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Memòriade l’avenir TolkienaL’Auditori
CRÍT ICA DE MÚSIQUES DEL MÓN CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

La il·lustradora valenciana Ana Juan

El Senyor dels anells

Música: Howard Shore
Lloc i data: Auditori (10/I/2015)

JAUME RADIGALES

L’actual temporada de l’OBCdes-
tina tres programes a la música
de cinema, amb la projecció si-
multània de diverses pel·lícules
sincronitzades ambmúsica en di-
recte. El cap de setmana ha estat
el torn per a la primera d’aques-
tes sessions amb un plat fort,
l’adaptació cinematogràfica que
Peter Jackson va fer el 2001 de la
primera part d’El senyor dels
anells de Tolkien. Adscrita al sin-
fonisme cinematogràfic, de re-
gust eclèctic i amb anacronismes
postromàntics de gran eficàcia,

la partitura va comptar amb l’al·li-
cient d’una bona direcció (a càr-
rec de Shih-Hung Young) davant
d’una OBC lliurada a la causa i,
sobretot, de la feliç conjunció
coral amb el Cor Infantil i el Cor
Jove de l'Orfeó Català i el Cor
Jove dels Països Catalans.
El resultat va ser brillant, amb

públic que omplia la sala –i amb
entrades exhaurides–, procliu al
mitjà cinematogràfic, i que va sa-
ludar amb una ovació dret la tas-
ca dels músics. Sent una pel·lícu-
la sonora, és evident que l’equalit-
zació entre diàlegs i música inhe-
rent al producte exhibit en sales
cinematogràfiques no té, quan se
la destina a un concert, el mateix
nivell de perfecció tècnica. És
d’agrair, això sí, que s’exhibís la
cinta en versió original,
subtitulada al català.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L a seva portada per al
nou número de la re-
vista The New Yorker
ja s’ha convertit en
una icona. Un símbol

mundial capaç de sintetitzar en
una imatge la inquietud i la triste-
sa provocades per l’atemptat con-
tra Charlie Hebdo. A la portada, el
cim de la Torre Eiffel es transfor-
ma en un llapis. A la seva base, la
gespa i els arbres han adquirit un
inquietant to vermellós. L’autora
de l’afilada síntesi és Ana Juan
(València, 1961), Premi Nacional
d’Il·lustració el 2010 i habitual de
les portades de la revistaThe New
Yorker des de fa dues dècades: era
seva la que va commemorar el
desè aniversari de l’11-S. Va tenir
gran repercussió, però la que aca-
ba de fer l’ha desbordat: “M’ha
trucat moltíssima gent; estic molt
sorpresa”, confessa.
Perquè tot va anar molt ràpid.

Després de l’atemptat a París, diu,
l’editora d’art de The New Yorker
va enviar un correu electrònic a
tots els il·lustradors que treballen
amb ells demanant-los una imat-
ge del que havia passat. La porta-
da ja estava feta, era per a una ga-
leria d’imatges interior. Així que,
continua, “em vaig plantejar un
parell d’idees, París i el seu sím-
bol més icònic, la Torre Eiffel, i
un llapis per dibuixar, i sobre això
vaig fer tres propostes i sorpre-
nentment una ha acabat sent la
portada”. Tres propostes que va
dibuixar en hores: “A la premsa
tot és per ara mateix i vaig dibui-
xar en el temps que un articulista
escriu un article. Vaig crear una
imatge senzilla: el que importa és
el que transmet, una imatge no-
més en vermell, blanc i negre amb
la Torre Eiffel transformant-se en
un llapis”. Un llapis que hores
més tard, diu emocionada, va veu-
re convertit en emblema de les
manifestacions de repulsa. I un
vermell que no pretén ser sang,
diu, sinó un ambient “que acompa-
nya la imatge amb una mena d’in-

quietud, és un capvespre o alba
vermella, impactant, bonica”.
Ana Juan viu a Madrid però

parla des d’Hamburg, d’on és la se-
va parella. Una urbs on se sent a
casa i on la van sorprendre els
atemptats de París i el que ha pa-
tit aquest cap de setmana un diari

d’aquesta ciutat alemanya, el
Mopo, el Morgenpost, perquè
després de les morts del Char-
lie Hebdo va publicar vinyetes
deMahoma. L’autora diu que
els atemptats li han causat
“indignació però també la im-
potència de veure que això
no s’ha acabat. Gairebé ho
veig com una guerra perduda,
perquè és impossible aturar cer-
tes actituds, i només queda conti-
nuar treballant i no donar-se per
vençut davant la por”.
Ella, efectivament, continua

