó com ho toca. Tant
se val que hagi recuperat
Nebraska, Real World, The Ri-
ver, Racing in the Street o The
Promised Land, o que con-
centri parts de l’actuació
en el seu últim disc, inclo-
ent bona part dels seus te-
mes (Devils & Dust, Silver Pa-
lomino, Long Time Comin’,
Maria’s Bed i una recta final

formada per Jesus Was an Only Son, Leah, The Hitter i Matamoros
Banks). A Badalona va interpretar això, però hauria pogut fer el
que li hagués donat la gana que, als espectadors, els llums de
la sala els haurien sorprès amb el mateix rictus de satisfacció
amb què els van enxampar un cop finalitzat el concert amb la
inesperada Dream Baby Dream.

Bruce Springsteen utilitza el gran talent que té per ex-
pressar la seva envejable sensibilitat. Només amb quatre
acords de guitarra, una melodia d’harmònica i traient la veu
que amaga al fons del pou de la gola, el Boss és capaç de
convertir el qui escolta en una estàtua de sal. És una bèstia
repartint emocions. I aquesta intimitat creada entre la mul-
titud, subtil i detallista, despullant sense complexos el so
davant de milers d’ulls, encara accentua més la sensació de
caure presoner del seu art.

Posats a filar prim, algun però haurem de trobar: l’Springs-
teen de la guitarra i l’harmònica és molt més convincent que
l’Springsteen del piano. És cert que, en segons quins moments,
pot evocar el fantasma de Dylan (present a la megafonia d’es-
pera), però amb la fusta entre les mans se’l sent més autèntic,
amb aquell posat que gasta: lleugerament encorbat, amb els
genolls en angle, donant cops de taló al terra amb les seves
botes camperes i amb una expressió de dolor i felicitat a parts
iguals. Així és el paio: simpàtic, xerraire, somrient i amable,
Springsteen es va tornar a ficar el públic a les butxaques del
texà. Va ser capaç de mantenir la gent, com anyells, amb la
boca oberta i en el més absolut dels silencis durant més de dues
hores. Es nota que el Boss ha tornat a passar per la ciutat en el
seu peregrinatge d’autenticitat poètica. I, de nou, un cop més,
ha deixat una cicatriu per recordar.

F L A M E N C

Festival de Flamenc de Ciutat Vella

‘Toque’ amb àngel
Pere Pons

Rafael Riqueni, Antonio Vélez ‘Pitingo’, Andrés Marín.
12è Festival de Flamenc de Ciutat Vella. Barcelona,

Pati de les Dones del CCCB, 26 de maig.

Després d’un temps d’absència i incertesa, el retorn de Rafael
Riqueni als escenaris ha estat una de les millors notícies que po-
dia rebre la família flamenca. El guitarrista sevillà va obrir el foc
d’una nova edició del Festival de Flamenc de Ciutat Vella. Era una
vetllada compartida, però la primera hora, la reservada a Riqueni,
va posar el llistó massa alt perquè durant la resta de la nit pogués
succeir alguna cosa de més alta notorietat.

Modest, senzill i d’una pulcra discreció, del toque i la figura de
Riqueni n’emana un àngel de tendresa i melangia com difícil-
ment es troba a l’aparador d’aquest art en l’actualitat. El seu fla-
menc foragita els tòpics. No és el de la rauxa ni el que invoca el
dolor, la pena o la pèrdua sinó més aviat tot el contrari. Les cordes
del seu instrument es passegen lleugeres per fandangos, rumbes,
tangos i alegrías amb una serenor i una suavitat que enamoren.
Càlid, sensual, evocatiu i tan aviat clàssic i tradicional com mo-
dern i innovador, Riqueni va exhibir en la seva breu intervenció
un magisteri que el distingeix per la seva veu pròpia i original. El
discret encís de Rafael Riqueni és d’aquells que pessiguen l’ànima
fins a segrestar l’emoció sine die.

Una vegada tocat el cel, qui es conforma de tornar a trepitjar
la terra? Afortunadament, el retorn a la realitat el va propiciar el
cante jove i ple de futur d’Antonio Vélez Pitingo, que va compensar
l’escàs rodatge del nouvingut amb les ganes i una bona escola.
Com a fi de festa el ball sempre resulta efectiu, encara que el ta-
coneig d’Andrés Marín va quedar amagat darrere l’excessiva am-
plificació del so del grup que l’acompanyava. Sigui com sigui, el
record dels presents i de molts dels ja absents encara mantenia
en fresc aquella primera hora màgica amb Rafael Riqueni.


