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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Vols canviar

d’habitatge?
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� La sisena edició del
Festival Escena Poblenou
manté l’objectiu de trobar
nous llenguatges que im-
pliquin una nova recepció
per a l’espectador. Aquest
any, per exemple, poten-
cien les trobades entre ar-
tistes plàstics i escènics,
perquè construeixin una
acció adreçada al públic i
arrenquen línies de col·la-
boració amb entitats cultu-
rals del districte (Hangar,
Palacete de La Boro, Niu,
Espai Artístic i La Porta).
També engeguen un pro-
jecte (Viatges d’Interès
Artístic, VIA) amb el Fes-
tival de Ramonville i el
Label Rue per potenciar la
creació de xarxes més en-
llà dels Pirineus. El festi-
val ha elaborat un cartell
de 22 propostes del 18 al
21 d’aquest mes. La majo-
ria de propostes són gratu-
ïtes i les de pagament, cos-
ten només dos euros.

Tot i que el 80% dels es-
pectacles són de compa-
nyies catalanes, els direc-
tors artístics, Ada Vilaró i
Sergi Estebanell, desta-
quen les propostes inter-
nacionals perquè perme-
ten veure la dansa contem-
porània que es fa a Roma-
nia o el clown més avançat
amb la francesa Jackie
Star (els clowns d’allà es-
tan «40 anys enrere», co-
menta Estebanell). També
un aspecte que ajuda a mo-
dernitzar les especialitats
escèniques són els tallers.
En aquesta edició es dona-
ran nocions del món del
bufó i no es descarta que el
resultat del taller sigui un
espectacle. De fet, del
workshop de l’any passat
va resultar l’espectacle de
carrer visual, íntim i sensi-

ble Kamchàtka. Aquest
treball figura en el cartell
actual, després de triomfar
al festival de teatre al car-
rer de Tàrrega.

Circ, dansa, objectes
Zahir Circo (Einstein i el
relatiu) inaugurarà el fes-
tival. També respon a la
disciplina del circ, el tre-
ball de Los Gingers (Per-
las y plumas) i el muntatge
Michaël & Caroline (Le
diable au corps) de només
un quart d’hora de durada.
Pel que fa a dansa, l’espai
Niu ofereix un treball
d’improvisació amb Erre
que Erre i Miquel Marín i
es presenta un treball amb
música experimental. La
companyia de Mercedes
Boronat fa una coreografia
que pretén trencar amb la
dansa preciosista. Al’Han-
gar, també hi ha previst un
treball en procés de María
Cerón i Sonia Gómez. Pel
que fa a La Porta, presenta
dos treballs de dansa en
procés. Ada Vilaró destaca
aquestes presentacions
que permeten provar crea-
cions davant del públic i
que, gràcies a això, prenen
una nova volada.

La Sala d’Exposicions
de Can Felipa i el festival
han provocat A cegues,
trobades de Lídia Gonzá-
lez d’Amaranto i el video-
creador Txalo Tolosa («fa-
ran una exposició efímera
de tres quarts d’hora», co-
menta Jordi Ribes, de Can
Felipa); dels artistes Bes-
tué & Vives, el músic Wi-
lliams i el clown Anido
que conviden Manuel Del-
gado per reflexionar de
l’espai públic; i de Mar
Arza i la ballarina Maria
Montseny preparen també
una acció performàtica.

El Festival Escena
Poblenou fusiona artistes
plàstics i visuals en peces

multidisciplinàries
JORDI BORDES / Barcelona

El primer dia de juny, du-
rant el Primavera Sound,
l’Auditori del Fòrum es va
omplir fins a l’última cadi-
ra en el recital que, amb el
nom de Spiritualized
Acoustic Manlines, Jason
Pierce va fer acompanyat
d’un cor de gospel, un
quartet de corda i un piano.
Un mes i mig més tard, i
sense figurar en cap pro-
nòstic, el grup britànic
Soulsavers, amb el nord-
americà icona del Seattle
dels noranta Mark Lane-
gan exercint de vocalista,
va reivindicar-se en el
Summercase amb un xou
en què les atmosferes am-
bientals i electròniques
dels primers es fusionaven
–sorprenentment sense
fissures– amb el blues i
gospel flagel·lat del segon.
Avui, i amb el barceloní
David Carabe de Mishima
completant el trio, prota-
gonitzaran plegats el
«concert de presentació»
de la sisena edició del Fes-
tival Wintercase, que viurà
els seus dies de màxima
intensitat a mitjan novem-
bre amb tres altres vetlla-
des, que com la d’avui tin-
dran lloc a la sala Razzma-
tazz: Super Furry Animals
i Ratatat (18 de novembre)
Editors i How I Became
the Bomb (20) i Spoon i
Explosions in the Sky
(24). En una fórmula itine-
rant adoptada cada vegada
més per altres festivals, el
festival es desplegarà amb

els mateixos grups per Va-
lència, Madrid i Bilbao.

