
◆ E S P E C T A C L E S ◆ 51
A V U I

dissabte

12 de març del 2005

AVUI

Astrud, el duet format per Manolo i Genís, en una de les seves espectaculars posades en escena

El duet català presenta el seu nou disc, ‘Performance’, aquesta nit al Razzmatazz 2 de Barcelona

Astrud, el millor antídot
contra la indiferència

David Broc
BARCELONA

A
strud ja no
són només
uns dels
més inte-

ressants ‘rara avis’
del panorama mu-
sical estatal, sinó
també la banda que
més reaccions en-
frontades desperta
en l’actualitat.

Idolatrats i odiats amb la
mateixa fermesa i intensitat,
Manolo i Genís, líders i ànimes
d’Astrud, acaben de publicar
un nou disc, Performance, en
què intensifiquen i milloren
les claus estètiques i emocio-
nals que els han convertit en
un dels referents més perso-
nals dels darrers anys, vessant
indie o no. Segons Genís, “Per-
formance té bateries, té guitar-
res, té la Claudia Gonson
(membre de The Magnetic Fi-
elds), té sopranos... Les dife-
rències amb els anteriors dis-
cos són persones, tenen noms i
congoms”.

Potser faríem curt reduint el
creixement de la banda a un
ball de noms. Perquè també hi
ha notables millores en les lle-
tres d’un Manolo especialment
inspirat en la seva radiografia
dels petits desastres emocio-
nals de cada dia. En aquest
sentit, Genís creu que “sempre
s’ha d’intentar fugir de tòpics,
clixés i metàfores, però també
s’ha d’aconseguir que siguin
expressives al màxim, i potser
ara és quan totes dues intenci-
ons han coincidit en un punt
mig acceptable”, comenta.

Pop amb arranjaments elec-
trònics, lletres acurades i una
imatge allunyada dels patrons
indies són alguns dels elements
irrenunciables d’aquest tàn-
dem que, en paraules de Genís,
“finalment s’ha acostumat a
ser malentès i malinterpretat
per uns quants malintencio-
nats, i això ens fa la vida molt
més fàcil com a grup”. Respec-
tats i admirats per gent com
Alaska, entre d’altres repre-
sentants de la jet set musical,
Astrud s’han convertit en l’e-
quivalent independent dels
grups per a fans de l’àmbit més
comercial. Un grup del qual
s’analitza amb lent microscò-
pica tot el que fa o deixa de fer.
“D’això es tracta”, assegura
Genís. “Hi ha gent que prefe-
reix seguir artistes tancats,
purs, aïllats, no contaminats...
però hi ha una altra mena de
gent que vol sentir-se prop del
seu artista, s’hi vol veure re-
flectit, ho vol tot d’ell. Nosal-
tres som d’aquesta mena de

gent com a públic, i per això
ens sembla normal que com a
grup provoquem aquest efec-
te”, conclou.

Aquesta i d’altres particula-
ritats han propiciat, alhora,
que la seva sigui una banda
que genera tantes passions
com odis. No només per la seva
imatge, per la seva posada en
escena als directes o per les

seves cançons, sinó també per
les seves declaracions, que no
sempre plouen a gust de tot-
hom. “Nosaltres creiem que
aquesta bipolaritat és un in-
vent dels mitjans especialit-
zats, les revistes de música i de
tèndencies, els crítics musicals,
etc.”, opina. “Qualsevol que
s’apropi una mica al tema s’a-
dona que no és així. Hi ha

grups i artistes molt més odi-
ats que tenen molts més fans,
com Miguel Bosé o Bebe”.

Aquesta nit, i amb l’ajut del
baixista Eduard Alarcón, que
els acompanya en la gira esta-
tal de presentació de Perfor-
mance, la sala Razzmatazz 2 es-
devindrà nova prova de foc per
a un grup que, ben segur, no
deixarà ningú indiferent.

El Teatro Real recupera una
òpera de Ramon Carnicer

Ramon Palomeras
MADRID

E
l coliseu madrileny
ha recuperat de
l’ostracisme l’òpera
semiseriosa en dos
actes Elena e Costan-

tino, del compositor romàntic
Ramon Carnicer (Tàrrega,
1789-Madrid, 1855).

