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«Avui costa trobar  

una mica de silenci»

JORDI BIANCIOTTO 

VIC

Amb el seu primer àlbum, Anóni-
mo (2012), i l’epé d’entretemps Di-
namita (2014), Lorena Álvarez va 
aconseguir que les orelles educa-
des en el pop s’acostessin a les se-
ves cançons refrescants amb àni-
ma tradicional. Ara, l’asturiana re-
fina les seves arts sense pervertir el 
traç natural a Colección de canciones 
sencillas, el disc que mostra avui al 
Mercat de Música Viva de Vic (i el 
17 d’octubre a La 2 d’Apolo). 

— Avui dia, ¿apel·lar al que és sen-

LORENA ÁLVAREZ Cantautora. Presenta disc al Mercat de Vic

zill és el més revolucionari? 

— ¡Doncs per mi, sí! Estem voltats 
de coses sofisticades, i de rapide-
sa, i la senzillesa no és el que més 
es porta. Avui és difícil trobar 
una mica de silenci fora de tot el 
que ens venen constantment. 

— ¿Se sent inadaptada al món 

modern? 

— ¡Sí! Totalment, ¡i cada dia més! 
(riu) A veure, vull viure el món 
que m’ha tocat viure i tinc el 
meu Instagram, el meu ordina-
dor, el meu maleït telèfon 
mòbil (rialla)... No visc com una 

ermitana, tot i que com conti-
nuï així la cosa, no ho descarto. 

— En la música, ¿li han interessat 

tant les figures professionals com 

les veus anònimes, tradicionals, 

del camp? 

— M’inspiren els cantants que 
treuen la seva pròpia veu. Violeta 
Parra, Carmen Amaya, Cama-
rón, Leonard Cohen... I de vega-
des m’emociona més una vella 
cantant, o la meva mare, que se-
gons qui, perquè la gent, quan 
no en sap, i en aquests m’incloc, 
treu alguna cosa més profund. 

33 Lorena Álvarez, en una imatge promocional.

M’agrada la gente anònima a qui 
algú grava. Treballs de camp 
com els d’Alan Lomax, o a Espa-
nya, de gent com Xosé Ambas o 
Joaquín Díaz. 

— Però vostè és partidària de com-

pondre les cançons que canta. 

— Sí, en aquest disc són totes me-
ves; només en una, Aborrezco lo 
que adoro, una part de la lletra és 
d’uns tangos flamencs i una al-
tra d’unes que cantaven tant Ca-
marón com Morente. 

— ¿No té sentit cantar cançons 

RECORREGUT HISTÒRIC A CAIXAFORUM

La connexió 
entre òpera 
i societat,  
a escena
3 Una mostra emmarca la lírica 
en el context de cada època

MARTA CERVERA 

BARCELONA

L’
òpera és molt més 
que un art total que 
aglutina música, text 
i escenografia. Els 

seus llaços estrets amb la políti-
ca i el poder s’expliquen de for-
ma amena en l’exposició Òpera. 
Passió, poder i política, que Caixa-
Forum acull a partir d’aquest 
dijous i fins al 26 de gener. En 
aquesta mostra s’experimenta 
de manera immersiva, a través 
d’auriculars que, de forma au-
tomàtica, connecten passatges 
operístics amb l’espai de l’expo-
sició. Així es trasllada al visitant 
una part de l’emoció i la intensi-
tat de l’òpera.  

Només començar, després 
d’una breu introducció de Josep 

Pons, director musical del Liceu 
que exerceix de narrador, el pri-
mer que se sent és el bellíssim 
duo final Pur ti miro..., de L’Incoro-
nazione di Poppea, de Claudio 
Monteverdi, una de les prime-
res òperes obertes al públic de 
pagament el 1642. Al principi 
només la noblesa podia disfru-
tar de l’òpera, però durant els 
carnavals de Venècia es va co-
mençar a oferir a altres especta-
dors. Objectes de diferents èpo-
ques (partitures, instruments, 
esbossos de vestuari, vestits, es-
cultures i quadros de cantants i 
compositors, així com fotos i 
projeccions) componen l’expo-
sició. Entre els gairebé 300 ob-
jectes, procedents en bona part 
del Victoria and Albert Museum 
de Londres, destaquen la parti-

tura manuscrita de l’òpera Na-
bucco, de Verdi, o el disseny de 
vestuari que Salvador Dalí va 
fer per a una producció de Salo-
mé, de Strauss, que va portar a 
escena Peter Brook. 

