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Sonoritat exultant

E ls fidels del duo poden
estar d’enhorabona,
perquè la sevanova en-
trega sonora traspua

aquelles senyes d’identitat que
elsmanté en estat de gràcia: rock
autèntic, potència sense circum-
loquis, missatge melòdic i líric
diàfanament clar.Quan faun lus-
tre ja van fer retrunyir timpans i
sensibilitats amb el també
directe Celebration Rock, la ne-
cessitat de més dosi d’aquest
compost no va deixar d’augmen-
tar. Van augmentar malgrat que
el tipus de rock que practiquen
Brian King i David Prowse no és
el més in en termes de gustos in-
die, en comparació amb altres
subestils políticament més com-
plimentats. Al cap i a la fi, la pa-
rella canadenca és entusiasta
practicant d’una fórmula ener-
gètica que beu de diversos bro-

lladors, com Thin Lizzy i AC/
DC, i d’aquella lírica que evoca
tòpics rockers com les noies i
l’alcohol.
En aquests aspectes no hi ha

gaires subtileses a Near to the
wild heart of life, una de les claus
paradoxals de la seva empatia
amb la sevamassa creixent de se-
guidors. Això es tradueix en els
perfils èpics del seu so, la llum i
l’ombra que combaten literària-
ment entre si a través demetàfo-
res bíbliques. El caràcter essen-
cial de la seva lectura rockera no
treu, amb tot, una evolució que
formalment es presenta com un
rentat de cara amb la voluntat
confessa d’arribar a més gent:
pinzellades de sintetitzadors,
guitarres acústiques i algun ram-
pell baladístic. Han domesticat,
potser, l’embravit garage punk
dels seus dos primers àlbums.
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!Capbussar-seenel
túneldel tempspot ser
agradabledurantuna
porcióde tempsrao-
nable; aixíque la so-
brepasses l’avorriment
estàgairebéassegurat.
Undelsmestresdel
sintetitzadorasse-
quible tancauna tri-
logiaambbones in-
tencionsperòamb
pocaenergia.
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!Atmosferesetèries,
rica instrumentació i
esplèndida sonoritat
generosaeneldetall
sónalgunsdels telons
queenvolten lesmag-
nífiquesmelodiesde
NicoRoig, que téuna
facetacomavocalista
queéspotser l’únic
elementxocantd’una
obraglobalmentmolt
atractiva.

Peralada presentarà el clàssic de Puccini dirigit per Joan Anton Rechi i ambientat després de la caiguda de la bomba atòmica

‘SenyoraButterfly’desprésdeNagasaki
JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l fill de la Senyora But-
terfly es va suïcidar
després dels bombar-
dejos de Nagasaki? A
l’òpera de Puccini el

pare del nen, Pinkerton, oficial de
l’ArmadadelsEstatsUnits, se l’aca-
ba emportant al seupaís, amb la se-
vanovadonaamericanadesprésdel
suïcidi de la jove geisha Cio-Cio-
San, que el mariner havia abando-
nataNagasakianysabans.Peròl’es-
tudiós Jan vanRij diu que, de fet, el
fill de la dona en qui es va inspirar
l’emocionantòperavacontinuarvi-
vint aNagasaki i es va llevar la vida
desprésdel’horrordelbombardeig.
IaraseràlamateixaSenyoraBut-

terfly laquehoexperimenti i recor-
rielscarrersdelasevaciutat, lesru-
nes del vell consolat on es va casar
ambPinkerton,desprésde lacaigu-
dadelabomba.Serà laSenyoraBut-
terfly que es podrà veure aquest
agost, els dies 7 i 9, en lanovaedició
delFestivalCastelldePeralada,una
producció dirigida per Joan Anton
Rechi que portarà als jardins del
castellunadelesgransintèrpretsde
Cio-Cio-San de l’actualitat: la so-
pranoalbanesaErmonelaJaho,que
actuarà amb el tenor BryanHymel,
lamezzoGemmaComa-Alabert iel
barítonCarlosÁlvarez.
Rechi recordaquePuccini vade-

