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Richard Ashcroft va sorprendre amb un concert en acústic amb temes del seu nou àlbum ‘These people’ i amb antics èxits

Elbritpopmés íntim

RichardAshcroftjanoportaelsca
bells llargs comquan lideravaThe
Verveenladècadadelsnoranta.El
cantantportaaraunscabellscurtsi
presenta una estèticamés elegant.
Ounamicamenys indie.Tot iaixò,
elqueensocupaavuiéslasevamú
sica i que ahir actuavaperprimera
vegada a Cap Roig per presentar
These people, el seu últim treball,
publicat aquest 2016. Una nit de
britpop dels que fan lluir un festi
val. Però la sorpresa va ser majús
cula. Richard Ashcroft es va pre
sentar ahir sol davant Cap Roig.
L’escenari buit, ell i una guitarra
acústica.Una ambientació sorpre
nent –o poc usual– en un festival
acostumatagranscelebracions.
La nit la va obrir Jacobo Serra,

un jove cantautormanxec. Pop de
proximitat però gens espanyol.
Totmolt britànic i sense resmés a
l’escenari també que ell, la seva
guitarra, un baixista i un teclat.
Serraésunprodigide lasevagene
ració, jaqueambel seuprimerela
péDonotgiveupvaseraclamatper
la crítica internacional i escollit
perWilcocomateloneraEspanya.
Ahir va tenir mitja hora, però du
rantaquellsminuts lessevesmelo
diesvansintonitzarambelpúblic i
van provocar, encara que només
fosperuns instants,queoblidessin
què o a qui havien vingut a veure.
Ho va aconseguir amb temes com
The word I never say o Long ago,

amb el qual va tancar a cappella i
amb la guitarra sense amplificar.
Jacobo Serra va crear l’atmosfera
perfectaperalqueveniadesprés.
Era el torn de Richard

Aschcroft.Passavenquatreminuts

va ser fins a la tercera cançó amb
This is how it feels que va tocar el
primer tema del seu nou àlbum,
These people. Lanit continuaria en
aquest anar i venir; amb algun te
ma nou i ambmolts girs al passat,
comBreak thenight.
Ahir els assistents van poder

gaudird’unrecital–enunfestival–
en un espai ideal. Entre el públic
que va pujar fins a Calella de Pala
frugell predominaven les barbes,
les camises i els polos ajustats, les
vambeso,enelseudefecte, lessan
dàlies i, entreel sector femení,ves
tits estiuencs combinats amb es

portives. I és que si alguna cosa té
el Festival de Cap Roig és la seva
capacitat per atreureunpúblic va
riat. Ahir a la nit va ser diferent en
tot.Iaixònomésésapteperaartis
tesquesabenarriscarcomRichard
Aschcroft.
Va ser una vetllada plàcida i bri

llant de pop britànic. I amb dos
prodigiosos de les seves gene
racions.Ahirelsdetrentaiquaran
ta anys van tornar a recordar els
anys d’aquella primera joventut
–encara ho són– i d’aquelles pri
meres sortides nocturnes amb els
amics al ritme de Bitter sweet
shymphony.
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L’antic líder de The Verve va oferir un recital sol en un escenari buit

Guinovart i García Demestres regalen estrenes absolutes avui a Peralada

Els altresAlberts
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Proposta contemporània
aquesta nit, al Festival
Castell dePeralada.Enel
trentè aniversari, el cer

tamen,queacostumaaapostarca
da any per una òpera de cambra
nova, i fa encàrrecs a autors actu
als a qui deixa tota la llibertat de
creació, ha optat aquesta vegada
perprogramaruntàndemqueliés
molt proper i també molt acadè
mic, tot i que d’un altre color. Es
tracta de dos Alberts: Guinovart i
García Demestres, res a veure
amb la jet set financera, però sí

amb la jet set artística del nostre
país. De tots dos se sentiran obres
per apiano sol i per aveu ipiano.
Seran interpretades principal

ment per Albert Guinovart, com
positor fresc i impulsiu, assidu de
Peralada, que ha compost per a
l’aniversari del festival un Noc-
turn ambquèbusca recollir tota la
màgiad’aquestesnitsempordane
ses ique presentaràavui,enestre

naabsoluta,a l’esglésiadelCarme.
Per la seva part, AlbertoGarcía

Demestres també brinda una es
trena absoluta: Cocco e cocomero,
una ària per a soprano que inter
pretarà Sara Blanch i que forma
part de la nova òpera que està
component, La straordinaria vita
di Sugar Blood. Un títol amb què
aborda el tema de la diabetis in
fantil i que té la complicitat d’El

Celler de Can Roca, ja que Jordi
Roca ha creat, a petició del com
positor, unes postres aptes per a
diabètics.
ASaraBlanch,queaquestanyés

artista resident del festival, ja se
l’ha pogut sentir aquest estiu a
Combattimento, l’espectacle amb
música barroca estrenat fa uns di
esalClaustredelCarmeambladi
reccióescènicadeJoanAntonRe

chi. Blanch cantarà en aquesta
ocasió amb el tenor Antoni Co
mas, també conegut del festival.
Comhosón totsdoscompositors :
Guinovart ha actuat en nombro
ses ocasions a Peralada, l’última
vegadaambmotiude l’estrenaab
soluta d’Estampes dins Debussy &
Guinovart (2012), un homenatge
al compositor francès Claude De
bussy. García Demestres va com
pondre, per la seva part, l’obra
15x15x15 per celebrar el quinzè
aniversari del certamen, i fa tres
anys va rebre l’encàrrec de com
pondre una òpera, aquella cele
bradaWow! que es va estrenar al
ClaustredelCarme.!

Richard Aschcroft,
acompanyat només
de la seva guitarra, va
tocar antics èxits com
‘Break the night’

de dos quarts d’onze de la nit i el
públic s’impacientava. Però sense
temps perquè ningú es posés ner
viós va aparèixer sobre l’escenari.
Amb vestit blau, ulleres de sol i la
seva guitarra començava a cantar

Sonnet. Una tornada al passat de
quan es va donar a conèixer amb
TheVerve als noranta.Va saludar,
va ferunglopdecervesa ivaconti
nuar amb A song for the lovers de
l’àlbum Alone with everybody. No
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