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Túniques iencens

La primera jornada nocturna de
Sónar 2008 es va saldar amb una
assistència de 3.562 persones, xifra
inferior a la de l’any passat que
quedava palesa en l’ambient fred i
poc transitat del SonarPark, l’únic
escenari habilitat abans-d’ahir, o
en el tímid moviment de venedors
ambulants que habitualment es
posicionen fora del recinte. Els pro-
tagonistes d’aquesta sessió inau-
gural a Fira 2 van ser els britànics
Goldfrapp, que visitaven el festival
per presentar el seu darrer disc,
Seventh tree, una obra que es ca-
racteritza, bàsicament, pel canvi de
xip personal, sensorial, mental i
emocional impulsat per la seva
líder, una Alison Goldfrapp que, tot
i no sortir de casa sense el seu
equip de maquilladores i perru-
queres, ha decidit oblidar els ex-
cessos de glamur electroclash dels
seus anteriors àlbum i gira per ofi-
cialitzar un retorn a l’essència.

Per tant, el directe, que s’assem-
bla més aviat poc al de l’anterior
tour, que era una exhibició de po-
tencial tècnic i ornamentació ins-
trumental, esdevé una fidel traduc-
ció d’aquesta nova mirada, que no
deixa de ser un gir de tons i mati-
sos hippies i/o new age desfasat i
autoparòdic. La cantant apareixia
en escena descalça i amb una túni-
ca, i oferia un retrat a mig camí
entre la imatge d’un guru de secta,
una tiradora de cartes eivissenca i
una líder de congregació cristiana
alternativa, però amb la coartada
pop de les seves cançons. El grup,
vestit de blanc en consonància es-
tètica i mental amb aquesta reori-
entació espiritual, va optar pel seu
vessant més evocador, oníric, at-
mosfèric i contemplatiu, amb poc
marge per als temes més dinàmics
i excitants i una dedicació quasi

plena a aquesta nova causa.
Era d’esperar, veient el panora-

ma, un xou avorrit, pla, lineal i anti-
climàtic, incapaç de contaminar
més emoció i excitació que la que
pot transmetre un concert de trà-
mit, desganat i poc elaborat. No-
més els va faltar l’encens. Ni una
hora de recorregut i a passar per
caixa. Amb aquest ambient gèlid i
decebedor que va deixar Gold-
frapp entre la parròquia, mai més
ben dit, Leila no ho tenia fàcil ja
d’entrada. Però a més a més se
suma el fet que el seu discurs, de
pols lent, bellesa fràgil i expressivi-
tat microscòpica, no és adient per a
un escenari de grans dimensions
com el del SonarPark. Li quedava
massa gran.

En canvi, el CCCB ja s’ha tornat a
quedar petit. Després de la jornada
diürna de dijous, que va reunir

8.600 persones, lluny de la con-
gestió habitual del cap de setmana,
ahir ja es van viure els habituals
moments d’aglomeracions i taps
de gent de cada any. Més de 12.000
persones, aproximadament, van
desfilar pel recinte al llarg de tota
la tarda i part del vespre per aten-
dre alguns dels concerts progra-
mats, per reviure els moments de
sol i platja en un ambient urbà o,
senzillament, per deixar-se veure
una estona, que això també impor-
ta. Entre els moments més concor-
reguts, el llarg set d’El Guincho,
que substituïa Konono n.1 amb un
concert especial, a base de ritmes
tropicals i percussivitat contun-
dent, el directe impecable de Kala-
brese, elegant, ballable i precís, o
l’eclecticisme de Daedelus, capaç
de combinar electrònica, hip-hop o
Miami bass d’una tirada. ■

Alison Goldfrapp va obrir dijous a la nit el Sónar més femení dels últims temps ■ CRISTINA CALDERER

Goldfrapp ofereix un
xou avorrit, pla i lineal
en la primera gran nit
del Sónar, amb menys
gent que l’any passat

David
Broc
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Totselssonsdelallengua
La cantant francesa
Camille presenta
avui el seu aclamat
‘Music hole’ al Palau

Andreu Gomila
BARCELONA

Camille és l’última gran es-
perança de la música fran-
cesa. Sobretot la seva veu.
Avui ens la presentarà al
festival Sónar i dins els
actes del centenari del

Palau en un concert que
ens permetrà conèixer fins
a quin punt els sons eme-
sos per una dona poden es-
devenir música. Ella matei-
xa parla de Bobby McFer-
rin, que va passar pel Palau
fa unes setmanes, i de l’“or-
ganicitat” de la seva pro-
posta. “Ell és un tècnic que
treballa molt amb el so. La
meva manera d’enfrontar-
me a l’art vocal és diferent:
més teatral, més física”,
assegura.

Camille juga amb les pa-
raules. El seu darrer disc,
Music hole, n’és la prova. Es
refereix a la boca, “i a tots
els orificis del cos”, i al
music hall, a la música total
que aplega teatre, dansa,
“explicar històries”, etc.
Aquest CD és en anglès,
però els seus dos anteriors
treballs eren en francès. El
canvi, diu, no respon a cap
intent d’arribar a més gent.
“Les llengües són la huma-
nitat”, apunta. I rebla el
clau: “Com més llengües
parlis, més humà ets. Po-
dria cantar en qualsevol
llengua, només cal jugar
amb els sons”. És evident
per què Camille ha unit el
Palau i el Sónar. ■Camille és el nou valor de la música francesa ■ DIEGO MUÑOZ

Luisa Miller
De Verdi.
Gran Teatre del Liceu, 19 de juny.

Gilbert Deflo ha signat
al Liceu espectacles
esplèndids (La dama

de piques, L’Orfeo) i lamen-
tables (Don Carlo). Luisa Mi-
ller està més a prop de la se-
gona categoria que de la
primera. El problema no es-
tava en el trasllat d’aquesta
“tragèdia burgesa” a un am-
bient bucòlic. Invocar el
nom de Caspar David Frie-
drich va ser una inconscièn-
cia, perquè res està més
lluny de la profunditat del
gran pintor alemany que la
postal policromada del de-
corat (a un pas del kitsch
més insofrible) i l’esquema-
tisme d’una direcció d’es-
quena a un drama que,
sense ser el més rodó de
Verdi, pot donar més de si.

Per compensar la insufi-
ciència dramàtica de l’esce-
na, Maurizio Benini va voler

injectar energia als procedi-
ments, amb resultats d’en-
trada nefastos. Ni una or-
questra gaire entonada ni
els solistes podien seguir els
temps veloços imposats pel
director italià, tot i que, per
sort, després d’un primer
acte entre el sopor i el des-
concert, la representació va
anar guanyant punts.

Bona part del mèrit recau
en Krassimira Stoyanova;
un cop superats els esculls
belcantistes de les primeres
intervencions, va imposar
una Luisa de fràgil puresa a
la qual només es poden re-
treure el dèficit en conso-
nants i una excessiva reser-
va emocional. Tot el contrari
de l’apassionat Rodolfo
d’Aquiles Machado, en mi-
llor forma que en el
Hoffmann de Peralada, en-
cara que el seu cant mostra
signes d’excessiva tensió. El
timbre profund d’Irina Mis-
hura va crear impacte com a
Federica, però ni el pare bo
ni el pare dolent van ser
gaire destacats, Roberto
Frontali massacrant l’ària de
Miller, Giacomo Prestia amb
una decreixent autoritat
com a Walter. Amb un vibra-
to ostensible, Samuel
Ramey potser és una ombra
del que era, però és l’ombra
d’un cantant immens.
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