«Per als joves és important en-
tendre la base de l’òpera i el con-
text en el qual van ser creades les 

òperes per entendre-les», assen-
yala Kate Bailey, comis sària 
d’aquesta exposició realitzada 
amb l’assessorament de Kasper 
Holten, director de la Royal Ope-
ra House de Londres. Totes les sa-
les compten amb una versió re-
sumida de la peça amb els seus 
principals protagonistes, temes 

L’exposició té 
fetitxes  com la 
partitura manuscrita de 
‘Nabucco’ o un piano 
que va utilitzar Mozart

Una imatge de l’espai dedicat a Venècia al segle XVII, amb un clavicèmbal.
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Javier Pérez-Reverte intenta  netejar la figura del guerrer de 

les manipulacions del franquisme en la seva nova novel·la, ‘Sidi’

A propòsit del Cid
UN LLIBRE D’AVENTURES

ELENA HEVIA 
BARCELONA

No és cap secret que a Arturo Pé-
rez-Reverte li encanten les pel·lí-
cules de l’Oest i en particular 
l’èpica assossegada i intensa de 
John Ford. Així que enmig d’un 
dels milers de visionaments de la 
Trilogía de la Caballería firmada 
pel director se li va encendre la 
bombeta. Si Ford havia sigut ca-
paç de construir una èpica amb 
les històries de frontera, ell no se-
ria menys i rescataria un perso-
natge que l’adoctrinadora escola 
franquista va fer que encara avui 
mirem amb suspicàcia i ressenti-
ment. El Cid Campeador. Pioner 
amb Don Pelayo de la suposada 
croada nacional, sense proposar-
s’ho. De fet, la terrible estepa cas-
tellana com a territori de fronte-
ra i Rodrigo Díaz de Vivar sem-
blen des d’un principi la localit-
zació i el personatge perfectes 
per a l’escriptor, tan amant de les 
baralles dialèctiques com de les 
històriques. El resultat és Sidi (Al-
faguara), la seva nova novel·la, en 
la qual recupera les aventures 
més fosques del personatge, les 
del desterrament després de la 
jura de Santa Gadea, on la llegen-
da vol que el guerrer obligués el 
rei de Lleó a jurar que no havia 
assassinat el seu germà. I és que 
les suspicàcies davant la monar-
quia venen de lluny. 

L’escriptor assegura que hi ha 
molts cids, l’històric, el de la lle-
genda, el manipulat, i que ell ha 
construït el seu. «Del Cid històric, 
el de veritat, en coneixem un 
20% a tot estirar, la resta és lle-
genda. Això em permetia a mi, 
sent fidel a aquestes tradicions, 
crear la meva llegenda, amb do-
cumentació, és clar, imaginació i 
la meva experiència en conflictes 
de frontera», assegura en referèn-
cia a les seves antigues aventures 
com a corresponsal de guerra, a 
les quals se sol referir en gairebé 
totes les entrevistes. «He vist ho-
mes en fronteres difícils aixecar-
se en combat i posar-se a córrer 
mentre el seguien 40 paios. Això 
no s’improvisa, aquest home ha 
fet un treball previ». Per això el te-
ma de fons de la seva novel·la és 
per a ell el del lideratge, conce-
but a la manera antiga, tan mas-
culina –«però és que estic par-
lant de la guerra al segle XI i no 
he tret cap dona d’aquest retrat, 
senzillament no era al camp de 
batalla i si hi era es convertia o en 
botí o en presa per als depreda-
dors. Tampoc he posat un amic 
del Cid que sigui negre», explica 

reivindicatiu intentant no apli-
car, diu, els criteris morals del se-
gle XXI on no toca. 

 

Amb uns i altres  
Amb més efusió –i mira que se 
les gasta– defensa el seu heroi 
de les tergiversacions, en 
aquests temps en què Vox ten-
deix a adoptar Díaz de Vivar 
com a sant patró. «No m’envi-
leixis el Cid –diu amb veu to-
nant– vinculant-lo a aquesta 
gent . Jo vaig néixer el 1951 i em 
vaig educar als maristes, allà al 
Cid li posaven camisa blava. 
Després amb la democràcia, 
l’esquerra espanyola en comp-
tes de netejar aquesta èpica de 
les escombraries franquistes i 
la retòrica casposa va mirar 
acomplexada cap a un altre 
costat, i la va rebutjar. Així el Cid 

es va acabar convertint en pa-
trimoni de la dreta perquè l’hi 
van regalar». De fet, lluny de 
ser un campió de la cristian-
dat, l’heroi va lluitar tant per 
al regne de Lleó com per als 
musulmans de Saragossa.  

