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Cossos confessos

CimsMoltamúsica

Excel·lentRossini
John

Direcció: Lloyd Newson
Intèrprets: T. Benjamin, L. Bog-
gess, G. Castillo, I. Garside, E.
Goro, G. Johnson, H. Langolf, V.
Wood, A. Xhuma
Lloc i data: Mercat de les Flors
(19/II/2015)

JOAQUIM NOGUERO

Dansa per a més grans de 18
anys? Tornar a les antigues clas-
sificacions sembla animar el per-
sonal: el Mercat estava a vessar
per a l’estrena de John, la peça
deLloydNewson iDV8 construï-
da a partir de preguntes planteja-
des a 50 homes sobre les seves
relacions sexuals, l’amor... Elmè-
tode compositiu, és el mateix
que Newson vamostrar a Barce-
lona el 2012, amb l’encert deCan
we talk about this? La pregunta
d’aquest títol val per a la nova
proposta. QuanDV8es pregunta-
va sobre si “podem parlar d’ai-
xò?”, ho aplicava llavors a l’auto-
censura sobre el fonamentalis-
me islàmic per part d’un pensa-
ment occidental “políticament
correcte”, però aquí no resulta
menys conflictiu plantejar l’es-
mentat interrogant a propòsit

del debat dialèctic entre Eros i
Thanatos que és John, amb sau-
nes gais i històries familiars des-
estructurades d’éssers llançats
al sexe compulsiu i sòrdid, dur
sobretot contra el més fràgil de
si mateixos. Ànimes assedega-
des d’amor i semen, però també
untades de merda. Els excre-
ments protagonitzen tota una se-
qüència!
Verbalment dura, la peça és

visualment seductora. L’esceno-
grafia giratòria tanca les histò-
ries al remolí sense fi que atreu
cap a a l’abisme els seus protago-
nistes. L’efecte és com el d’una
steadycam cinematogràfica. En-
voltant, marejador. Provocado-
ra com aCanwe talk about this?,
aquí el tema és més individual o
gremial? El gai és només unmo-
tiu de partida, un símptoma que
permet plantejar les qüestions
que importen: la necessitat de
l’amor, la fragilitat individual, la
solitud, la fallida social… És do-
cudansa moral: dansa planteja-
da sobre declaracions verbals,
amb la memòria personal d’al-
guns individus universalitzada
a partir de textures de movi-
ments. La melodia de la peça la
construeixen els testimonis, pe-
rò el ritme i el timbre amb què
ens sedueixen són mèrit de la
coreografia.c

DANSA

James Vincent McMorrow

Lloc i data: Barts (18/II/2015)

DONAT PUTX

Més enllà de l’etiqueta d’autor
de la cançó de la loteria, en Ja-
mes Vincent McMorrow hi ha
molt artista, com va quedar pa-
tent al seu pas pel festival Gui-
tar BCN. Aquest dublinès de 31
anys va comparèixer tot sol, al-
ternant guitarres acústiques, te-
clat i guitarra elèctrica. Va re-
passar les cançons dels seus dos
discos (Early in the morning i
Posttropical), i va versionar

Steve Winwood (Higher love).
El repertori i els instruments
triats reflectien el camí recor-
regut pel cantautor del folk al
soul.
Les seves cançons són perles

il·luminades, malenconioses i
d’alt octanatge emocional, servi-
desmitjançant un esplèndid re-
gistre tenor que deriva en fal-
sets de categoria: són construc-
cions que s’erigeixen amb so-
lemnitat i matisos, assolint cims
dramàtics davant els quals l’es-
pectador es rendeix. Les va des-
granar en una adequada
progressió, brillant amb el te-
clat (Glacier, Cavalier...). A la
meitat, la velocitat va baixar, pe-
rò no va trigar a rectificar-ho,
coronant la nit ambunmemora-
ble And if my heart should
somehow stop a la guitarra i sen-
se micro.c

Artemis Quartet

Lloc i data: L’Auditori
(19/II/2015)

JORGE DE PERSIA

Aquesta presentació d’un dels
grans quartets delmoment ha en-
tusiasmat el públic cada vegada
més nombrós del cicle de cam-
bra de L’Auditori que és ja una
referència per alsmelòmans, per
la seva programació variada i
amb intèrprets joves amb reco-
neixement internacional que te-
nen molt a dir. L’Artemis Quar-
tet, que ja ha renovat les seves fi-

les amb la incorporació de la bri-
llant i sensible Vineta Sareika al
primer violí, no perd el seu estil.
Al contrari, el reforça amb con-
sistència –almenys en aquest re-
pertori romàntic– amb un so
d’intensitat inapel·lable i concen-
tració cambrística. El seu equili-
bri es manifesta tant en la inde-
pendència com en l’empasta-
ment. I les dues perspectives
van ser manifestes ja a l’intricat
començament del Quartet núm.
5 de Xostakóvitx.
Al marge del protagonisme

