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Somni d’una nit amb Dudamel

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
PERALADA

En el programa hi havia una de 
les claus d’aquest espectacle, un 
dels concerts més destacats de 
la programació de la 33ª edició 
del Festival Castell de Peralada. 
En la seva biografia, l’actriu es-
panyola María Valverde, dona 
del director superestrella Gus-
tavo Dudamel –titular de la Fil-

CRÒNICA El músic va debutar a Peralada dirigint la seva dona, María Valverde

harmònica de Los Angeles i de 
la Simfònica Simón Bolívar–, 
explicava que aquest debut en 
l’esdeveniment empordanès te-
nia molta emotivitat, més enllà 
de l’artístic. Ella recitaria Sha-
kespeare en la versió de Men-
delssohn d’El somni d’una nit d’es-
tiu, dirigida pel seu marit, men-
tre que ell es posaria al coman-
dament d’una de les seves obres 

favorites, la Simfonia N°1, Tità, de 
Gustav Mahler, un dels compo-
sitors més significatius en la tra-
jectòria artística i personal del 
consagrat músic veneçolà. 

 
MAHLER, DECISIU / Mahler i la seva 
obra van ser decisius perquè 
Dudamel es dediqués a la músi-
ca. L’obra del compositor bohe-
mi –màxim representant del 

sinfonisme tardoromàntic–, va 
impactar un Dudamel que, 
amb el temps, es convertiria en 
un dels millors reclams inter-
nacionals d’El Sistema de Or-
questas y Coros creat a Ve-
neçuela pel ja desaparegut José 
Antonio Abreu, amb l’objectiu 
de contribuir a la inserció de 
nens i joves en risc d’exclusió 
social. La fórmula s’ha exportat 
a diversos països i el mestre Du-
damel sempre ha mantingut 
un vincle estret tant amb la 
Simfònica Simón Bolívar de Ve-
nezuela –màxim exponent del 
Sistema– com amb l’àmbit edu-
catiu a través d’una fundació 
que porta el seu nom. 

Va ser una 
brillant fusió        
 de talent artístic   
i d’iniciatives 
socials

OBITUARI

Mor la veu  

de Los Fresones 

Rebeldes
Inés Bayo, vocalista original de l’exitós grup pop 

barceloní de la dècada de 1990, tenia 45 anys

KIKO AMAT

I
nés Bayo, cantant original 
de la banda pop barceloni-
na Los Fresones Rebeldes, 
va morir divendres passat 

9 d’agost. La seva veu va ser un 
component elemental del so del 
grup, a què s’havia unit en la se-
va fundació, l’any 1995. Seu era 
aquell to, insolent i resposteja-
dor, escarnidor com el d’una ne-
na al desafiar una ordre paterna, 
que afilava les cançons del grup. 
Quan Inés cantava «Protégeme / o 
te pegaré» a Soy innocente, del seu 
primer àlbum, Es que no hay ma-
nera (Subterfuge, 1997), l’oient 
gairebé podia sentir la puntada 
de peu a l’estómac, el pessic al 
bíceps. La seva veu era com la 
de la líder d’una banda de noies 
humiliant públicament el gua-
peres fatxenda del barri. Era 
Shangri-Las, la Headcoatees i la 
Betty Rizzo de Grease, juntes en 
una ganyota d’enuig burleta i 
una frase demolidora, fràgil i 
càustica alhora. 

Inés Bayo de Gispert havia 
nascut el 15 d’octubre de 1973, 
de família catalana i de Cartage-
na, al barri de les Corts. Inés era 
una presència regular de l’esce-
na punk-rock i garatgera barce-

lonina de principis dels noran-
ta. Molts la recordaran d’aque-
lla època, en concerts de Garat-
ge Club o festes a Barbara Ann, 
amb el seu cool innat i contagiós 
entusiasme per la música pop. 
Mentre feia estudis de disseny a 
l’Eina es va unir a un grup de 
punk-pop bàsic de vida fugaç 
(Las Blunders), que compartia 
local d’assaig amb el trio Pepito 
Sex, l’últim projecte de Joa-
quín Felipe (ex Los Canguros) i 
Miguel López (ex Síndrome Tó-
xico). L’amalgama de les dues 
bandes, amb alguna resta i algu-
na suma (com el fitxatge de Ce-
cilia Bayo, germana d’Inés, per 
compartir tasques vocals) dona-
ria lloc al naixement de Los Fre-
sones Rebeldes. 

