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Agradable intranscendència

E ls perills de parape-
tar-se o emparar-se
darrere d’un nom
que ja forma part de

l’olimp és una cosa consubs-
tancial a l’art i la cultura. En
la música és un fenomen que
es dona constantment, en-
cara que també és cert que
aquesta consideració valo-
rativa té un ingredient sub-
jectiu que convé advertir. En
qualsevol cas, els ja per a
molts llegendaris Jayhawks
tornen a la cleda discogràfica
d’estudi amb obra original.
La longeva banda de Min-
nesota té al darrere fama i
respecte, i noper casualitat és
considerada una de les re-
ferències icòniques de l’ame-
ricana.
Tot això no és cap obstacle

perquè no sigui tampoc una
minoria la que consideri que
pràcticament en el que por-
tem de segle el combo de Ga-

ry Louris i companyia amb
prou feines ha fet obra origi-
nal mereixedora de ser com-
parada amb glòries passades
des d’aquell magnífic Rainy
day music. I aquest flamant
XOXO –títol de gust discuti-
ble, igual comuna caràtula de
judici sumaríssim per a al-
guns– no fa més que abundar
l’opinió que avui dia els Jay-
hawks viuen del passat i so-
bretot de les gires i els di-
rectes. El context tampoc no
treu que XOXO sigui una
obra agradable d’escoltar, on
es reconeix la seva coneguda
habilitat i sensibilitat a l’hora
de combinar les essències del
rock amb el country evolu-
cionat. Aquesta coctelera on
cohabiten els Byrds i els
Kinks, per exemple, però on
es torna a constatar el poc o
nul espai deixat a l’experi-
mentació o com a mínim a
l’ampliació d’horitzons.

Esteban Linés

The Jayhawks

XOXO

AMERICANA--ROCK/HH

SHAM / THIRTY TIGER

RedmanMehldau
McBride Blade

ROUNDAGAIN

JAZZ/HHHH

NONESUCH

]Primer àlbum d’estudi
en 16 anys dels membres
del Joshua Redman
Quartet original (ara
el protagonisme està
repartit equitativament
també a escala nominal).
Material original proce-
dent de tots quatre, al
cim de les seves assen-
tades carreres.

HHHHH obra mestra /HHHH excel·lent /HHH molt bé /HH
bo /H en fi... / l oblidable

CRÍT ICA DE MÚSICA

Manolo
García

ACÚSTIC

POP-ROCK/HHH

SONY

]Producte del confina-
ment, aquestMirall del
guitarrista de Sant Cugat
reuneix 17 temes, la ma-
joria versions de proce-
dència molt heterogènia
(Falla, Chet Atkins,
Cohen), amb alguna peça
pròpia com la coneguda
Rumbeando o la que dona
nom al volum.

]Generosa mostra de
la gira recent deManolo
García, amb vestit acústic
de sonoritat impecable,
més que competents
músics i protagonisme
de l’aficionat. Per a in-
condicionals, que a més
poden gaudir d’un
dels concerts al Tívoli
barcelonès en devedé.

Oriol
Saltor

MIRALL

POPULAR/HH

DISCMEDI

Quin compositor català
va ser suposadament
assassinat per enveja?

EL REPTE

.

Domènec Terradellas

I DEMÀ...
A quin lloc Pablo Picasso

volia construir un “temple
de la pau”?

Va passar a la història com un dels
millors compositors d’òpera italia-
nadelsegleXVIII, tot iqueaBarce-
lona, on va néixer, no es va escoltar
una òpera seva fins al cap de tres
anysde la sevamort.De fet, es trac-
tava del primer títol operístic d’au-
toria catalana que es va interpretar
maiaCatalunya,a l’estiudel1754,al
Teatrede laSantaCreudeBarcelo-
na, que en aquell temps era propie-
tat de l’hospital de la SantaCreu. El
títolde l’obraésSesostri, rèd’Egitto.
L’estrena a Roma, el 1951, havia es-
tat tansonadaqueel seueternrival,
el compositor italià Niccolò Jom-
melli, va tenir un atac d’enveja. En-

cara més: la llegenda aventura que
elvaassassinar.
ParlemdeDomènecTerradellas,

un dels màxims representants de
l’EscoladeNàpols,onvapartiramb
19 anys.Havia nascut al si d’una fa-
mília camperola, just abans del set-
ge del 1714 (potser el febrer del
1713), i es va educar probablement
ambelnotorimestredecapelladela
Catedral de Barcelona Francesc
Valls,sibévaseraNàpolsonvaper-
feccionar la seva fusta de músic.
Corrienelsanys trentadel s.XVIII.
L’èxit i la popularitat li van arri-

barel1743,ambMerope.Allòvaani-
mar el cardenal Acquaviva –a qui

havia dedicat laCerere– a impulsar
el seu nomenament com a mestre
de capella de San Giacomo degli
Spagnoli, a Roma. Hi va passar un
parell d’anys, va compondre abun-
dantmúsica sacra, però l’anomenat
Händel català ho va deixar tot i va
partir aLondres, on es va integrar a
la companyia King’s Theatre que
ocupava el St. James’s Haymarket,
el mateix escenari on rivalitzaven
Händel i Bononcini, una rivalitat
queelpúblicvaelevarapugnapolí-
tica: defensors de la nova dinastia
Hannovercontragermanòfobs.
Terradellas, en tot cas, va arribar

a un Londres vital i cosmopolita a
marcar la diferència. Tal com sosté
elrecentmentdesaparegutmusicò-
leg Josep Dolcet, va irrompre amb
unnouestil operísticeclipsant l’an-
tic que utilitzavaHändel. Amés, es
va convertir en fidel amic i confi-
dent de l’hereu del comtat de Büc-
keburg, fins al punt que aquest li va
proposar de ser músic de la seva
cort...Tot iqueaixònovareeixir.

