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Lenny Kravitz, un clàssic modern

per introduir dues de les peces del 
seu pròxim disc, Raise vibration, It’s 
enough i Flow, que van trencar amb 
la dinàmica rockera del concert.  

Aquest canvi de guió va aportar 
alguns del moments més interes-
sants del concert. Una base rítmica 
màntrica –executada per la baixista 
Gail Ann Dorsey– servia de coixí per 
a versos de to reivindicatiu que fu-
gien de la urgència del rock. El tema 
creixia i mutava a poc a poc. “No 

pots confiar en el sistema, ja n’hi 
ha prou”, diu la tornada d’aques-
ta peça en què conviuen referèn-
cies a Curtis Mayfield, Gil Scott-
Heron i Marvin Gaye. Potser 
també del Miles Davis més elèc-
tric, si s’ha de jutjar pel solo de 
trompeta que va tancar la peça i 
que per uns minuts va fer oblidar 
que era un concert de guitarres. 
Flow, en canvi, balada amb tocs 
electrònics, va encetar una part 
del concert més pausada en què 
Kravitz va voler treure de l’arma-
ri alguns dels seus hits romàntics. 
La succesió d’It ain’t over ‘til it’s 
over, Can’t get you off my mind, 
Always on the run, Believe i I be-
long to you va deixar al descobert 
els seus dots com a vocalista però 
també va submergir el concert en 
un fase massa ensucrada. 

Reivindicant el rock 
Quan l’actuació s’acostava a l’ho-
ra i mitja, la dinàmica intimista es 
va trencar en sec amb la interpre-
tació enfurismada de Mamma 
said, un dels seus primers grans 
èxits a principis dels 90. El tema 
té gairebé 30 anys, però Kravitz 
encara és capaç d’esprémer-lo 
com si volgués reivindicar l’es-
sència i vigència de la seva raó de 
ser musical: el rock dur clàssic 
que beu dels anys 60 i 70. Això sí, 
l’ha de combinar amb peces 
menys contundents que coquete-
jen amb el pop comercial com 
Again, que encaixa molt bé en una 
graella de radiofórmula. En direc-
te, però, pot resultar desconcer-
tant si es tria com a peça final.  

En el bis, en canvi, el reperto-
ri va viure un passatge apoteòsic. 
Una versió extensa de Let love 
rule –on Kravitz es va passejar 
entre el public– i l’infal·lible Are 
you gonna go my way –el rock 
clàssic, de nou– van posar punt 
final més de dues hores de con-
cert de grans èxits.e

Lenny Kravitz a l’escenari del Poble Espanyol, on  
va actuar davant de 5.000 persones. PERE VIRGILI 

El músic nord-americà avança nous temes en un concert de grans èxits
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ARA_BARCELONA. Grans veus de la 
lírica internacional van inaugurar 
ahir al vespre una de les cites im-
portants de l’estiu empordanès. La 
soprano Leah Crocetto, la mezzo 
Ekaterina Gubanova, el tenor 
Charles Castronovo i el baix Ale-
xander Vinogradov, amb el Coro 
Intermezzo i l’OBC, van interpre-
tar el Rèquiem de Verdi en memò-
ria de Carmen Mateu, que va morir 
al gener. Comencen així 23 nits 
d’espectacles amb noms com Car-
la Bruni, Jonas Kaufmann, Plácido 
Domingo i María Pagés. 

Un Verdi  
‘in memoriam’  
obre Peralada
El ‘Rèquiem’ ha volgut recordar 

Carmen Mateu, impulsora del festival
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Els versos d’A love supre-
me, de John Coltrane, 
van servir de pròleg per a 
l’esclat dels primers 
acords, eixordadors, de 

Fly away. Es van encendre els llums 
de l’escenari i Lenny Kravitz va apa-
rèixer sobre una plataforma elevada 
que li permetia tenir una vista privi-
legiada sobre la plaça Major del Po-
ble Espanyol de Barcelona. Sota els 
seus peus unes 5.000 persones om-
plien l’espai (es va quasi arribar al 
sold out), enmig d’una intensa fra-
gància de botifarra, frankfurt i pa tor-
rat de les paradetes i els bars impro-
visats que alimentaven els assistents.  

