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n tres minutse

«M’inspira Sonny Crocket»

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

–¿Quan va decidir allunyar-se tem-
poralment de The Knife, el projecte 
que comparteix amb el seu germà 
Olof, per llançar-se en solitari com 
a Fever Ray? 
–Va ser una cosa natural. Feia set 
anys que tocava amb Olof i tots dos 
sentíem la necessitat d’agafar-nos 
un temps i fer alguna cosa pel nos-
tre compte. Al principi va ser una 
mica estrany, confús, però poc des-
prés es va fer agradable. 

Qui es perdés l’actuació de Karin Drei-
jer, àlies Fever Ray, al Sónar passat, pot 
rescabalar-se amb el disc en directe ‘Li-
ve in Lulea’, a la venda en format digital 
a partir de demà dilluns.

Fever Ray
Artista d’electrònica

coses concretes amb les fantàsti-
ques. És interessant veure què hi 
succeeix. 

–Una de les seves principals inspi-
racions és la telesèrie Corrupción 
en Miami. És fàcil apreciar-ho en el 
començament de Now’s the only ti-
me I know…
–Bé, és una cosa menys musical que 
atmosfèrica. Òbviament, m’agra-
da la música de Jan Hammer, però 
el que m’inspira realment és recor-
dar aquelles nits càlides de Miami 
i Sonny Crockett conduint la seva 
llanxa motora… Aquella sensació 
de llibertat.

–¿Què hi ha de Depeche Mode? Al-
guns sons del disc poden recordar 
la seva època Violator. 
–És difícil ignorar Depeche Mode, 
però en realitat mai m’han agra-
dat gaire. A mi els que m’agrada-
ven realment eren Alphaville. H33 Fever Ray.

–El seu debut homònim recorda 
The Knife, però en versió més de-
purada i essencialista. Pop elec-
trònic menys per a la pista que per 
a sota del llit. 
–M’agrada treballar amb tan pocs 
elements com sigui possible. Sin-
cerament, m’estresso quan hi ha 
massa pistes a l’ordinador; prefe-
reixo concentrar-me en unes quan-
tes i tractar el so a fons. Sóc una 
adepta del minimalisme. 

–¿I una perfeccionista, potser?
–Crec que sé el que vull molt rà-
pidament. Sóc perfeccionista en 
el sentit que res que no m’agradi 
moltíssim apareixerà sota el meu 
nom.

–Les lletres semblen més personals 
i emocionals que a The Knife... 
–És interessant barrejar lletres, di-
guem, realistes amb música sur-
realista i somiadora; el xoc de les 

pectacle, que es va estrenar dissab-
te i estarà al TNC fins al 20 de de-
sembre. Per això, a la sortida de la 
funció s’entreguen uns sobres amb 
una fitxa en què cada un pot apor-
tar informació i fotos del seu objec-
te i enviar-la al museu del temps, 
que té la seva seu a l’Alcúdia (Va-
lència). El projecte també es pot 
seguir a través de l’enllaç http://
museudeltemps.wikispaces.com, 
on s’aniran introduint totes les da-
des i la localització geogràfica dels 
objectes enterrats. H

33 La funció 8 Els tres actors d’‘El museu del temps’, en una secció de l’espectacular escenografia.

Quan José Antonio Portillo es va 
enfrontar per primera vegada a 
una aula de primària, es va ado-
nar que no tenia ni la presència, 
ni la veu, ni l’autoritat suficients 
per mantenir l’atenció dels seus 
alumnes, però va descobrir que, si 
col·locava un objecte sobre la tau-
la, funcionava com un imant per 
als nens. La primera classe que va 
fer a través d’un objecte va ser so-
bre l’ús del temps. Per fer-ho va es-
collir un rellotge com els que pre-
serven el temps de l’avarícia dels 
homes grisos a Momo, la novel·la 
de Michael Ende. Gràcies a aques-
ta tècnica narrativa, Portillo ha 
complert 17 anys com a mestre i 
ha pogut desenvolupar un projec-
te sobre la memòria que ara arri-
ba en format teatral al Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC).
 El museu del temps invita a sub-
mergir-se en un immens arxiu 
que guarda informació sobre cen-
tenars d’objectes que nens de to-
tes les nacionalitats han enter-
rat en diversos punts d’Espanya, 
França i Portugal perquè ningú 
pugui arrabassar-los la memò-
ria. Peluixos, xumets, pilotes, lli-
bres... de tot hi ha en aquest mu-
seu de records infantils. El públic 
coneixerà la història real de Sas-
ha, un immigrant ucraïnès que 
va enterrar una enciclopèdia es-
crita en la seva llengua materna o 
la d’un playmobil enterrat «perquè 
té el cervell buit».
 «La narrativitat és bàsica i això 
no t’ho explica ningú a la facultat  

