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Catarsielectrònica

De la mateixa manera que el violi-
nista d’una orquestra simfònica
utilitza un Stradivarius construït fa
quatre-cents anys; o un guitarrista
de rock fa servir una Fender Te-
lescaster fabricada a mitjans del
segle passat, Jean-Michel Jarre
s’envolta de sintetitzadors analò-
gics originaris de l’era predigital
per plasmar en directe les peces
d’Oxygène, un disc èpic i apoca-
líptic que el va catapultar a l’èxit
internacional allà pel 1977. Segons
afirma, l’opció no respon a qüesti-
ons nostàlgiques, sinó a un princi-
pi de fidelitat cap a un so manu-
facturat i sense programacions,
que és el que ha donat vida i aire a
una carrera artística de connotaci-
ons simfòniques.

La paradeta que el músic fran-
cès va desplegar dilluns a la nit a
l’escenari del Liceu, recordava el
laboratori d’un científic il·luminat.
Màquines a dojo, plafons de colors
canviants, cascades de teclats for-
mant quadrilàters i, en primera
línia, un theremin (una caixa amb
dues antenes que sona sense
tocar-la). Acompanyat per tres
col·laboradors –Domique Perrier,
Francis Rimbert i Claude Samard–,
Jean-Michel Jarre concep l’actua-
ció com una catarsi electrònica
non-stop, sense silencis ni pauses,
repassant una per una les parts
que conformaven Oxygène, més
algun afegit sorprenent com la re-
visió histriònica i distorsionada del
Bolero de Ravel que va executar
amb un sintetitzador portàtil dels
que imiten la forma d’una guitarra.

En contrast amb altres espec-
tacles, per celebrar els 30 anys
del seu disc matriu, Jarre equili-
bra la música amb els efectes
d’imatge i llum. La pantalla que
serveix de teló de fons només re-

flecteix al llarg de la primera hora
de concert una gamma de colors
neutres (verd, taronja, blau...), en
combinació amb la mena de fluo-
rescent que baixa del sostre i que,
posteriorment, serà substituït per
un mirall que facilitarà als espec-
tadors una doble visió del com-
plex entramat d’aparells que to-
quen a vuit mans. No és fins que
sona la melodia més emblemàtica
de l’àlbum, quan es projecta la fa-
mosa caràtula de la mitja calavera
ficada dins d’un globus terraqüi
obert com un meló i, ja a les aca-
balles, un vídeo amb imatges en
blanc i negre en què s’alternen
primers plans d’aus de rapinya i
insectes voladors, amb seqüènci-
es alentides i accelerades de fenò-
mens naturals com la pluja o de
l’evolució de la putefracció en di-
versos fruits i ocells morts.

Durant el temps que Jean-Mi-
chel Jarre intenta captivar l’atenció
de l’espectador amb la música pe-
lada, la simfonia electrònica es fa
més feixuga. L’allau de sons
oscil·lants, modulats per la maqui-
nària pesant, va costar de pair en
més d’una ocasió. Són les gangues
d’optar per una fórmula sintètica
amb la finalitat d’aconseguir uns
resultats orgànics. Però el músic
francès va actuar com un nen amb
sabates noves, que alçava el puny
per demostrar la seva gratitud
cada cop que el personal l’obse-
quiava amb una ovació, mentre
anava de bòlit d’una banda a l’altra
en el seu quadriculat espai d’acció.
Malgrat la diversitat d’opinions
que se sentien a la sortida del reci-
tal, ningú pot atrevir-se a afirmar
que a Jean-Michel Jarre no li
queda corda per estona. ■

Jean-Michel Jarre i el seu ‘instrumental’ electrònic fan pensar en un científic il·luminat al seu laboratori ■ JOSEP LOSADA
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Unmosaicvalentdesexe
ElTGBacull l’obra
‘Noméssexe’,
premiOctubrede
Teatre2004

Teresa Bruna
BARCELONA

Daniela Feixas va merèixer
el premi Octubre de teatre
de l’any 2004 amb Només
sexe. Al jurat hi havia
Mario Gas i Carme Portace-
lli. Han hagut de passar

prop de 4 anys perquè pugi
als escenaris, el destí per al
qual va ser creada. “És una
obra amb sis personatges, i
això és molt gran. Ja de per
si, estrenar a Barcelona és
difícil. Té conya que l’hagi
d’assumir una sala petita!”,
diu l’autora.

