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Jordi Tardà ha acomplert el seu
somni i tindrà a Les Arenes un lloc
per mostrar les seves 5.000 peces
de col·leccionista

Museu del Rock

D
ivendres passat, en
aquestesmateixespà-
gines, Pep Blay es de-
manava per què si
tenim un museu de la

xocolataode lessabatesnopodem
tenir-lo del rock. I el tindrem. Serà
a finals de l’any que ve a la remode-
lada plaça de Les Arenes, gràcies a
l’esforç i la insistència d’un home,
periodista i promotor, que ha dedi-
cat tota la seva vida a la música i
que al llarg de tots aquests anys ha
aconseguit reunir una col·lecció
d’objectes imaterialdetottipusre-
lacionat amb el món del rock que
arriba a les 5.000 peces. Jordi
Tardàfinalmentfaràrealitatelseu
somni: a Catalunya hi haurà un
museu del rock, el primer de tot
Europa, i pel que diu l’arquitecte
del projecte, Luis Alonso, “no tin-
drà res a envejar al Rock and Roll
Hall of Fame de Cleveland i a l’Ex-
perience Music Project de Seatt-
le”, que actualment són els dos
únics al món.

De moment, però, només
tenim una lleugera idea de com
serà el continent d’aquest futur
Museu del Rock: 2.000 m2 repar-
tits entre un auditori polivalent
amb capacitat entre 400 i 800 es-
pectadors, una mediateca per a
la documentació gràfica i acústi-
ca, un espai per a la col·lecció per-
manent i àrees per a exposicions
temporals, com la sala Efemèri-
des, on es s’explicaran esdeveni-
ments musicals rellevants com,
per exemple, la història dels con-
certs de Bruce Springsteen a
casa nostra. A més, hi haurà tres
sales estables dedicades als Beat-
les, als Rolling Stones i a la músi-
ca dels Països Catalans. En
aquest darrer cas, “les barreres
estilístiques es faran invisibles”,

assegura Jordi Tardà, és a dir,
que hi tindrà cabuda tota la mú-
sica que es fa a casa nostra.

Pel que fa al contingut, només
s’ha avançat que el Museu del
Rock pretén ser “una atracció
cultural, didàctica i turística”, la
resta encara són incògnites. Cal-
drà veure com es concreta el pro-
jecte museogràfic. Quin serà el
discurs? Com s’explicarà el rock
com a estil musical? Quina mira-
da històrica oferirà? Quins artis-
tes hi seran representats? Quins

objectes dels 5.000 que formen la
col·lecció s’exposaran? O quins
altres elements tant sonors com
visuals s’utilitzaran per contex-
tualitzar-los? No n’hi ha prou de
comptar amb una gran col·lecció
que inclogui peces de tan valor
econòmic i fins i tot emocional
com l’inflable Yellow Submarine
original dels Beatles. Un museu
del rock també hauria de ser
capaç d’aprofundir en tots
aquells aspectes de la música que
contribueixin a enriquir-nos i ens

aportin nous coneixements. Des-
cobrir el vestit de núvia de la Ma-
donna pot tenir un gran interès
per a un col·leccionista o un fan
però si s’exposa en un museu
també hauria de servir per expli-
car què ha representat tota una
reina del pop com ella per a la his-
tòria més recent de la música.

Confiem, doncs, que no es con-
verteixi en un museu de les extra-
vagàncies perquè que Barcelona
tingui el primer museu del rock
d’Europa és una gran oportunitat.

Un museu del rock
també hauria de ser
capaç d’aprofundir
en tot allò que
contribueix a
enriquir-nos

Sonoritats

El Museu del Rock impulsat per Jordi Tardà té previst obrir a finals de l’any que ve ■ MARIA ÀNGELS TORRES
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ció i per un inusual saber
estar en escena. Una for-
mació completa els per-
met dominar diverses tèc-
niques circenses (dansa
acrobàtica, perxa xinesa,
mans a mans, aeris, bàs-

de Traces gràcies al peda-
gog escènic quebequès
Jan-Rok Achard arran de
les Jornades de Formació
organitzades per l’Associ-
ació de Circ el passat no-
vembre. Cinc artistes que-
bequesos i mexicans nas-
cuts a inicis dels 80. Tots
cinc admirables per forma
física, agilitat, suavitat i
control de moviments,
per energia i sincronitza-

Traces
De Les 7 doigts de la main.
Mercat de les Flors, 28 de juny.

L’enhorabona a Ri-
cardo Szwarzer i
Francesc Casadesús

per incloure aquest espec-
tacle al festival Grec: sensi-
bilitat pel circ i assumpció
que les arts del moviment
no es limiten a la dansa.

Coneixíem la gestació

Crítica circ

Un fresc ‘divertimento’

JordiJané

cula, acrobàcia als cèrcols
xinesos, roda Cyr). A més,
canten, patinen, toquen el
piano i interpreten bé els
textos. Si bé a Traces hi ha
proeses notables, el que
compta és com es descab-
della i se serveix l’acció.
Un dels moments més re-
eixits és el de les dues
perxes xineses (preciosis-
ta i d’un envejable bon
gust). Un altre número

d’alt voltatge és el de la
roda Cyr, on s’amalgamen
tècnica i sobrietat a parts
iguals. Als cèrcols xinesos
destaca l’aparent ingravi-
desa dels cinc artistes: hi
brilla una entrada en
mortal i subjecció en
mans a mans al portador.
Remarcable la dansa
acrobàtica generada en
les acrobàcies portades i
en els exercicis mans a

mans. Delicadíssims tocs
d’humor en números com
la butaca de lectura d’una
Héloïse Bourgeois tocada
pels àngels, que em remet
al genial James Thiérrée.

Malgrat alguns tocs es-
cènicament adolescents i
un punt de meliquisme en
certs textos, aquests cinc
intèrprets inciten el sector
circense català a posar-se
les piles.

Els cinc intèrprets
inciten el sector
català a posar-se
les piles