Les essències ajudaven a reforçar 
la sensació familiar que aporta el re-
cinte de Montjuïc, un lloc privilegi-
at i de mides humanes per assistir 
a concerts a l’aire lliure. És especi-
alment agraït quan es tracta d’artis-
tes consagrats, com és el cas del no-
vaiorquès, que tornava a Barcelona 
després de la seva actuació ara fa 
tres anys al festival Hard Rock Ri-
sing celebrat a la platja del Fòrum. 
Les dimensions de l’espai van per-
metre que no calgués adornar l’es-
cenari amb pantalles gegantines i 
que tota l’atenció se centrés en el 
que passava a l’escenari.  

Kravitz va decidir posar tota la 
carn a la graella des de l’inici amb 
Dig in i Bring it on. Rock de tall clàs-
sic i blues elèctric, una mica arros-
segat, que van fer palès que és un 
terreny, els dels riffs i les tornades 
contundents, que domina com pocs. 
El rock rur d’American woman, co-
ver molt celebrada pel públic, i el 
reggae de Get up, stand up, versió de 
Bob Marley que va sonar despulla-
da i suggerent, van ser el preàmbul, 
tant a nivell musical com d’idees, 
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Protesta 
La recent ‘It’s 
enough’ aporta 
contingut de 
crítica social  
al seu rock 
encomanadís

Akram Khan es retira de l’escenari 
amb Xenos. JHEAN LOUIS FERNANDEZ

Ballant enmig  
de les trinxeres
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‘Xenos’ MERCAT DE LES FLORS  3 DE JULIOL 

Unes cadires model Tho-
net i un trapezi simbolit-
zen l’Europa de finals de 
la segona dècada del se-
gle XX. Dos músics ori-

entals acompanyen el ball d’Akram 
Khan en algun indret del seu estimat 
Bangladesh. Un ballarí que represen-
ta els milers de soldats que l’exèrcit 
britànic va reclutar a l’Índia i el Pakis-
tan per enviar-los a morir a les trinxe-
res de la vella Europa. És un ball enèr-
gic i festiu, fins i tot juganer. Queda 
trencat amb l’esclat d’una bomba, els 
músics i el ballarí desapareixen i el 
confort i la tranquil·litat dels primers 
moments s’escolen rere l’escena. 

Xenos parla de la guerra. És un en-
càrrec per commemorar el centenari 
de la Primera Guerra Mundial, però 
això és el que menys importa, perquè 
en totes les guerres els soldats patei-
xen i moren –perdonin l’obvietat–. 
Akram Khan és ara aquest soldat que 
s’arrossega fins al capdamunt d’una 
trinxera mentre la música tradicional 
dona pas a la música electrònica i el 
ballarí s’encara amb l’altaveu d’un 
gramòfon que es convertirà després 
en l’intimidador foc d’un camp de 
presoners. Khan balla sol perquè a la 
guerra la solitud d’entre tanta gent és 
encara més dura, més anguniosa. 

Xenos és un gran espectacle. A la 
personalitat i la força de la gestualitat 
d’Akram Khan s’hi suma un espai so-
nor magnètic, electritzant, i una il·lu-
minació d’enorme plasticitat que res-
salta un espai escènic que s’ondula  i 
crea un sense fi de poderoses imatges. 
Són quatre grans frases coreogràfi-
ques molt emocionals, quatre qua-
dres de gran força pictòrica. Quatre 
moments per resumir els horrors de 
la guerra però també per reivindicar 
l’amor a la terra que triomfarà amb 
l’allau de pinyes de pi blanc que con-
vida a un renaixement. Fantàstica 
proposta plàstica i sonora amb un ba-
llarí que ha creat un llenguatge pro-
pi d’hibridació de l’oriental amb el 
contemporani en què caben les acro-
bàcies del ballet i els girs dels giròvags 
turcs. Un deu per al Grec.e
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