De tornada a Itàlia, va passar per
Brussel·les i París, on va conèixer
Rameaui Rousseau–aaquestúltim
ja se’l va trobar a Venècia quan tre-
ballavaenl’ambaixadafrancesa iell
va estrenar l’òpera Artaserse–, i es
vaacabarestablintaRoma. Aquíva
coincidir amb Giacomo Casanova
enpersona, que amésde seductor i
aventurer havia exercit de violinis-
taprofessional.
Aquestatrajectòria tanintensaes

vaveuretruncadaperunamisterio-
samort quehadonat lloc a totame-
na d’especulacions. Curiosament, a
aquest gran compositor del barroc
se’lconsiderafiguraclauenl’evolu-
ciódel’òperacapalclassicisme,ho-
nor que comparteix amb autors
com Johann AdolphHasse i... Nic-
colò Jommelli!, de qui es diu que,
gelósper l’èxitdeSesostri, rèd’Egit-
to, va contractar uns sicaris que el
vanmatar i tiraralriuTíber.També
es diu que va ser enverinat amb un
sodaquansortiad’una funció.

MARICEL CHAVARRÍA

PoemacirculardeBobés
Corpus

Creació:XavierBobés
Creaciómusical:FrancesBartlett
Creacióescultòrica:GerardMas
Intèrprets:XavierBobés iFrances
Bartlett
Llocidata:LaPedrera,Grec’20
(23/VII/2020)

JUAN CARLOS OLIVARES

Laveuque instrueix el petit grupd’es-
pectadorsquehabaixatalesentranyes
deLa Pedrera inclou un últim avís en-
tre els molts preceptes que ara acom-
panyenalpúblic: no fer fotosde l’esce-
nografia. La veu avisa d’una cosa que
no existeix en aquell moment. L’es-
pectadorqueenvolta l’estradacircular
només observa una llisa i buida super-
fície de fusta. Aquest no res no durarà
molt. S’animarà quan Xavier Bobés
s’aixequi pausat de la seva discreta ca-
dira en l’ombra i s’acosti a l’estrada.
Llavors la poesia es farà cos i no verb,
encaraque lapercepciónosiguidel tot
certa. Hi haurà un moment perquè la
sonoritatd’unanglèsexquisits’apropiï
d’aquest espai, proesa d’enginyeria de
Gaudí. Quan la violoncel·lista Frances
Bartlett deixa descansar l’arc i recita
meravellosament el Sonet LXVI de
Shakespeare (“Tired, of all these, for
restful death I cry…”). Un cantmalen-
coniós sobre la injustícia que governa
elmón.
LesparaulesantiguesdeShakespea-

re és elmés específic queespotdesco-
brir deCorpus sense trencar elmisteri

que demana aquest nou espectacle de
Bobés.Respecteal’anterior(Cosasque
se olvidan fácilmente) potser es podria
dir que la poesia objectual que tracta i
desenvolupaambmims’haallunyatde
les coses reconeixibles i lligades a allò
personal per entrar en una dimensió
més abstracta. La natura que naixerà
amb ritme de prestidigitador elegant
sobreaquella tabularasanoseràestra-
nya en els seus elements individuals,
però tindrà la qualitat dels manifestos
surrealistes ensuma.
Conduïts per la sonoritat envoltant

del violoncel de Bartlett, el públic ob-
serva com Bobés escriu amb les seves
accions un poema visual en tres actes.
En comptes de tinta, objectes trobats i
creats.L’escripturaentresdimensions
té dramatúrgia. Hi ha un planteja-
ment, un nus i un desenllaç -esperan-
çador-quetélasevaproperatraducció
emocionalenelsonet.Peròsobretothi
ha capacitat de sorpresa i de crear en-
somnisque l’espectadorpotportar tan
lluny comvulgui. El creador proposa i
l’espectador conclou amb la seva prò-
pia imaginació o referències. Imirant,
es creuen imatges de Magritte o Dalí.
Bobésté laparticularhabilitatartística
de conduir el públic a una dimensió
que trenca amb la realitat concreta de
l’adult peròque tampocno condueix a
un estat de regressió a una innocència
abandonada. Ens deixa suspès en el
llindar de la infantesa, un lloc ambigu
que té una qualitat poètica pròpia. És
una zona difusa tan poderosa que
aconsegueix que els presents descon-
nectin completament del que passa
mésenllàd’aquestcercled’invocació.c

CRÍT ICA DE TEATRE

MAGDA TIMONER

Xavier Bobés
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