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El lirisme llatí 
d’Ainhoa Arteta

rònicac

La soprano donostiarra va exhibir al Palau talent
i força per recrear un repertori a la seva mida

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Càlid i poètic recital d’Ainhoa Arte-
ta al Palau de la Música. La soprano 
tornava a l’escenari dels seus èxits a 
Barcelona per oferir un programa 
dedicat a autors llatinoamericans i 
espanyols. La cita amb el Festival del 
Mil·lenni va omplir el recinte moder-
nista i la cantant va acabar sent pre-
miada amb els aplaudiments i bra-
vos d’un públic tan fidel com entu-
siasta.
        Arteta, que va aparèixer en esce-

na amb un elegant vestit llarg gris, 
se sent còmoda en aquest repertori 
que li permet exhibir la plenitud del 
color de les seves prestacions vocals 
i mostrar la força expressiva i gestu-
al adquirida a l’Actors Studio. Acom-
panyada al piano per Roger Vigno-
les, l’artista donostiarra va entrar 
amb suavitat en la romàntica Azulao 
del brasiler Jaime Ovalle, en què ja 
va mostrar la bellesa dels seus aguts 
en la tornada. Del mateix autor va 
cantar, amb elegant fraseig i tons 
alts, Modinha.
        Obres del colombià Jaime León, 
el brasiler Oswaldo Lacerda i l’emo-
tiva La rosa y el sauce de l’argentí Car-
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los Guastavino, de la qual va fer una 
verdadera creació, la van portar a la 
primera pausa, que va donar oportu-
nitat a Vignoles de lluir-se amb les Se-
guidilles per a piano d’Albéniz.
        Les Cinco canciones negras de Xavier 
Montsalvatge el van mantenir en 

l’atmosfera musical, en aquest cas 
antillana, de l’altre costat de l’Atlàn-
tic. Les va interpretar amb bon gust 
i riquesa de matisos, especialment 
la bonica Canción de cuna i la marxo-
sa Canto negro.
        La segona part va ser un passeig 
malgrat els problemes que li va cre-
ar el descosit en un dels costats del 
nou vestit. Va ser magnífica l’entra-
da amb La maja y el ruiseñor de Goyescas 
de Granados, en què va transmetre 
tensió passional. Les quatre tonadi-
lles de l’autor català van ser despat-
xades amb gràcia i picardia, i l’os-
tentació vocal va arribar amb les pe-
ces del Poema en forma de canciones de 
Joaquín Turina.
        Després d’interpretar en els bi-
sos un bellíssim lied de Strauss, Ar-
teta es va dirigir a la sala per dir que 
Catalunya havia estat sempre la se-
va segona casa i anunciar que, a par-
tir de l’any que ve, seria la primera. 
Un gest cap a l’estabilitat de la seva 
relació amb el genet Jesús Garmen-
día, que resideix a la ciutat. El remat 
amb el Cant dels ocells va posar dret el 
respectable. ¿Hi ha qui doni més? H

La que fins ara ha estat la imat-
ge més secreta de Batman en 
Barcelona: El caballero del dragón, la 
portada, ja té firma i forma. Com 
no podia ser d’una altra manera, 
la tapa dibuixa la silueta de la Sa-
grada Família, una de les icones 
arquitectòniques i artístiques de 
la capital catalana, i davant seu, 
la imponent figura de l’home rat-
penat. 
 ¿I l’autor? Un dels dibuixants 
més reconeguts en el món del cò-
mic: Jim Lee. Amb un estil sum-
mament detallista, l’artista, sud-
coreà de naixement però nord-
americà d’adopció, és un dels 
il·lustradors més influents des de 
la dècada dels 90. Alguns dels seus 
treballs més valorats pertanyen 
a les sèries Alpha Flight, Punisher 
War Journal i, sobretot, X-men, que 

