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mark i el baterista Paal
Nilssen-Love–, l’exponent
d’un dels grups més explo-
sius de l’escena actual
–Magnus Broo, trompeta
(Atomic)– i la sensacional
descoberta d’un contra-
baixista de Nova York que
té a les seves cordes el
blues del segle XXI –Adam
Lane–. Junts han generat
una proposta que es va
presentar al club Apolo
juntament amb l’encomia-
ble segell portuguès que li
ha donat aixopluc –Clean
Feed.

Van ser noranta minuts
d’una intensitat esfereïdo-
ra, temes propis amb refe-
rències pictòriques (Alfa-
ma, dedicat a Georges Bra-
que) i musicals (Tomorrow
now, en record de Lester
Bowie) que van sonar amb
la rotunditat i la contun-
dència que només pot
tenir la convicció d’una
tasca honesta i sincera. La
concurrència la formaven
uns quants privilegiats que
potser algun dia podran
explicar que ells també
van veure com es forjava el
jazz del demà.

4 Corners
Temporada Arco y Flecha. Club
Apolo, 25 de novembre.

Mentre el jazz festi-
valer enlluerna
amb la seva nòmi-

na d’estrelles, l’essència
d’una música que va néixer
al subsòl s’esmuny per les
cantonades. Com li corres-
pon a una expressió sono-
ra que va rebre el tracte de
perversa i blasfema en els
seus orígens, és prou signi-
ficatiu que cent anys des-
prés aquells que estan do-
nant-li una nova embranzi-
da siguin els desheretats
de la fama i el poder. Mú-
sics a jornada completa
que entenen el seu ofici
com una experiència ex-
trema en la qual només val
el joc del tot o res. Instru-
mentistes, arranjadors i
compositors a cor obert
acostumats a córrer pels
marges, mentre pel carril
central l’embús d’aspirants
a l’èxit o de carraques tu-
nejades és cada dia més
asfixiant.

Per tot plegat el nom
d’aquesta formació –4Cor-
ners– no és un caprici ni
una casualitat, sinó tota
una declaració d’intenci-
ons. Entre els seus inte-
grants, dos dels gegants
que estan revolucionant el
jazz des de les bandes –el
saxofonista Ken Vander-
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Experiència extrema

90 minuts amb
la contundència
d’una tasca
honesta i sincera
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Homenatgea
RosaSabater
als25anysde
lasevamort

Redacció
BARCELONA

Avui fa 25 anys que la bri-
llant carrera de la recone-
guda pianista catalana
Rosa Sabater va estroncar-
se sobtadament a causa
d’un tràgic accident. La Re-
vista Musical Catalana i la
Fundació Orfeó Català -
Palau de la Música han vol-
gut retre tribut a la seva
gran categoria humana i
artística dedicant un ex-
tens espai a la pianista en
el número 289 (novembre)
de la revista i organitzant
alhora un acte institucio-
nal d’homenatge, que se ce-
lebra avui mateix al Petit
Palau. Comptarà amb la
presència i els parlaments
de diferents personalitats
que la van conèixer i que
van compartir moments de
vida amb ella, com són
Marçal Cervera, Gonçal Co-
mellas, Ana Higueras, An-
toni Ros Marbà, Albert
Nieto i Antoni Sàbat.

La Revista Musical Ca-
talana presenta un recor-
regut biogràfic per la vida
de Rosa Sabater (1928-
1983), de la qual destaca la
personalitat humana i càli-
da, i el complementa amb
un recull d’opinions de per-
sones que la van conèixer.
El pianista Albert Attenelle
clourà l’acte interpretant la
peça Escenes romàntiques
d’Enric Granados. ■

L’emoció
d’Amagatsu

La companyia japonesa Kinkan Shonen
torna al Mercat de les Flors vint anys
després de la seva última actuació

Marta Porter
BARCELONA

Ushio Amagatsu és un dels
grans coreògrafs japonesos,
i el butoh, el seu estil. Un
butoh, però, que, segons ex-
plica ell mateix, “és diferent
per a cada coreògraf”. El
seu, a més d’incloure la co-
reografia fixada –en con-
traposició a la improvisació
propugnada per un dels cre-
adors d’aquest estil, Kazuo
Ono, un vell mestre de 102
anys que encara viu–, es
basa en el “diàleg amb la
gravetat”. Per Amagatsu, la
gravetat és el que sosté el
cos, un cos que treballa a
partir de dos elements con-
traposats, “la tensió i la re-
laxació”.

El reconegut coreògraf i
fundador i director de la
companyia Sankai Juku (El
Taller de l’Oceà i la Munta-
nya) és a Barcelona per pre-
sentar l’espectacle Kinkan
Shonen, un treball del
1978, que fa tres anys va re-
cuperar per encàrrec del
Théâtre de la Ville de París,
amb el qual manté una es-

tretíssima relació des de fa
més de vint-i-cinc anys.
“Tot és exactament igual
com quan la vaig crear –ex-
plica el coreògraf–. Només
hi he afegit quatre solos per
als ballarins més joves”.
L’obra està interpretada
per set ballarins homes,
vestits i maquillats de blanc
segons la tradició butoh.
“En realitat, quan vaig deci-
dir muntar la companyia,
vaig fer un workshop amb
30 ballarines i ballarins,
però al cap d’un any només
en quedaven tres, i tots tres
eren homes”, assegura.

Les emocions
“Potser és perquè la meva
manera de treballar es basa
en la concentració i en com
mantenir-se dret amb el
mínim esforç muscular
possible, i no ho van aguan-
tar”, confessa. Amb tot,
sembla que aquest centrar-
se en “la concentració i els
moviments suaus que ens
remeten al temps i a
l’espai” li ha permès a Ama-
gatsu arribar al fons de les
emocions humanes bàsi-

ques i, per tant, al públic de
tot el món. És per això que
avisa als espectadors que
des d’avui fins diumenge
vagin a veure l’espectacle al
Mercat de les Flors: “Que no
vinguin amb cap idea prè-
via definida sinó amb la
ment oberta i que cadascú
s’endugui la seva pròpia im-
pressió, ja que això és el tea-
tre”. I afegeix: “He anat a
veure els quadres de Joan
Miró i, quan ets davant d’un
quadro, tinc una sensació,
no vull llegir-ne el títol sinó
que vull saber què sento, es-
tablir un diàleg entre el qua-
dre i jo. L’important és què
sent cadascú davant del
quadre [o de l’espectacle],
això és l’important”.

Activitats paral·leles
La presència de la compa-
nyia Sankai Juku al Mercat
de les Flors es completarà
amb la projecció de dos dels
seus espectacles en vídeo i
d’una conferència del ma-
teix Amagatsu divendres a
les 19.00 h a l’Institut del
Teatre. Fa 20 anys que no
venien a Barcelona ■

La companyia japonesa va crear ‘Kinkan Shonen’ el 1978 ■ AVUI


