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Intensa arrencada delMas iMasFestival en unColiseumple de gomagom

Ellesmanen

Vespredenegritud, ritme i, també,
música ben viva el que ahir va aco-
llir unTeatreColiseumpledegom
agomatalld’inauguraciódelMas i
MasFestival.Vaserunaarrencada
intencionada, ja que darrere del
concert-espectacle I’m a soul wo-
man hi ha una intencionalitat rei-
vindicativa de lesmúsiquesnegres
i del paper protagonista de la dona
en lahistòriade lamúsicapopular.
Es tracta d’un projecte, a més,

col·lectiu, muntat sobre cançons
immortals i recuperat en el temps
present per una plèiade d’ex-
cel·lents vocalista d’ara i d’aquí. A
Barcelona ja s’havia pogut degus-
tarelprojectealasalaLuzdeGasel
DiadelsInnocentsdel’anypassat, i
mig any després, la plasmació de
l’ambiciós projecte ahir va sermés
satisfactòria i, sobretot,més fluïda.
El vespre va començar amb l’ex-
plosiva vocalista Koko-Jean Davis
interpretantun temaquesimbolit-
zava perfectament el sentit del
concert i del mateix projecte: Res-
pect,una cançód’Otis Redding po-
pularitzada per Aretha Franklin i
convertida en himne feminista. La
va cantar la veu dels Excitements

amb la seva coneguda gosadia san-
guínia, i a continuació va exercir la
seva segona comesa del vespre, la
de conductora i presentadora de
les sevescol·legues.
La ideadeLaloLópez–formida-

ble guitarrista (ahir extraordinà-
ria) i una de les ànimes, entre d’al-
tres bandes, de la Fundación Tony
Manero–eraferunrecorregutcro-
nològic de la música afroamerica-
na ivehicular-loa travésd’unessè-
rie de cançons referencials inter-
pretades al seudiaper autèntiques
dives (ArethaFranklin,BillieHoli-
day,EttaJames,TinaTurner,Cha-
ka Kahn...). Una idea reivindicati-

va, feminista i també enaltidora
d’un àmbit de l’escena musical lo-
cal, l’afrobarcelonina,d’una fecun-
ditat ibrillantormolt remarcables.
Perquè d’aquí també procedei-

xen les altres sis vocalistes quevan
anar sortint a l’escenari delColise-
umper donar forma aun repertori
tan ple de lògica com d’intenció.

Després del seu inici Davis va do-
nar pas a duesde les representants
de la nova fornada de veus locals
sorgides del circuit més de base
com són Monique Makon, que va
donar vida al gòspel Up above my
head(granovaciófinal), i lacantant
i trompetaNoemíSillahson,queva
ferelmateixambStrange fruit.
A partir d’aquí van anar venint

capítols estilístics de manera cro-
nològica, com el soul, el rhythm
and blues o la música disco, amb
unasuccessivaaparicióde la impa-
rableMyriamSwanson,quevadei-
xaranard’unatiradaI’magoodwo-
man,Sevendaysafool(quevadedi-
car a “tots els homes i dones que
tenenrelacionsdemerda”, aquiva
animaraposar-hi fi) iAfool in love.
La van seguir Tonia Richardson
–sensual, cap rapat, ulleres fos-
ques, veu poderosa–, la volcànica
Desirée Diouf, amb un repertori
d’abastmésamplicomProudMary
oTellme something good, i ja a l’úl-
tim tram va emergir l’excel·lent
Brigitte Emaga, que va recordar
l’enyoradaWithney Houston amb
la imparable I’m everywoman.Fi-
nalde festaambtotesellesdamunt
de l’escenari per recordar Aretha
Franklin, sempre amb l’acompa-
nyament d’una banda solvent...
amb majoria d’instrumentistes fe-
menines ide lanotablecoristaYas-
mina.Comhaviadeser.c