GEMMA TRAMULLAS
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La memòria de les coses

MANUEL DÍAZ DE RADA

El TNC presenta ‘El museu del temps’ H L’obra invita a entrar en un gran arxiu amb 
informació dels objectes reals que els nens enterren per preservar els seus records

PROJECTE PEDAGÒGIC CONVERTIT EN TEATRE

–diu Portillo–. Narrar és voler con-
nectar amb l’altre per transmetre 
el coneixement. El repte de l’espec-
tacle és aconseguir una  emoció si-
milar a la que es produeix quan els 
nens enterren de veritat els seus re-
cords».

Darrere del teló

Les companyies Albena Teatre (va-
lenciana) i Tanttaka Teatroa (basca) 
han creat una original dramatúrgia, 
que té el seu moment àlgid quan els 

actors (un mag desmemoriat i l’arxi-
ver del museu del temps) inviten els 
nens a deixar els seus seients per tra-
vessar el teló de l’escenari i entrar en 
l’espectacular escenografia de l’ar-
xiu (dissenyada per Portillo). Si el 
mag (Nacho Diago) ja els deixa amb 
la boca oberta des del minut zero, 
l’emoció es desborda quan traves-
sen el teló i ajuden els actors a crear 
històries per a objectes orfes.
 La idea és anar creant el Museu 
del Temps del Món amb les aporta-
cions del públic que assisteix a l’es-

rònicac

Una càlida 
acollida a 
Hèctor Parra 
al Liceu

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

«Harmonia inquietant». Així ex-
pressa el seu estat d’ànim la cien-
tífica i compositora que deixa en-
rere la seva parella per empren-
dre un viatge cap a la cinquena 
dimensió a la recerca de respos-
tes sobre el que passa en altres 
marcs espacials. Hypermusic pro-
logue, del barceloní Hèctor Par-
ra, ha viscut la seva estrena a Es-
panya al Foyer del Liceu i l’expe-
riència d’aquest diàleg entre la 
música, la ciència i les arts plàs-
tiques s’ha saldat amb una bona 
acollida del públic.
 La qüestió de com abordaria 
Parra l’agosarada resolució del 
complex llibret elaborat per la 
prestigiosa física nord-america-
na Lisa Randall, autora de Warped 
passages –un llibre de referència 
sobre les dimensions desconegu-
des–, era objecte de debat abans 
de començar la funció. ¿Estarí-
em davant un especial del pro-
grama Redes d’Eduard Punset o 

davant d’una d’aquelles inintel-
ligibles obres per a esnobs que 
tant celebren els que a vegades 
no les han entès?
 Harmonia inquietant, sí, però 
també comprensible per la seva 
senzilla i a penes existent drama-
túrgia –cosa que posa en dubte 
que aquesta creació sigui real-
ment una òpera– i per les tenses 
i punyents atmosferes de la mú-
sica, admirablement recreades 
per l’emblemàtica formació im-
pulsada per Pierre Boulez, l’En-
semble Intercontemporain di-
rigida per un inspirat Clement 
Power.
 L’allunyament entre la sopra-
no (Charlotte Ellett) i el baríton 
(James Bobby), que viu feliç en 
les seves tres dimensions, es des-
envolupa en un espai amb dues 
pantalles. En la d’ella domina el 
colorisme de les volàtils imatges 
al·lusives a les seves sensacions; 
en la d’ell es dibuixa aquell pont, 
en blanc i negre, que no està dis-
posat a travessar.
 La brillant adaptació de la veu 
dels cantants a una partitura cre-
ada amb l’ajuda de la informà-
tica per intentar plasmar el so 
en la cinquena dimensió o en la 
tensió terràqüia, és un dels mi-
llors èxits d’aquest projecte. Mú-
sica futurista en aquest experi-
ment que obre les portes a nous 
camins compositius. H

La música brilla en 
l’experiment futurista 
‘Hypermusic prologue’

La quasi inexistent 
dramatúrgia posa en 
dubte que aquesta 
obra sigui una òpera