Los Fresones van ser el barco 
insígnia de l’indie pop de pelatge 
naïf (mal anomenat tontipop pels 
rockers animals de sempre) que 
esclataria a Espanya a mitjans 
dels 90. Los Fresones Rebeldes, 
quatre noies de vint anys i dos 
nois de trenta anys, sextet 
comtal de pop trepidant, no van 
ser només els primers, sinó tam-
bé els millors, del fenomen. El 
seu lideratge indiscutible i im-
batible, per no dir el seu èxit co-
mercial i artístic, es devien en 

ments en les cançons Bola de Cris-
tal i Esta mañana, i dels altaveus 
va emergir la veu nua d’Inés («no 
sabes lo que nos perdimos / pero yo sí»), 
aquell to trencadís i emotiu que 
es convertiria en la marca d’ai-
gua del grup. Inés, de formació 
il·lustradora, també va dissenyar 
les fundes d’aquells primers dis-
cos, així com la mascota oficial. 

Després de gravar un nou sin-
gle, el Tributo a Pepito Sex y Thy Sur-
fin Eyes (Spicnic, 1998), Inés i Ce-
cilia van abandonar la banda. 
Inés va continuar amb els seus 
projectes d’il·lustració i música 
(com Los Popov), i va ser corista 
durant algun temps en el con-
junt ie-ie Los Soberanos. Quan 

gran part a les composicions de 
Felipe, líder i músic-lletrista 
principal, i a les de Miguel Ló-
pez, però també al factor tossut, 
bleh-bleh-bleh (punk, què coi), 
que aportaven els timbres de 
veu de les Bayo. 

 
‘HIT’ INOPINAT / La formació origi-
nal de Los Fresones, amb Inés i 
Cecilia a les veus, entregaria un 
parell de maquetes, un inopinat 
hit single (a trenc d’alba, al segell 
Spicnic, 1997) i un àlbum fabu-
lós (És que no hay manera, Subter-
fuge 1997). Els membres de la 
banda encara recorden quan el 
tècnic de l’estudi on es va gravar 
l’elapé va silenciar els instru-

El seu to insolent, 
Shangri-Las  
i Rizzo juntes,  
seria la marca     
de la banda

«Encarnava 
l’alegria  
dels primers  
Fresones», diu 
Joaquín Felipe

 ORÍGENS  Los Fresones Rebeldes, el 1995, 
amb Inés Bayo (la primera per la dreta).
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Aquest concert, precisa-
ment, unia aquesta vocació di-
vulgativa amb què al seu torn 
ostenta la poderosa Mahler 
Chamber Orchestra (MCO), un 
dels millors conjunts simfònics 
europeus nascut amb el suport, 
entre altres, de Claudio Abbado, 
i entre les múltiples iniciatives 
socials de la qual destaca una 
acadèmia en què els solistes de 
cada instrument treballen amb 
joves i dotats músics de diverses 
nacionalitats preparant un pro-
grama de concert: un mà a mà 
d’il·lusionats artistes amb fo-
guejats professionals. 

Després de tres nits al Festi-
val de Santander, la MCO, capi-

tanejada per Dudamel, va revi-
sar les esmentades obres de 
Mendelssohn i Mahler, i el pú-
blic del Festival de Peralada ha 
sigut testimoni d’excepció 
d’aquesta convergència d’ini-
ciatives artístiques i socials amb 
un resultat emocionant i bri-
llant, al qual es va unir, en ‘El 
somni’ de Mendelssohn, un mo-
tivat Cor de Noies del Orfeó Ca-
talà que dirigeix Buia Reixach. 
La música incidental que el 
compositor alemany va crear 
per a l’obra shakespeariana 
comptava amb la veu de Val-
verde, seductora i amena, amb 
alguna entrada falsa i sempre 
pendent del podi, una obra 

mestra defensada amb una or-
questra impecable i efectiva, un 
cor ben preparat i una impeca-
ble Mercedes Gancedo, a tot 
això en una delicada proposta 
il·lustrada amb somiadores pro-
jeccions d’Alberto Arvelo. 

 
ÍMPETU I TRANSPARÈNCIA / La Tità 
va arribar més tard amb ímpe-
tu, bellesa i transparència so-
nora, monumentalitat i espec-
tacularitat, en una lectura 
amb la seva respectiva càrrega 
de malenconia que, gronxada 
per la tramuntana, va acabar 
de refrescar una de les nits més 
aconseguides d’aquesta edició 
del Festival. H33 María Valverde i Gustavo Dudamel, a Peralada.