amb un dels primers números di-
buixats per ell va aconseguir el rè-
cord de 8 milions d’exemplars ve-
nuts.
 L’aventura de Batman a la ca-
pital catalana sortirà a la ven-
da el pròxim 29 de maig, coinci-
dint amb el 27è Saló del Còmic 
de Barcelona, i es publicarà si-
multàniament a Itàlia i Espanya 
(De Agostini) i EUA (DC Comics). 
A més, durant la fira també es 
podran veure, en dues exposici-
ons, una selecció dels treballs de 
Jim Lee i les pàgines originals de 
la historieta, dibuixades per Die-
go Olmos i acolorides per Marta 
Martínez. 
 El guió de Batman en Barcelona: El 
caballero del dragón el firma una al-
tra estrella del còmic, Mark Waid, 
que situa els fets durant la diada 
de  Sant Jordi i s’ha inspirat en la 
llegenda del patró de Catalunya 
i el drac. El superheroi viatja a la 
ciutat per parar els crims d’un 
dels seus enemics, Killer Croc, que 
es creu que és la reencarnació del 
drac llegendari. H
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La imatge apareix 
a la portada de 
l’aventura catalana 
de l’home ratpenat

cara que, gens Santa», va dir Agustí 
Fernández, davant la quantitat de 
gent que va seguir els sensuals movi-
ments dels actors Gádor Martín, que 
va acabar en roba interior, i Jorge Ya-
mam, amb el tors nu, molt ficats en 
el paper. «He sentit de tot, algunes 
coses grolleres. Però no importa, 
anar per la Rambla a sobre d’un pi-
ano fent l’amor és acollonant», va 
confessar ell. «El 1982 la gent no sa-
bia què pensar. Ara hi ha més educa-
ció. Llàstima que no poguéssim anar 
molt més enllà», va indicar Santos a 
l’acabar, partidari que la parella ha-
gués posat tota la carn a la graella. 
 Tot i així, la temperatura ambi-
ent de la Rambla va pujar.  H

33 Carles Santos toca impertèrrit mentre els actors es besen a sobre el piano davant l’atònita mirada de la gent.

Diversos vianants es van fregar els 
ulls al trobar-se amb el polièdric 
Carles Santos tocant obsessiva-
ment el seu piano de cua en plena 
Rambla amb dos actors a sobre de 
l’instrument en ple èxtasi eròtic, 
gairebé despullats, malgrat  l’aire 
fresc i l’amenaçant cel gris. El ma-
teix passeig d’estàtues humanes 
diürnes i aus nocturnes va acollir 
entre les 19.00 i les 19.30 hores una 
performance incomparable a càrrec 
d’un dels músics més genials dels 
últims temps. 
 Per a Santos, l’experiència no 
era nova. El 1982, amb motiu de la 
gravació del programa Musical Ex-
press, va fer el mateix recorregut 
només que llavors, més jove, va em-
pènyer el piano Rambla amunt, 
acompanyat per la soprano Pilar 
Zamora, que es va emportar molts 
piropos. Ahir el seu recorregut va 
ser a la inversa i a més, anava sobre 
una plataforma tocant obsessius 
passatges de diferents obres seves.
 Va sortir de la font de Canaletes i 
va baixar cap al mar per acabar da-
vant de l’Arts Santa Mònica, pro-
motor de l’espectacle. El seu nou 
director, Vicenç Altaió, busca més 
«interrelació amb el públic» i que 
«la ciutadania i els artistes tornin 
a somriure». Ahir, ho va aconse-
guir. Més d’un va riure i va fer bro-
ma amb la performance de Santos, 
artista atrevit i volcànic que no va 
deixar indiferent ningú. «Aques-
ta deu ser la nova campanya Visca 
Barcelona», va deixar anar un estu-
diant a la seva parella al topar-se 
amb allò. «Sembla una processó en-
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Processó eroticomusical 

PERE BATLLE

Carles Santos sorprèn amb un espectacle en plena Rambla H La seva ‘performance’ 
per a la inauguració del nou Arts Santa Mònica rememora una altra gesta del 1982 
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33 L’artista, en la performance del 1982. 
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