Només sexe arriba amb
retard, però amb una salut
excel·lent. Planteja dife-
rents relacions de sis perso-
natges com ara l’amistat
amb dret a sexe, la relació

d’una noia jove amb un
casat, el mal sexe, relació
entre dues dones... “Avui el
sexe és global i serveix per
vendre. Jo em vull acostar al
sexe real i parlar de les re-
pressions, del mal sexe”.

L’autora intèrpret
Feixas, també actriu, inter-
preta un dels personatges.
L’acompanyen Albert Ri-
balta, Esther Bové, Jacob
Torres, Mireia Aixalà i
Quim Dalmau. El director

és Juan Carlos Martel, per
a qui dirigir l’autora no ha
estat cap problema: “Ja ens
coneixíem, sabíem que ens
entendríem des de les pri-
meres reunions. Hi ha
complicitat, som de la ma-
teixa generació, tenim els
mateixos conflictes, els
mateixos interrogants...”.

Per a Ever Blanchet, di-
rector del TGB, és una obra
molt valenta. “M’ha sorprès,
no es parla sovint de les rela-
cionsbrutes,quesónlesque

duren més, no és fàcil”.
Jacob Torres també en parla
com un text valent: “Hi ha
relacions lúcides, doloroses
igegantescamentdecebedo-
res. El sexe és una de les
coses que més intel·lectua-
litzem i on tenim, després,
més contradiccions”.

S’estrena demà al TGB,
a la sala gran. L’escenogra-
fia, també de Martel, és
senzilla però molt efectiva.
L’escenari és al centre, en-
voltat de públic pels quatre
costats. “L’havíem d’estre-
nar al Versus i, en venir
aquí, hem perdut el conve-
ni de sales alternatives.
Però llueix més i és molt
agradable”, diu Blanchet.
Hi són fins al 25 de maig. ■

D
ia de roses, de llibres,
de senyeres i de sar-
danes. No és festiu

però és festa, i la cobla n’a-
favoreix la sensació. L’acti-
vitat sardanista d’avui fa fe-
redat, però entre totes les
actuacions destaca la pro-
gramada a Sabadell. La co-
bla Jovenívola aprofita un
dia en què les presentaci-
ons editorials són habituals
per fer pública la seva nova
edició discogràfica. Sota el
títol 30 anys i més (que
al·ludeix al seu 32è aniver-
sari), recopila una dotzena
de sardanes de marcat re-
gust de plaça en què com-
bina èxits populars com La
infantona, d’Enric Sans, i
Gentil Adriana, de Manuel
Balasch, amb l’estètica més
actual de sardanes com
Ningú com tu, de Ferran
Carballido, i Petons de ma-
tinada, d’Enric Ortí, i peces
antològiques com Agost a
Calella, d’Eduard Martí Tei-
xidor, i Avant Sabadell, de
Conrad Saló.

Un volum popular i de
qualitat que es fa tan indis-
pensable a les prestatgeri-
es com imprescindible es fa
felicitar Francina Boris i Jo-
sep Cassú per les respecti-
ves Creus de Sant Jordi que
els van concedir dilluns en
reconeixement a la feina
que han desenvolupat a
l’entorn de la sardana en
l’àmbit més eminentment
popular. De Francina Boris
resulten especialment re-
marcables la seva tenacitat
al capdavant del programa
Nostra dansa, de Ràdio Gi-
rona (que ha conduït du-
rant més de 60 anys), i la
seva abnegació en la pro-
moció d’activitats com les
Trobades Sardanistes In-
fantils de Girona. A Josep
Cassú cal recordar-lo en la
seva llarga etapa d’instru-
mentista en cobles com els
Montgrins i La Principal de
la Bisbal, i per la senzillesa
directa de les seves sarda-
nes, que han merescut la
complaença del públic de
plaça. Amb micròfons, bolí-
grafs, fiscorns i particel·les,
tots dos han contribuït a la
generalització de la festa
amb sardanes. Ben arriba-
des siguin, doncs, les seves
Creus.

Tocs de
cobla
JosepPasqual

De creus
i de discos

Entre totes les
actuacions d’avui
destaca la de
Sabadell