Tardor intensa
I tot i que la música en di-
recte a Barcelona ja fa dies
que ha arribat de nou als
punts de màxima activitat,
els festivals de rock de la

tardor aniran caient des
d’avui un rere l’altre amb
periodicitat setmanal: el
cap de setmana el Palau
Sant Jordi rebrà l’edició
d’estrena de l’Asics Music
Festival, amb Pet Shop
Boys al capdavant, i
l’Apolo serà escenari del

Rockdelux Music Wee-
kend els dies 19 i 20. El
Primavera Club, per la se-
va part, ja ha tancat el me-
nú d’una segona edició en-
tre el 3 i el 8 de desembre,
amb noms com ara New
Pornographers, Lagartija
Nick i Thurston Moore.

La unió entre l’electrònica de
Soulsavers i el «gospel» polsegós de

Mark Lanegan obre el Wintercase
La cita marca avui a Barcelona l’inici d’una tardor repleta de festivals de rock

G. VIDAL / Barcelona

� The Jayhawks són considerats, per
inaudita unanimitat, un dels principals
responsables de la revifalla d’estils tra-
dicionals nord-americans (country,
folk, blues) dels anys noranta. Després
de les visites constants a Barcelona

� Que el calendari de concerts a la
tardor ja no té gaire res a envejar al de
les altres estacions es tornarà a posar
de manifest des d’avui a Barcelona.

Lanegan, a l’esquerra, i els Soulsavers, en una imatge promocional. / EL PUNT

El Wintercase, amb dues de les grans
sorpreses dels festivals de la prima-
vera i l’estiu com són ara Soulsavers
i Spiritualized obrint el foc aquesta
nit, presentarà quatre gires amb Su-

tant de la banda com dels seus dos lí-
ders, Mark Olson i Gary Louris, avui és
el bateria Tim O’Reagan qui provarà
fortuna al Zac Club. Hi presenta un
disc homònim que inclou mencions a
la ciutat de Barcelona.

per Furry Animals, Editors i Spoon,
entre altres bandes. Barcelona, que
els últims dies ja ha estat escenari de
concerts massius, torna a agafar el
ritme dels mesos de més dilatació.

Tim O’Reagan, al Zac Club

� Des d’ahir i durant els
pròxims tres mesos, el
Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) expo-
sa, dintre de la seva col-
lecció permanent, una va-
luosa pintura de Rem-
brandt, Retrat d’Amàlia,
princesa d’Orange. Creat
l’any 1632, l’obra és un oli
sobre tela que fa 69,5 x
54,5 cm.

La presència d’aquesta
obra al MNAC és fruit

d’un intercanvi amb l’Ins-
titut de France, Musée Jac-
quemart-André de París.
El MNAC, en contraparti-
da, ha cedit a aquesta insti-
tució el Retrat de Jean-
Claude Richard, l’abbé de
Saint-Non de Fragonard,
procedent del Llegat Cam-
bó, per a l’exposició Fra-
gonard, les plaisirs d’un
siècle, que es pot visitar
fins al 13 de gener.

Retrat d’Amàlia, prin-
cesa d’Orange és un dels

primers olis fets per Rem-
brandt després d’instal-
lar-se definitivament a
Amsterdam, el 1631. No-
més un any després de
crear aquest quadre, va
pintar la famosa Lliçó
d’anatomia del Dr. Tulp i,
tres anys més tard, el retrat
de la seva esposa Saskia,
representada també de
perfil, amb característi-
ques estilístiques i formals
similars a les de l’obra que
es pot veure al MNAC.
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El MNAC exposa, durant els pròxims
tres mesos, una obra de Rembrandt

Un fragment del Rembrandt
que es pot veure al MNAC.