MIQUEL GONZÁLEZ

El grup britànic  que va agermanar rock i electrònica en cançons icòniques com ‘Blue 
Monday’, hereu de Joy Division, actua per primera vegada al festival de Porta Ferrada

New Order, unió perfecta

ALTA NOBLESA DEL POP BRITÀNIC A LA COSTA BRAVA

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

L’alta noblesa del pop britànic 
truca a la porta de la Costa Bra-
va: New Order, banda fonamen-
tal en l’encreuament de la cultu-
ra de clubs i les guitarres elèctri-
ques, i que carrega amb tota la 
llegenda d’un dels noms de culte 
per excel·lència de la història del 
rock, Joy Division, es planta 
aquest dilluns a Sant Feliu de 
Guíxols (Festival de la Porta Fe-
rrada). Circumstància remarca-
ble, ja que parlem d’un grup que 
en les últimes dècades només 
hem pogut veure per aquí en 
macrofestivals com el Primavera 
Sound, el Sónar o el FIB. 

L’Espai Port es disposa a aco-
llir els creadors de la cançó que 
va canviar la manera de ballar 
als 80: Blue Monday, hipnòtica en 
la seva conjunció de tristesa i es-
plendor. Per no parlar de trofeus 
com Temptation, Thieves like us, The 
perfect kiss, Bizarre love triangle... 
Cançons que representen «l’en-
creuament perfecte del rock i la 
música electrònica», sintetitza 
aplicadament Tom Chapman, 
actual baixista de New Order, el 
músic que des del 2011 ocupa la 
plaça del membre fundador Pe-
ter Hook, separat de la banda 
després d’agres disputes amb 
projecció en els tribunals. 

Mals rotllos que poc tenen a 
veure amb l’innocent Chap -
man, un músic de 47 anys de pa-
re britànic i mare francesa, nas-
cut i educat a l’hexàgon i fasci-
nat per Manchester des que un 
dia un amic el va animar a escol-
tar The Smiths. «La seva grande-
sa em va animar a prendre’m la 
música seriosament», revela. Del 
pop francès amb prou feines li 

agradaven unes quantes figures, 
Gainsbourg i Étienne Daho, i va 
prendre una decisió. «Em vaig 
adonar que potser el meu lloc no 
era França, i als 20 anys em vaig 
traslladar a Manchester». 

El 2009, després de superar 
una audició, es va convertir en 
baixista de Bad Lieutenant, 
projecte estacional de membres 
de New Order, suplint el titular 
discogràfic, Alex James (Blur). 
Bernard Sumner i companyia li 
van semblar «gent amb els peus 
a terra, amb sentit de l’humor i 
més interès en el futur que a re-
crear el passat.» D’això, a accedir 
a New Order dos anys després. 

La gran papereta va ser substi-
tuir Peter Hook, autor de pode-
roses línies de baix que arribava 
a construir una cançó dins de la 
cançó. «Bernard em va donar el 
millor consell: ‘Diran moltes co-

ses de tu, negatives i positives; 
no en facis cas, no llegeixis res, 
sigues tu mateix’». Chapman va 
prendre part en la composició 
del notable Music complete (2015). 

¿Ha tingut contacte amb Peter 
Hook? «¡No, i no crec que tingui 
interès a conèixer-me!», riu.  

De fet, en la seva etapa clàssi-
ca New Order es negava a tocar 
peces de Joy Division, decisió co-
rregida al segle XXI. «I ara, amb 
el 40è aniversari d’Unknown ple-

asures, interpretem Shadowplay, 
Transmission i She’s lost control, 
molt diferents, però que són part 
de la història i un homenatge a 
Ian Curtis», explica Chapman, 
que com a francobritànic vol 
destacar el caràcter «molt euro-
peu» de New Order i la seva con-
trarietat davant del brexit.  «¡Tant 
de bo hi pugui haver un segon 
referèndum!». H
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33 En l’actualitat  8 New Order, amb Tom Chapman, el segon per la dreta.

La banda interpreta 
també cançons 
 d’‘Unknown 
pleasures’, disc que 
compleix 40 anys

Los Fresones Rebeldes es van reu-
nir per a una sèrie de populars 
gires, a Espanya i Llatinoamèri-
ca, Inés va tornar a ocupar el seu 
lloc al micròfon. Tant en aquells 
concerts com en el seu últim tre-
ball, la banda de casiotone-pop 
domèstic Los Colibríes, tornava 
a brillar la seva veu inconfusible 
de menyspreu burleta, tan fora 
del comú. «La seva veu encarna-
va l’alegria i despreocupació 
dels primers Fresones», ha decla-
rat Joaquín Felipe a aquest dia-
ri. «En la primera reunió, més as-
sentats, vam disfrutar de la seva 
companyia i la seva gràcia com 
mai. Estem molt afligits per una 
pèrdua tan inesperada». H

EL PERIÓDICO
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