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mergentse

Pianista amb àngel al Palau

3El músic barceloní, de 20 anys, debuta al Palau de la Música
3L’artista tocarà a l’escenari on va veure actuar els seus ídols del piano

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

RICARD CUGAT

Lluís Grané

Passin i vegin, però sobretot posin a
punt el sentit auditiu. Lluís Grané
(Barcelona, 1986) debuta avui al Pa-
lau de la Música. Aquest pianista
d’aspecte angelical arriba al seu es-
cenari somiat després d’assistir du-
rant anys com a abonat d’Ibercame-

ra als concerts dels mestres del pia-
no. Alumne de Galina Eguiazarova,
tutora de Radu Lupu i Arcadi Volo-
dos, segueix formant-se a l’Escola
Reina Sofia.

Aparentment tímid, es transfor-
ma quan parla de la seva passió per
la música. No sap el que sentirà
aquesta nit, però està segur que serà

«molt especial». Impressiona, diu,
pujar a un escenari «tan entranya-
ble». Als 12 anys va assistir al primer
dels concerts d’Ibercamera. «Cada ci-
ta per veure gent com Pollini, Kissin,
Volodos i Sokolov em permetia fan-
tasiejar sobre el futur». I aquest fu-
tur arriba avui amb un concert en
què interpretarà peces d’Albéniz,
Liszt i Prokófiev.

Sense antecedents musicals a la
família, Lluís Grané va començar a
estudiar l’instrument als 8 anys. El
seu primer contacte amb unes tecles
es remunta al primer any de vida.
«Les tocava i em deien: repeteix, re-
peteix...». Fins que va aconseguir
que li regalessin un piano: «Sempre
m’ha agradat cantar, ballar i tot el
que estigui relacionat amb la músi-
ca. Sense ella no sabria viure».

Treballa un mínim de cinc hores
diàries, extensible fins a nou, i inten-
ta aconseguir l’excel.lència: «Tot-
hom té dret a escoltar la música ben
feta», diu. No l’atrau la Play Station
ni el futbol. Prefereix llegir i desco-
brir noves partitures. I espera fer el
salt, sense abandonar els concerts, a
la direcció orquestral. Però amb
l’ambició controlada. Piano piano, se
va lontano.H

temsí

Bardem rodarà
amb Woody Allen
a Barcelona
CINE 3 Després del sí de Penélo-
pe Cruz, el més internacional
dels actors espanyols, Javier Bar-
dem, ha decidit acceptar l’oferta
del director nord-americà de par-
ticipar en la pel.lícula que rodarà
a Barcelona l’estiu que ve, segons
informa El País. La pel.lícula, una
comèdia, estarà coproduïda per
Mediapro.

Giner rep el
Premio Nacional
de Sociología
GUARDÓ 3 El president de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans va rebre
ahir de mans de la infanta Cristi-
na el Premio Nacional de Sociolo-
gia 2006. Al seu discurs d’accepta-
ció, Salvador Giner va destacar
l’estreta relació que hi ha entre la
sociologia i el compromís cívic a
què ha obligat la història recent
d’Espanya.

La Tate Modern
desbanca el
Museu Britànic
ART 3 La galeria va ser la més vis-
ta de Londres el 2006. Va tenir
4.915.000 visitants davant dels
4.837.878 del Museu Britànic i els
4.562.471 de la National Gallery.
L’èxit s’atribueix a espectaculars
exposicions com l’actual instal.la-
ció de tobogans de l’alemany
Carsten Hoeller.

Gelabert transmuta la ciència
en ball a l’ambiciós ‘Orion’

DANSA 3 ESTRENA
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MARTA CERVERA
BARCELONA

El coreògraf
defineix la seva nova
creació com «un
teorema ‘dansístic’»

El Lliure acull
aquesta obra sobre la
matèria, la vida i l’ésser
humà fins al 4 de març

B
i g b a n g , m e l o d r a m a ,
molècules, musical, evolu-
ció, emocions i ciència.
Cesc Gelabert reuneix tot

això i més a Orion, una ambiciosa co-
reografia amb nom de constel.lació
protagonitzada per 10 ballarins que
s’estrena dijous al Lliure, on recalarà
fins al 4 de març. Aquest és el segon
muntatge que aquest teatre dedica a
l’Any de la Ciència, després de l’obra
teatral Còpia sobre la clonació hu-
mana.

«Orion és gairebé un teorema
dansístic construït a partir de refle-
xions sobre la ciència i la realitat»,
explica Gelabert, un referent de la
dansa contemporània que segueix
en plena forma i ballant als 54 anys.
El muntatge, d’hora i mitja de dura-
da, comença amb la creació de l’uni-
vers i arriba fins als nostres dies.
Orion explora «el misteri del cos, el
cor i la ment».

Com a mostra, ha desenvolupat
un original solo que permetrà intro-
duir el públic en els seus pensa-
ments. «El vaig idear mentre estava
en un escàner que gravava quina
part del meu cervell activava en ca-
da moment. Aquestes imatges es
projectaran mentre el ballo, una co-
sa que per a un científic cognitiu és
com si fes un striptease», afirma.

ASSESSORAMENT ESPECIAL / Per crear
el guió amb rigor científic, Gelabert
va comptar amb l’assessorament
d’Òscar Vilarroya, director de la Uni-
tat d’Investigació en Neurociència
Cognitiva de la UAB. «Hem dedicat
un any a traduir a la dansa fórmules
científiques».

Orion es divideix en tres parts:
matèria, vida i ésser humà. A la pri-
mera i segona, el moviment és abs-
tracte. Però a la part final, amb una
atmosfera de musical hollywoodià
dels anys 50, adopta formes més tea-
trals per retratar diferents emo-
cions. La música conté des de crea-
cions atmosfèriques de Borja Ramos
fins a cançons de Raimon, clàssica i
rock.

Orion és més dens que els ante-
riors Psitt!! Psitt!! i Viene regando flo-
res... L’obra suposa un gran repte per
als ballarins, els mateixos dels seus
últims muntatges. També hi partici-
pen Toni Jodar i Lydia Azzopardi.
«Hi faig petites aparicions, una bas-
tant còmica», diu la companya i
sòcia de Gelabert a la companyia
que van fundar el 1985.H

ELISENDA PONS

33 Cesc Gelabert, dimarts, durant un assaig d’Orion al Lliure.