A la novel·la no hi ha dobles 
lectures, diu, ni referències ocul-
tes a l’actualitat. I nega en rodó 
que la figura més antipàtica de 
la novel·la, la del comte de Barce-
lona Berenguer Ramon II (al 
qual anomenaven el fratricida 
per raons evidents), pugui tenir 
un cert ressò amb l’actual situa-
ció catalana. «És que llavors no 
hi havia catalans. Ells eren 
francs, gent superior, europeus 
que consideraven els àrabs i els 
cristians de la Península poc 
menys que salvatges. Però en fi, 
jo no vull canviar el món, jo sen-
zillament explico històries». H

33 Arturo Pérez-Reverte, a la Real Academia Española, ahir.

DAVID CASTRO

tradicionals que van sorgir de 
circumstàncies que avui ja no 
existeixen? 
— La major part de la música tra-
dicional ja està pràcticament 
morta, perquè des que el camp es 
va mecanitzar i la gent va emi-
grar a les ciutats... Potser la músi-
ca popular d’avui dia és el trap. La 
música és un reflex de la societat, 
i jo en les meves cançons parteixo 
d’aquí, de les meves experiències. 

— Hi ha una cançó clau al seu nou 
disc: La nube, que s’inspira en un 
dibuix que va fer la seva àvia de 
vostè. 
— Sí, un dibuix de traços molt in-
fantils. Jo estava en un moment 
en què pensava que potser havia 
de fer un pas endavant amb 
aquest disc. Em deia: «He de can-
tar millor, tocar millor, potser te-
nir un productor»... I mirant-lo 
me’n vaig adonar: «Però ¿què es-
tic dient?». Havia de donar-li valor 
a la manera senzilla. Vaig recular 
una mica i vaig decidir gravar el 
disc a casa i a la meva manera. 

— Si tú eres mi hombre és una can-
çó sobre les relacions tòxiques. 
¿Li agrada veure’s com a cantau-
tora compromesa? 
— La meva obra no té res a veure 
amb la cançó de protesta, però sí 
que em considero una cantauto-
ra. El que no m’interessa és la pro-
paganda. Però Let England shake, 
de PJ Harvey, és un disc polític i 
amb unes lletres i unes músiques 
impressionants, que va més enllà 
de dir «que malament que estem». 

— Li ha sortit un disc més interio-
rista que els anteriors. 
— Com va dir el meu pare: «No 
és tan ballable, ¿oi?». Sí, la meva 
intenció és tocar-lo en teatres, 
on la gent pugui estar asseguda 
i prenent-se una mica de temps. 
Perquè cada vegada la música 
s’escolta amb més presses. No 
m’agrada internet per això: sí, 
hi pots escoltar tota la música 
del món, però ¿això per a què et 
serveix? Les cançons més espe-
cials són les que has tingut més 
temps d’escoltar. H

principals i escenes clau. «El més 
interessant era mostrar com 
l’òpera connecta amb la socie-
tat, d’on sorgeix i els debats i les 
reaccions que genera». 

La mostra segueix cronològi-
cament la història i l’evolució 
de l’òpera. Se centra en vuit ciu-
tats i vuit estrenes que van mar-

car una època, i en els seus res-
pectius compositors. Després 
de la Venècia de Monteverdi, 
l’exposició s’endinsa en el Lon-
dres que va acollir Rinaldo, de 
Händel, primera òpera en italià 
estrenada el 1711 a la capital 
anglesa quan triomfaven els cas-
tratti. I d’allà es passa al furor 
que va causar Le Nozze di Figaro, 
de Mozart, a Viena, al barrejar 
humor i crítica social. Un piano 
que Mozart va utilitzar a Praga 
el 1785 sorprèn el visitant. 

 
IDENTIFICACIÓ / Va, pensiero, el fa-
mós cor de Nabucco, de Verdi, 
convertit en himne popular del 
Risorgimento italià, demostra fins 
a quin punt l’òpera i la política 
poden anar units. El públic italià 
va identificar el lament dels es-
claus hebreus per la seva terra 
perduda amb la mateixa situa-
ció sota domini dels Habsburg 
des de la seva estrena a La Scala 
de Milà el 1842. I a París la prota-
gonista és Tannhäuser, de Wag-
ner, peça que va marcar un nou 
rumb però va dividir el públic. El 
1861 el públic va sortir horrorit-
zat, com il·lustra una portada de 
L’Éclipse on surt dibuixat el com-
positor martellejant un timpà.  

El modernisme musical a Bar-
celona es reflecteix a través de Pe-
pita Jiménez, d’Albéniz, estrenada 
al Liceu el 1896, on les òperes es 
feien amb els llums encesos. Tan 
important era veure com deixar-
se veure per a la burgesia.  

La part final de l’exposició se 
centra en la polèmica estrena a 
Dresden de Salomé, una obra de 
Strauss que molts van conside-
rar indecent, i en Lady Macbeth de 
Mtsensk, de Xostakóvitx, que va 
ser censurada. La seva protago-
nista burgesa no s’ajustava al 
model de realisme socialista de 
Stalin. Xostakóvitx va optar per 
no compondre més òpera. H

ELISENDA PONS
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