treballant en les seves il·lustra-
cions i els seus llibres per a nens i
adults. Va començar en revistes

com La Luna,Madriz o El Víbora,
i amb influències que van de l’ex-
pressionisme als prerafaelites o
Rothko ha creat un llenguatge
que li ha donat fama internacio-
nal: avui crea directament per a
editorials com la italiana Logos,

on en la col·lecció Spac-
cacuore (trencacors) té
històries sensuals, gòti-
ques, crues i misterioses
comHermanas,Lacrimo-
sa o Promesas, creades
amb el seu company
Matz Mainka. Per als
EUA Juan dibuixa amb
gran acollida la sèrie de lli-
bres fantàsticsFairyland, es-
crits per CatherynneM. Va-
lente. I a Espanya Edelvives
està recuperant el seu fas-
cinant treball, obres com
Amantes o Snowhite, bonica i
dura visió de Blancaneu on
l’heroïna és una noia objecte
que se sent molt sola.
Abans d’acomiadar-se, Juan

afegeix una cosa més: “Aquests
dies hi ha hagut molta hipocre-
sia, gent que ha posat el crit al cel
per la llibertat d’expressió i ha dit
Je suis Charlie i ha oblidat que a
Espanya fa pocs anys es va segres-
tar El Jueves i als seus dibuixants
els van imposar una multa de
3.000 euros per una portada
sobre la monarquia”.c

Raúl Rodríguez

Intèrprets: Raúl Rodríguez, tres
i veu; Mario Mas, guitarra; Gui-
llem Aguilar, baix; Aleix Tobías,
bateria
Lloc i data: Jamboree
(10/I/2014)

KARLES TORRA

Durant la dècada passada, Raúl
Rodríguez va unir la seva experi-
ència com a músic a les seves in-
vestigacions antropològiques a
Son de la Frontera, i va introduir
per primera vegada el tres cubà
en el flamenc. Sis anys després
de deixar el grup, indiscutible-
ment un dels projectes més esti-
mulants en l’àmbit de la fusió
sorgits al nostre país, Rodríguez

torna a la càrrega com a líder
amb Razón de son.
Presentat el dissabte en un ata-

peït Jamboree, el nou material
s’articula entorn de les seves
investigacions sobre la música
popular andalusa i la seva conne-
xió amb altres músiques. Es trac-
ta principalment de compo-
sicions de nou encuny i en les
quals rellança palos i tradicions
ancestrals, dins del que l’artista
va qualificar com “la memòria de
l’avenir”.
Rodríguez, que s’estrena com

a cantant en aquest projecte, va
comparèixer al capdavant d’un
quartet de recent formació i en el
qual el seu tres cubà –guitarra de
tres cordes dobles– comparteix
protagonisme amb la guitarra de
Mario Mas. Entre altres temes
d’anada i tornada, l’artista ens va

sorprendre amb Llévame a la
mar, un fandango indià amb una
preciosa intro de tres i que també
ens va brindar un bonic solo de
guitarra de Mas. El repertori ens
va descobrir a continuació els
misteris i encants de la música
afroandalusí, primerament amb
laHistoria del negro Curro, i des-
prés recuperant una “caña” que
es tocava al segle XIX a Triana,
un barri amb un deu per cent de
la població d’origen africà.
Ja en la recta final, i ampliant

el grup amb les col·laboracions
del trompetista David Pastor i els
percussionistes del grup Coetus,
Raúl Rodríguez va interpretar
una buleria amb son (Con la gui-
tarra en blanco), així com una cu-
riosa versió de la petenera, canta-
da a l’estil de Veracruz, que és
d’on ve. Una interessant sessió,
en suma, tot i que sembla clar
que al grup li falta encara un cert
rodatge per assolir les seves òpti-
mes prestacions.c

ARXIU

“Aquests dies hi ha
hagut hipocresia,
hi ha qui oblida que
aquí es va segrestar
‘El Jueves’ no fa tant”

La il·lustradora valenciana parla des d’Hamburg de la seva icònica portada per a ‘TheNewYorker’ i de la seva feina

Elprodigiós llapisd’AnaJuan
Entre contes i
vinyetes.
Al costat d’aques-
tes línies, il·lustra-
ció d’Ana Juan
per a Otra vuelta
de tuerca (Gala-
xia Gutenberg)
de Henry James.
A sota, un dibuix
del seu Snowhite
(Edelvives) i la
portada de The
New Yorker
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