
cultura
55ara  DIUMENGE, 2 DE JULIOL DEL 2017

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Baríxnikov s’endinsa en el cabaret 
mental de Nijinski

tual d’un espectacle que evoca la perso-
nalitat trastornada del ballarí en un espai 
físic que Bob Wilson ha imaginat com 
una mena de cabaret habitat per un per-
sonatge singular. Es tracta d’una espè-
cie d’entrecreuament entre els protago-
nistes del cine expressionista alemany de 
principis de segle XX i les màscares del 
teatre kabuki japonès. No ens trobem, 
per tant, davant d’una evocació biogrà-
fica sinó d’un joc visual i gestual aclapa-
rador, ple de sorpreses servit per un irre-
cognoscible i, aquest sí, genial Mikhaïl 
Baríxnikov convertit en un mim d’enor-

me expressivitat ja no amb el cos 
sinó amb el gest més petit i 

amb les expressions faci-
als. La relació entre el 

text gravat, en angles, 
rus i francès, i el món 
visual de Wilson és 
força indestriable i a 
tot estirar episòdica, 
i malgrat l’aïllament 
i la confusió que les 

paraules desprenen, 
sobre l’escenari no hi 

ha dramatisme. 
Finalment ens trobem 

amb una mirada visualment 
fascinant i freda i una delicadíssima 

interpretació que conviden a cercar algu-
na cosa més sobre el malmès Nijinski en 
altres àmbits.e
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‘Letter to a man’  
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E l gran ballarí rus Vàtslav Ni-
jinski va estar ingressat en 
un manicomi el 1919 a causa 
d’un trastorn mental diag-
nosticat com a esquizofrè-

nia. Allà va escriure el que s’ha 
conegut com el seu Diari. Si 
és cert que alguns genis 
com Antonin Artaud 
van aconseguir fer 
llum a partir de la 
foscor de la ment, no 
és el cas de Nijinski, 
que s’aboca a una in-
continència de rei-
teracions, de bucles i 
afirmacions tan ab-
surdes com que coneix 
la guerra per les batalles 
amb la seva sogra.  

El text mostra, això sí, els 
seus grans conflictes amb la religió, 
la fama, el sexe, la manca d’amor i sobre-
tot la gran frustració de la seva relació 
amb Diaghilev. I aquest és el tramat tex-

Revetlla psicodèlica 
 al festival Vida 

reeixides és La reina d’Anglaterra, 
del Grupo de Expertos Solynieve.  

Abans, a la barca instal·lada sota 
una pineda que ja s’ha convertit en 
tot una icona del festival, hi actuava 
Pavvla (Paula Jornet), que, acompa-
nyada només de la seva guitarra, 
connectava amb el públic tot jugant 
amb les dinàmiques i els silencis 
que proporciona l’espai. També a la 
barca, però més punk, va ser el di-
vertidíssim concert de Lidia Da-
munt, que del seu últim disc, Tele-
patía (2016), en va extreure hits tan 
corejables com Bolleras como tú.  

L’ADN del festival 
A les nou del vespre començaven els 
concerts dels grups internacionals 
amb un cartell totalment ajustat a 
l’ADN del Vida: pop-rock blanc i in-
dependent de finals dels 90 i dels 
2000 i amb accent nord-americà.  

Dr. Dog, els primers, van oferir 
una lliçó de com sonar empastat 
dalt d’un escenari, amb magnífi-
ques cançons que beuen del folk i 
uns fabulosos arranjaments vo-
cals. Devendra Banhart, com deia 
algú, va fer de Devendra Banhart, 
és a dir, d’aquest personatge bohe-
mian bourgeois una mica còmic 
que predica l’amor sobre totes les 
coses, de vegades amb un suau xiu-
xiueig i amb afició pels ritmes tro-
picals i, últimament, també per la 
música disco, com va demostrar 
amb la cançó de l’últim disc Fig in 
leather. Després, Real Estate van 
oferir una més que correcta pre-
sentació de l’últim disc, In mind 
(2017), amb un crescendo final que 
va escalfar el públic de cara al gran 
xou que portaven preparat els Fla-
ming Lips: una autèntica revetlla 
psicodèlica amb confeti, jocs de 
llum i pilotes inflables que feia po-
sar de bon humor. Wayne Coyne es 
fa perdonar la poca veu que té amb 
tota l’espectacularitat de què és ca-
paç, fins al punt de cantar enfilat 
en un unicorn.e 

Wayne Coyne, dels Flaming Lips, va cantar damunt d’un unicorn, un 
dels molts trucs escènics dels seus ja característics concerts. MIKA KIRSI

The Flaming Lips posen la cirereta al dia 
en què Senior va reunir el Cor Lomax

Crònica

Divendres arribar d’hora 
a la Masia d’en Caba-
nyes tenia premi. Ja sa-
bem que les cinc de la 
tarda és una hora que 

castiga els grups que hi toquen, es-
pecialment si cau un sol de justícia. 
Però al Vida els primers concerts de 
la tarda són en escenaris petits i a 
l’ombra dels pins. I el premi de di-
vendres era poder veure Gener 
sense aglomeracions ni patir gaire 
calor. El pop-rock empeltat de soul 
i gòspel dels valencians va sonar 
amb intensitat davant d’un cente-
nar de persones, però amb una pro-
jecció òptima per a un escenari 
més gran, com es va poder veure 
quan, una estona més tard, Chiner 
va saltar a cantar una versió elèc-
trica d’Anell de foc (Ring of fire) 
amb Senior i el Cor Lomax.  

Va ser la tarda dels valencians per-
què, després de Gener, Miquel Àngel 
Landete va presentar el directe del 
seu nou treball amb Senior, Valenci-
ana Vol. 1 (2017), un disc de versions 
en què participa la plana major del 
pop i el rock independents de Cata-
lunya i el País Valencià. Com a bon 
aglutinador, Landete va aconseguir 
el més difícil: que gairebé tots els par-
ticipants del disc fossin al Vida. A 
part de Chiner, hi van ser Artur Es-
trada (Nueva Vulcano), Joan Pons 
(El Petit de Cal Eril), Carles Sanjosé 
(Sanjosex), Lluís Gavaldà, Núria Gra-
ham, Judit Casado (Euro-Trash 
Girl), Mireia Vilar i Pau Vallvé. Quan 
van pujar tots, eren dotze damunt de 
l’escenari, contents d’haver culminat 
un projecte que demostra que les 
cançons es poden adaptar en qualse-
vol idioma i que el català és tant o més 
bo que l’anglès per fer-ho. I que el 
castellà: unes de les adaptacions més 
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