que algunes obres donen al pri-
mer violí, la viola ja va exhibir la
seva qualitat en el Quartet núm.
12 Americà de Dvorak, i no di-
guem la delicada articulació i fra-

seig de la concertino, o el paper
regulador del segon i la intensi-
tat del violoncel. Un altre ele-
ment d’atenció és la seva versati-
litat per aprofundir en els llen-
guatges de cada compositor: la
gràcia amb què desplegaven a
trio l’acompanyament que encai-
xaria l’entrada del primer violí al
començament del segon temps
delDvorak, o en el segondelXos-
takóvitx amb la seva sonoritat ve-
lada, transparent; o el bon tre-
ball rítmic, amb una tècnica
d’arc depurada i personalitzada.
L’última obra, el Quartet núm. 1
de Txaikosvski, va deixar l’intèr-
pret més lliure. I aquí van gua-
nyar convicció, intensitat en les
sonoritatsmitjanes, coses que de-
fineixen una manera de tocar.
Un privilegi, i una classe ma-

gistral, en especial per als nom-
brosos joves del públic.c

L’italiana in Algeri

Autors: Gioacchino Rossini,
amb text d’Angelo Anelli
Intèrprets: Laura Vila, Joan
Ribalta, Toni Marsol, Carles Da-
za, XimenaAgurto, CarlaMattio-
li, Xavier Aguilar. Cor Amics de
l’Òpera de Sabadell, dirigit per
Manuel M.Gil de Tejada. Or-
questra Simfònica del Vallès
Dir. musical: Santiago Serrate
Direcció escènica: Carles Ortiz
Producció: AOS
Lloc i data: La Faràndula, Saba-
dell (18/II/2015)

ROGER ALIER

Cada dia està més clar que, dels
compositors italians belcantistes
del segle XVIII, Rossini és el mi-
llor, amb un estil inconfusible,
amb una gràcia melòdica, rítmi-
ca i orquestral i una inventiva ri-
quíssima, per més que estigui al
servei d’una farsa que també for-
ma part del pack rossinià: una
mena de teatre de l’absurd que
en òpera no ha estat superat.
Gran mèrit, per tant, d’Amics de
l’Òpera de Sabadell per progra-
mar aquest títol amb un equip es-
plèndid que ha donat vida a les

divertides situacions que va dei-
xar atònit el públic de la Venècia
del 1813.
En escena, la competentíssi-

ma Laura Vila (Isabella), consu-
mada intèrpret de les enrevessa-
des coloratures vocals que exi-
geix la partitura, divertida com a
actriu i amb un físic que justifica
que Mustafá perdi l’oremus per
ella i s’hi deixi enredar comqual-
sevol. En les seves àries LauraVi-
la va fer exhibició d’un timbre
vocal càlid i també àgil (descen-

sos de dues octaves sense para-
caigudes) i d’unamusicalitat im-
pecable.
ToniMarsol, unMustafá alge-

rià lasciu i primari, va fer de la
comicitat el seu element de base.
Com a cantant no és del tot un
baix buffo com dicta la llei (del
1813) però la bona qualitat de la
veu i la seva vis còmica fan que
el resultat sigui de primera.

Elmateix podem dir, en un es-
til encara millor, del Taddeo de
Carlos Daza, amb una vocalitat,
gestualitat i interpretació de les
millors que li hem vist a aquest
excel·lent baríton, glòria de les
temporades de Sabadell i de tots
els teatres que trepitja. En canvi,
el tenor Joan Ribalta té una veu
bonica però petita, per moments
gairebé inoïble, encara que amb
bons aguts, això sí, però el seu
Lindoro va quedar descafeïnat.
Ximena Agurto va ser una Elvira
magnífica, ben actuada i cantada,
amb aguts de qualitat, i ben se-
cundada per una Zulma (Carla
Mattioli) que va saber donar re-
lleu a un rol minúscul. Xavier
Aguilar, com Haly, que cada dia
progressa més, va defensar la se-
va ària (“Le femmine d’Italia”) i
es va moure àgilment. Molt gra-
ciós el cor, que va estar esplèn-
did cohesionant el cèlebre sep-
tet; bona kabir la de l’orquestra
–malgrat alguna espifiada inevita-
ble (trompa, flautí)– dirigida pel
sabadellenc Santiago Serrate, un
valuós descobriment local que va
donar una exhibició d’autoritat i
impuls líric. Part de l’èxit es deu
a la direcció escènica ben integra-
da a la comèdia, i a l’escenografia
amb ecos de l’Alhambra i d’un
restaurant de pizzes.c

POPMÚSICA CLÀSSICA

La mezzo Laura Vila
exhibeix un timbre
vocal càlid i àgil:
baixa dues octaves
sense paracaigudes

ÒPERA

CRÍTIQUES


