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E l grup nord-irlandès
The Divine Comedy,
que lidera el brillant
Neil Hannon, des-
embarca aquesta nit

al solemne escenari del Palau de
laMúsica (21 h), dins del Festival
del Mil·lenni. Versàtil i polifacè-
tic,Hannonésundels grans croo-
ners contemporanis, i al capda-
vant de la banda que lidera des de
fa gairebé 30 anys, és autor d’un
inconfusible art-pop, caracterit-
zat pel seu barroquisme i un re-
fulgent amor pel detall. Estan
presentant per Espanya el seu
nou àlbum Foreverland. Hannon,
enginyós i bromista, es troba en
un excel·lent estat de forma.

Avostè se’l considera comun
home del Renaixement per la

diversitat de les seves obres.
Faci-me’n un resum.
Uffff... no voldria avorrir-lo, però
és veritat que per mi la música té
moltes maneres d’expressar-se,
com deu àlbums d’estudi, una
composició per a orgue que vaig
fer al Royal Festival Hall, un mu-
sical al West End, un parell
d’òperes de cambra, peces de
música coral i moltes col·labora-
cions amb bons amics com Ute
Lemper. I cap banda sonora de

pel·lícula... És la meva assignatu-
ra pendent, ho confesso.

Feia sis anys que The Divine
Comedy no treia disc. Com va
sorgir aquest Foreverland?
Bé, després del nostre anterior
disc, Bang goes the knighthood,
em vaig dedicar durant tres anys
al que vostè deu considerar obres
renaixentistes. Està molt bé que
hi hagi gent que consideri que sé
fermúsica i que per aixòm’ofere-
ixi projectes, però el que passa és
que solen ser propostesmolt difí-
cils per a mi. Per exemple, aque-
lles composicions per a orgue
que em va encarregar al Royal
Festival Hall no es pot imaginar
com em van costar. I de sobte, fa
tres anys, em vaig adonar que no
tenia res pendent a l’agenda i vaig
pensar que potser no era mala
idea fer un dels meus propis àl-
bums.

També va aplicar-hi els ma-
teixos criteris d’exigència?
Em vaig posar com a condició no
publicar el disc fins que no esti-
gués totalment convençut que les
cançons estaven a l’altura... cosa
que he procurat fer al llarg de to-
ta la meva carrera. Confesso que
soc molt perfeccionista fins que
m’avorreixo, i llavors em centro
en una altra cosa.

De vegades el perfeccionis-
me acaba en barroquisme. És
aquest, el seu cas?
No veig el barroc, el barroquis-
me, com un defecte, com molta
gent pensa. Al contrari, es pot
veure com una riquesa. A mi ha
estat una cosa que sempre m’ha
atret, especialment a mitjan anys
noranta, quan em va fascinar
molt el que feia Michael Nyman.

L’obra resultant Foreverland
és un compendi demoltes influ-

ències i gustos, no?
Els meus gustos són amplis, sem-
pre ho explico. Ravel, Fauré i
Vaughn Williams d’una banda;
també moltes coses de les pri-
meres etapes del pop, música
popular en el sentit literal, i, es-
clar, coses més recents com ara
bona part de l’ona postpunk, amb
gent com Joe Jackson, Elvis Cos-
tello o el pop de sintetitzadors.
Tot això ja s’ha convertit en clàs-
sic, també.

Aquesta manera de reinven-
tar-se amb tant d’entusiasmees
deu a...
...que tinc autonomia i llibertat
absolutes per fer el que radical-
ment emve de gust. Una cosa que
més o menys he anat fent tots
aquests anys però que ara he
aconseguit plenament. És una si-
tuació molt curiosa que té molt a

veure amb la quantitat de coses
que vas adquirint i assimilant al
llarg dels anys i, paral·lelament,
tenir l’obligació de voler ser sem-
pre original.

Com són els Divine Comedy
el 2017? O és més correcte dir
com és el Neil Hannon actual?
CrecqueForeverland ésunapista
molt il·lustrativa. Vull dir que
parla d’un lloc evocador, on pots
desconnectar d’aquest ritme vital
tan boig en què ens han ficat. I es
refereix al reflex d’on visc plà-
cidament amb la meva dona al
camp, al comtat deKildare, on he
trobat un equilibri entre el ritme
del treball i el plaer de la vida.
Miri, la veritat és que no soc
antisocial, però m’atabala, i molt,
viure enunmón tan aparentment
interconnectat i en el fons tan
aïllat.!
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Neil Hannon durant el concert en el darrer Vida Festival

“Socmolt
perfeccionista fins
quem’avorreixo”

Neil Hannon, de The Divine Comedy, que actuen avui
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MÚSICA!El Sónar començarà
el cap de setmana del 16 al 18
de febrer a Reykjavík el seu
recorregut internacional
d’aquest any, en què debutarà
a Istanbul (24 i 25 demarç) i
HongKong (1 d’abril), segons
va anunciar l’organització
ahir. Sónar Reykjavík arribarà
a la cinquena edició, amb
quatre escenaris i 56 actuaci-
ons. L’1 d’abril tindrà lloc la
primera edició deHongKong,
amb sis escenaris i 40 artistes
que es van saber ahir. /Efe

El Sónar estrena
aquest any l’edició
deHongKong

El Temporada Alta,
1r festival de l’Estat
FESTIVAL!L’Observatori de la
Cultura, l’informeanual de la
FundacióContemporània,
elaborat apartir de l’opinióde
361professionals de la cultura,
situa elTemporadaAlta com
el tretzè esdeveniment cultu-
ral de l’Estat, empatat ambel
CaixaForum.Coma festival
d’arts escèniques, elTempora-
daAlta és el deméspuntuació,
i comaesdeveniment cultural,
només té al davant elFestival
deSantSebastià, PHotoEspa-
ña iArco. /Redacció

L’òpera ‘Pagliacci’
s’interpretarà al
Circ Raluy Legacy

ÒPERA!Perprimeravegadaen
lahistòria, l’obradel composi-
torRuggeroLeoncavalloPa-
gliacci s’interpretaràenuncirc.
Aquesta iniciativa, impulsada
perCatalunyaÒpera,pretén
acostaraquestgènerealpúblic
general.Peraixòhaconfiat en
elCircRaluyLegacy, caracte-
ritzatpel seuesperit tradicional
i l’estèticadeprincipisdese-
gle XX.L’obradeLeoncavallo
esdesenvolupaprecisamental
voltantd’uncircquerepresen-
taunacomèdiaambuna trama
queés lamateixaqueviuenels
protagonistes. /Redacció
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El grup liderat pel
músic nord-irlandès
presenta al Festival
delMil·lenni el seunou
àlbum, ‘Foreverland’
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Adrián Lastra yManuela Vellés, moda para seducir
San Valentín


