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musicals com La voglia matta (1962) i
Quando dico che ti amo. Fontana va continuar cantant fins aquest mes d’agost.

obant una bona sintonia amb les
uitarres que van mantenir durant
ota l’actuació. “Ara farem una veró disco-samba del meu primer èxit
tercomarcal”, va dir Oliver abans
e tocar Surfistes en càmera lenta,
ue efectivament va tenir un aire
opical. D’acord amb el que es poa preveure, era l’hora que Sisa omís l’espai central entre els seus
ompanys de joc, però va deixar que
ssin ells qui engeguessin Coristes
numismàtics. Un cop acabada la
rimera estrofa, Sisa va aparèixer
er rebre la primera ovació de la nit.
Els tres tenors de la cançó heteodoxa es van repartir el repertori
om a bons germans: cinc cançons
e cadascú. Però van anar més enllà
e l’autohomenatge. Fugint de la
olemnitat i espolsant-se el pes de la
stòria, van triar divertir-se i diverr, intervenint en les cançons amb
rranjaments senzills i alhora atrets, com quan Portet va decidir “deutar com crooner” per cantar
unny day només acompanyat
Oliver, que va debutar “com a guirrista de jazz”. El joc va reforçar el
aràcter irònic d’una peça sobre un
a de platja amb “olor d’aixelles i
ollastre a l’ast”.
També Oliver va afegir humor a
etit homenet, amb Sisa movent-se
er l’escenari com un follet del bosc.
el mateix Sisa, que va fer el paper
e firaire per vendre les cançons, va
audir tocant les maraques a Homes
dones del cap dret i cantant a cor
uè vols el crescendo de La primea comunió, que va sonar elèctrica i
pica, com El fill del mestre. El canutor galàctic fins i tot va començar
mb la guitarra acústica La Rambla,
na cançó que Portet va reconèixer
spirada en “el mestre Sisa”.
Després de Boletaires, Oliver va
ocar tot sol Final feliç. Sisa, també
ol, va fer Aquesta nit follem com
lls –“una recomanació de la Geniitat de Catalunya”, va dir– i Portet
a rematar amb La música dels ases una nit irrepetible. Serà difícil
obar la màgia que durant una hoa van fabricar els tres boletaires
urfistes del cap dret.e

La reivindicació
de la música
catalana també
té la seva Via
Crítica
OBC
L’AUDITORI

11 de setembre

XAVIER CESTER

èxit de la Via Catalana
va afectar l’assistència
al concert de la Diada,
amb un Auditori lluny
d’omplir-se sense que
això rebaixés la temperatura d’un
públic que ja estava encès. Una altra reivindicació, la del patrimoni
musical, va centrar un programa
amb la primícia de dues obres per a
piano i orquestra.
El caràcter cinematogràfic del
ConcertmàgicdeLamotedeGrignon
es fa palès des dels llampants acords
inicials,ambunllenguatgequerecordaRakhmàninov,totiquelasecciófinal recrea la Dansa de Falgars. Més
melodies tradicionals, com La Milana de Vilanova i La Boja del Garraf,
recorren la Rapsòdia d’Oltra. Albert
Guinovart es va trobar ben còmode
amblesduespartitures,ambunlirismedebonalleienlaprimeraiunaengrescadora lleugeresa en la segona.
UndelsseusdeliciososValsospoètics
en homenatge a Granados va servir
depropina.LasimfoniaNovaCatalònia de Manén embolcalla un grapat
de melodies populars amb una frondosaorquestraciópostromàntica,no
gaire ben servida per una OBC amb
apatia postvacances. La batuta apassionada de Xavier Puig no va impedir que el cafarnaüm sonor sepultés
l’Orfeó Català en uns Segadors que,
per a Manén, acaben amb un triomfant to major. Profecia?e
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