ANA JIMÉNEZ

La cantant de CiutatMeridianaMoniqueMakon va interpretarUp abovemy head

‘I’m a soul woman’
és un sanguini cant
reivindicatiu del paper
de la dona en la
història de lamúsica

ESCENARIS

Esteban Linés

Barcelona

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Han passat els vuit anys que re-
geix el codi de bones pràctiques
enelsensartísticsdelMinisteride
Cultura, i aAntonioNajarro (Ma-
drid, 1975) li toca acomiadar-se
comadirectordelBalletNacional
d’Espanya (BNE). Vuit anys in-
tensos i complexos que han pas-
sat, diu, a tota velocitat, i durant
els qualsha lluitat permillorar les
“precàries condicions contractu-
als dels ballarins”. “I espero que
Rubén Olmo, el meu successor,
continuï lluitant”.
Najarro es presenta da-

vant la premsa al Liceu, on
des d’avui i fins al 3 d’agost
mostra Zaguán iAlento, un
díptic que va estrenar el
2015 que representa el seu
segell personal i el gir esti-
lístic que ha donat en
aquest tempsa la institució.
“Pucdirquedeixoelsballa-
rins del BNE preparats per
ballar el que calgui”, diu.
“He fet passar fins a 30 co-
reògrafs per la companyia,
declàssicsde ladansaespa-
nyolaacontemporanis”.
Elballarí i coreògrafarri-

ba acompanyat del compo-
sitor Fernando Egozcue,
habitual col·laborador i au-
tor de la música d’Alento, i
del director musical, Ma-
nuelCoves, perqui el ballet
no té secrets i que aquí diri-
girà la Simfònica del Vallès en
aquesta mateixa coreografia... I
tambéenvoltatdequatredelsseus
primers ballarins: Aloña Alonso,
Immaculada Salomó, Eduardo
Martínez i Sergio Bernal. Aquest
últim també agafa l’equipatge
desprésdesetanyalBNE.
“Me’n vaig perquè és l’oportu-

nitat de seguir el teu propi camí.
Els ballarins tenim una carrera
curta i cal fer altres coses. Jo vull
muntar la meva pròpia compa-
nyiaibuscar-meamimateix”,diu.
Alonso, emocionada, agraeix “a
Antonio aquests vuit anys ple-
gats”; lloa la música d’Egozcue,
que“ésvisceraliplenadecor,cosa
que fa possible que executem la

peça”; lloa el mestre Coves, “que
ho fa tot fàcil”, i, ja ambunnusa la
gola, s’acomiada de Sergio Bernal
entreplors: “Ésmoltgrani témolt
de camí al davant”, diu. Sembla
quehiha totes lescondicionsper-
què aquesta visita del BNE al Li-
ceu (l’última va ser amb Sorolla)
sigui una cosa “molt gran i espe-
cial”, conclou laballarina.
A la primera part del programa

del Liceu, interpretada per mú-
sics flamencs del BNE, Najarro
diu que ha tingut el desig de fer
una Suite flamenca “amb mirada
en la tradició, peròactual”. Per ai-
xò va convidar coreògrafs com la

Lupi, Marco Flores, Mercedes
Ruiz oBlancadelRey, aquesta úl-
tima amb la seva famosa Soleá del
mantón.AAlento,alseutorn,volia
unir totes lesproduccionsqueha-
via creat a la seva companyia pri-
vada prèvia. Així, és dansa estilit-
zada sobre una composició pura
peradansaespanyola.c

Najarro s’acomiada
delBalletNacional
d’EspanyaalLiceu
El coreògraf revisa el gènere flamenc a
‘Zaguán’ i ‘Alento’, dos dels seus grans èxits

FERNANDO MARCOS

Zaguán iAlento arribenavui al Liceu

“Puc dir que deixo
els ballarins del BNE
preparats per ballar
el que calgui”, diu
AntonioNajarro
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Ruzan MANTASHYAN, soprano
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
Guillermo GARCÍA CALVO, direcció musical
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