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Raúl Rodríguez, la frontera com a casa
CRÒNICA El guitarrista va encomanar l’ànim viatger i mestís de ‘Razón de son’ al Jamboree

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA 

Raúl Rodríguez ha aconseguit que 
el seu discurs teòric sobre els cantes 
d’anada i tornada entre Andalusia 
i el Carib, molt substanciós, com re-
velen els textos del disc llibre Razón 
de son, tingui una traducció artística 
que transmet lluminositat des de les 

primeres notes del seu tres flamenc, 
l’instrument creat per ell mateix i 
que simbolitza el diàleg a través de 
l’oceà. Exploració històrica, doncs, i 
gaudi per als sentits en una propos-
ta que dissabte va captivar el públic 
del Jamboree.
 Rodríguez combina la seva mi-
rada erudita de llicenciat en Antro-

pologia amb unes aptituds naturals 
per casar ritmes i tonades construint 
una música a la vegada andalusina i 
tropical que se situa en un pla tem-
poral inèdit, en la prehistòria del fla-
menc i, a la vegada, com va apuntar 
durant el recital, en la «memòria de 
l’esdevenidor». Un fandango, el de 
Llévame a la mar, que «va arribar a les 

dècada amb Son de la Frontera. Ara, 
en escena, amb la complicitat de la 
guitarra precisa de Mario Mas i la ba-
se rítmica d’Aleix Tobias (bateria) i 
Guillem Aguilar (baix elèctric), un 
grup de músics catalans per a una 
música mestissa i canviant que va 
acollir, com a convidats, la trompe-
ta de David Pastor (celebrat solo en el 
clímax de Con la guitarra en blanco) i el 
caixó d’Acari Bertran i Angelo Man-
henzane (Coetus).
 I en el fons, la influència de Ve-
neno en la rumba impura, contagi-
ada de blues i rock, de Si supiera, i la 
versió, en els bisos, de No pido mucho. 
Aquell disc de 1977 segueix estant 
en el substrat de moltes coses. H

costes ibèriques com a dansa caribe-
nya», i un recordatori, El negro Cur-
ro, dels africans que van anar a Cuba 
com a «homes lliures». Peces origi-
nals, amb incursions en peces popu-
lars com La pena y la que no es pena.
 Es tracta de la maduració d’un 
ideal artístic al qual el fill de Marti-
rio va començar a acostar-se ja fa una 

INTERPRETACIÓ DE LA PARTITURA PER A LA TRILOGIA DE TOLKIEN

Èpica cinematogràfica i musical 
a l’Auditori. La interpretació de 
la banda sonora de la primera pel-
lícula de la trilogia d’El Senyor dels 
Anells va emocionar dissabte a la 
nit els espectadors que es van do-
nar cita en la que ha estat una de 
les vetllades més aclamades que 
es recorden a la sala simfònica. 
L’OBC i un centenar de veus del 
Cor Infantil i el Cor Jove de l’Or-
feó Català i del Cor Jove dels Paï-
sos Catalans van fer posar dret un 
públic entusiasmat amb el perfec-
te encaix aconseguit entre la pro-
jecció del film i la vibrant execu-
ció de músics i cantants, dirigits 
amb excel·lent pols per Shih-Hung 
Young.
 Tot va anar com la seda. El te-
mor que la poderosa influència 
de les imatges de la popular pro-

ducció, projectades amb veus i efec-
tes sonors inclosos, pogués restar 
força a la interpretació musical en 
directe es va esvair ben aviat. Yo-
ung, amb una trentena de concerts 
d’aquest títol a les espatlles, va exhi-
bir un absolut control de la situació 
i es va mostrar molt atent a l’evolu-
ció de l’acció a la pantalla. La músi-
ca va entrar sempre amb el to apro-
piat en cada un dels passatges del 
llargmetratge aconseguint el difícil 
equilibri que exigeix un muntatge 
d’aquestes característiques en què 
es fan servir diferents llenguatges.
 Una orquestra implicadísima, 
amb un bon rendiment conjunt pe-
rò amb una especial brillantor en 
les seccions de metall i percussió, 
i uns cors molt ben ajustats, fruit 
del treball previ de Glòria Coma i 
Esteve Nabona, van respondre a les 
exigències de la guardonada i com-
plexa partitura de Howard Shore. 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

33 Projecció amb música en directe 8 Una proposta ben acollida.

MAY / ZIRCUS

L’obra mescla diferents estils però 
es desenvolupa com un poema sim-
fònic amb tocs operístics i amb el 
recurs del leivmotiv espremut al mà-
xim. Magnífica va ser l’aportació de 
la versàtil i lluminosa soprano Cla-
ra Sanabras, obligada a viatjar en-
tre diferents registres tant clàssics 
com de la música pop, amb una su-
perba recreació del May it be com-

post per Enya. També es va lluir 
com a solista Alba Valdivielso, del 
Cor Infantil.
 La partitura, esquitxada de te-
mes associats als personatges, els 
paisatges i les situacions recrea-
des a la Comunitat de l’Anell, va 
posar de manifest el seu enorme 
poder descriptiu. La música en di-
recte va contribuir a donar encara 
més espectacularitat al visionat 
de la pel·lícula dirigida per Peter 
Jackson i basada en l’obra mestra 
de J. R. R. Tolkien.

MAPA SONOR / L’aventura del hòbbit 
Frodo, responsable de la missió de 
destruir l’Anell Únic per alliberar 
els habitants de la Terra Mitjana 
del maligne Sauron, va trobar 
sempre l’adequada resposta ins-
trumental i vocal. Tons celtes per 
al ruralisme dels hòbbits, melodi-
es etèries per als elfs, minucioses 
figures tímbriques per als homes i 
els nans, violència percussiva per 
a l’exèrcit d’orcs i així fins a com-
pletar un mapa sonor tan divers 
com homogeni en la seva concep-
ció global.
 El programa, inclòs dintre de 
la temporada de l’OBC, ha aconse-
guit dos plens absoluts. La signifi-
cativa presència d’un públic no ha-
bitual anima a insistir en aquestes 
iniciatives. L’experiència viscuda 
per alguns dels nous espectadors 
és un bon estímul per enganxar-
se a altres atractives propostes. H

Experiències com 
aquesta són un 
estímul que pot 
animar un públic 
no habitual

Èpica musical 
amb l’OBC
L’orquestra entusiasma l’Auditori amb 
la banda sonora d’‘El senyor dels anells’
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