Si l’any passat el Teatro Real
va reparar un greuge amb el
patrimoni operístic espanyol
amb la representació d’Ildego-
nda, d’Emilio Arrieta, ara la
institució musical ha redesco-
bert Elena e Costantino. A partir
del llibret d’Andrea Leone Tot-
tola, col·laborador habitual de

Rossini, la peça de Carnicer
només s’havia representat en
dues ocasions: el 1821 a Barce-
lona i el 1827 a Madrid.

Encara ara, Jesús López Co-
bos, director musical del Real,
se’n fa creus de l’injust oblit
d’una òpera “amb tanta quali-
tat”. “Partitures com aquesta,
per altra banda molt difícils de
recuperar, ja que mai no havia
estat editada, demostren que a
principis del segle XIX, quan va
ser escrita, hi havia una pro-
ducció operística d’altura”.
Cobos ha elogiat el tipus d’or-
questració, “molt original per
l’època”, que combina, entre
altres disposicions, una trom-
pa amb un corn anglès, així

com el virtuosisme de l’escrip-
tura i les nombroses àries con-
certants. Tampoc passa per alt
la manca de referències disco-
gràfiques, un fet que l’omple
de satisfacció, ja que el públic
assistent “no vindrà amb idees
preconcebudes a l’audició”.

Una joia musical
Així, avui i dilluns el Real,

amb Cobos com a director
musical, repararà un greuge
històric gràcies, entre altres, a
les veus d’Isabel Rey (Elena),
Robert McPherson (Costanti-
no), Saimir Pirgu (Edmondo) i
Lorenzo Regazzo (Carlo). La
història comença quan el
príncep Costantino és acusat

injustament de l’assassinat del
seu pare per Romualdo. Un
cop aquest usurpa el poder,
Elena, la dona de Costantino,
es refugia a casa del pagès
Carlo, mentre que el príncep
s’exilia. A la mort de Romual-
do, el seu fill Edmondo hereta
el tron i quan Costantino i
Elena són descoberts i portats
davant del rei, Edmondo es
debat entre la vergonya pel
crim comès pel seu pare i la
necessitat d’impartir justícia.

Mentre que Isabel Rey quali-
fica la peça de Carnicer com
“una joia de l’òpera espanyo-
la”, destacant “les extraordinà-
ries línies melòdiques” del seu
paper, “en què cada ària es
concep com una lliçó de bel-
cantisme”, McPherson incideix
en la dificultat de no tenir re-
ferències a l’hora d’afrontar el
seu personatge, fet que, d’altra
banda, li dóna llibertat per ex-
plorar i crear aspectes diversos
de la música.

.............................

Carmen Calvo
anuncia la
creació del
Patronat de la
Corona d’Aragó

Josep Pons
PALMA

La ministra de Cultura, Car-
men Calvo, va anunciar ahir a
Palma la pròxima creació del
patronat per a la gestió con-
junta de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, que inclou els go-
verns d’Aragó, les Illes, Cata-
lunya i el País Valencià. En
una roda de premsa conjunta
amb Jaume Matas, Calvo va
dir que un reial decret regu-
larà la participació de les
quatre comunitats en l’orga-
nisme que regirà l’arxiu his-
tòric de l’antiga Corona d’A-
ragó, que és de titularitat es-
tatal i té la seu a Barcelona.
Carmen Calvo va donar a co-
nèixer la creació d’aquest or-
ganisme després que el presi-
dent de les Balears, Jaume
Matas, va recordar que la cre-
ació del Patronat per a la
Gestió de l’Arxiu constitueix
una antiga reivindicació de
les Balears, ja que apareix a
l’Estatut d’Autonomia de les
Illes, de la mateixa manera
que la seva creació està pre-
vista en els Estatuts d’Auto-
nomia de Catalunya, Aragó i
el País Valencià.
La ministra va respondre a
Jaume Matas i va indicar que
el govern de l’Estat té l’obli-
gació legal de crear el patro-
nat i va anunciar que “cons-
titueix una circumstància
històrica i cultural de prime-
ríssima línia per a la identitat
d’aquestes quatre comunitats
autònomes”. La titular del
ministeri de Cultura també
va indicar que els presidents
dels quatre governs estan in-
formats dels plans del seu
departament. Carmen Calvo
va afegir que “culminarem un
procés que té a veure amb la
història d’aquest país”.