nominar la seva òpera com “una
tragèdia japonesa”, i tot i aixòmol-
tes vegades com a espectador li
semblavaundramaquenoarribava
alatragèdia.“Estudiant l’estrena, la
composició i la història d’aquesta
òpera,diversos factorsemvacridar
l’atenció:primer,queesbasaendu-
es novel·les, una és Mademoiselle
Chrysanthème, una obra francesa
bastant autobiogràfica de viatges, i
desprésenunapetitahistorianord-
americana sorgida d’una història
verídica d’una geisha que vivia en
una casa a Nagasaki, a partir de la
qual David Belasco va fer una obra

de teatre que veu Puccini i per la
qual decideix compondre Senyora
Butterfly, que es va estrenar als
EUA amb un èxit enorme, malgrat
que a la Segona GuerraMundial es
vaprohibir”,explica.Iafegeixquea
això se sumen llegendes sobre per
què Nagasaki va ser bombardejada
quannoera tan important–l’objec-
tiu inicial era Kokura– i sobre la
mortdelfillrealdelageishadesprés
de labomba.
“Tot aquell context em va sem-

blar una bona manera d’explicar
aquesta història: no fer només el

dramadelaSenyoraButterflyespe-
rant Pinkerton, sinó la tragèdia de
tots els personatges. Un impuls
molt potentperquè lamúsica arribi
de manera encara més colpidora,
creant un espai de desolació on
s’entenguin les motivacions dels
personatges: hem traslladat l’acció
del primer acte, el casament japo-
nèsdePinkertoniCio-Cio-San, just
abansdelaSegonaGuerraMundial,
i el segon i el tercer, després de la
bomba. En aquests actes, Butterfly
espera Pinkerton, és incapaç d’en-
frontar-se a la realitat que l’envolta
–la ciutat destruïda, unmónqueha
perdut el sentit–, i l’única manera
de tirar endavant és pensant que ell
tornarà. On la buscarà? On passa el
primeracte, el consolatamericà,un
lloc on ella se sentia desvalguda
comunapapallonaperquènoliper-
tanyia. Així, ella cada dia s’arregla,
es vesteix de geisha i se’n va al des-
campat del consolat a esperar que
Pinkerton arribi. La desolació del
voltant és una manera de mostrar
comella se sent”.!

HANS JÖRG MICHEL

Una escena de la Senyora Butterfly que es veurà a l’agost al Festival Castell de Peralada

Iúlia Léjneva i GregoryKunde, a Peralada
!Oriol Aguilà, director del
festival Castell de Peralada,
va aprofitar la presentació de
Madama Butterfly, el títol
operístic que protagonitzarà
la XXXI edició del certamen
estiuenc, per avançar part de
les estrelles de la lírica que
integraran la programació
d’enguany: la soprano russa
Iúlia Léjneva (5 d’agost), que
oferirà un recital que anirà
des del barroc al bel canto, i
el tenor líric dramàtic dels
Estats Units Gregory Kunde

(6 d’agost), que repassarà els
grans protagonistes del seu
repertori operístic. Tots
dos actuaran a l’església del
Carme.
Sobre laMadama Butterfly
que arribarà l’endemà de
Kunde, Aguilà va explicar
que es tracta d’una copro-
ducció amb la Deutsche Oper
amRhein de Düsseldorf –on
de fet es va estrenar ahir– i
Duisburg, i que aquesta vega-
da no és el festival de Perala-
da el que ha fabricat l’esceno-

grafia –dissenyada per Alfons
Flores–, sinó l’òpera alema-
nya. També va recordar que
la inversió en laMadama
Butterfly suposa per al festi-
val un cost total d’entre
700.000 i 800.000 euros i va
destacar que serà la Simfòni-
ca de Bilbao sota la direcció
de Dan Ettinger la que dona-
rà nova vida a la música de
Puccini. Amés, va revelar
que el cartell del festival
d’aquest any és de l’artista
Manolo Valdés.

!Plasmacióde labona
sintoniaentreelpor-
tuguès i l’australià, ja
esbossadaenalgunes
pecesdelsúltims
àlbumsde l’antic
membredeMadre-
deus.Lamagníficaveu
i les lletresdeMat-
thewsónel comple-
ment idonid’unaobra
que traspuaunaglori-
osamalenconia.
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La soprano Ermonela
Jaho donarà vida a la
fràgil Cio-Cio-San, i el
tenor BryanHymel,
al mariner Pinkerton


