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El meu quadro
favorit és ‘La vida’,
de Picasso, una obra
al.lucinant i blava

A rticle 63. Avui m’agrada-
ria parlar de pintura, aquí
encara no ho hem fet. Hi

ha dos quadros que m’al.lucinen,
el primer és l’Autoretrat als 63 anys,
de Rembrandt.

I m’intriga aquest autoretrat
perquè el va pintar l’últim any de
la seva vida i també perquè va ser
l’últim d’unes vuitanta pintures,
gravats i dibuixos en què es va
autoimmortalizar. Sempre m’ha
fascinat poder veure com Rem-
brandt anava envellint a través de
la seva pròpia mirada. Em sembla
tan poderós...

Encara que d’aquest retrat
també m’agrada el que no es veu.
Amb les tècniques actuals pots
veure les coses que va modificar
del quadro. I, en aquesta pintura,
va fer més petita la boina que
portava i de les seves mans va des-
aparèixer un pinzell. ¿Per què en
el que seria el seu últim retrat no
volia aparèixer com a pintor? No
ho sé, però m’encanta.

P e r ò e l q u a d r o q u e m é s
m’agrada és... Això sí, us ho expli-
caré després del millor de la me-
va setmana.

Tercera posició: Humu humu
Nuku Nuku Apuaa, pertanyent a la
banda sonora de High School Musi-
cal 2. No us feu enrere per la seva
procedència; és una cançó plena
de vida i de felicitat que no pots
deixar de cantar.

Segon lloc: Cashback. M’encan-
ten totes les pel.lícules que ju-
guen amb el poder d’aturar el
temps. I m’entusiasma aquesta,
perquè explica el truc per aconse-
guir que el temps passi ràpid tre-
ballant i els petons s’aturin els
dies nevats.

Primer lloc: l’autobiografia de
Frank Capra prologada per John
Ford (T&B). Dos directors ex-
cel.lents que brinden una lliçó de
cine i expliquen que en aquest
ofici en què no hi ha regles tan
sols hi ha un pecat capital: avor-
rir l’espectador.

I tornant al meu quadro favo-
rit. És La vida, de Picasso. Un qua-
dro que ens mostra l’amor de la
mare i el fill, l’amor de la parella,
l’amor de la pèrdua i l’amor soli-
tari. Absolutament al.lucinant i
totalment blau.

Encara que us he de confessar
que el meu pintor favorit segueix
sent Henry Matisse. Us deixo
amb la seva frase més autobio-
gràfica i que m’arriba directa-
ment fins a l’esòfag: «Tota la vida
s’ha de ser un nen que inicia pro-
jectes i un home que treu la força
per portar-los a terme». H

33 L’il.lusionista Sergi Buka juga amb un as de cors.

Sergi Buka

L’il.lusionista Sergi Buka presenta
Umbra, un espectacle de màgia i
ombres per a tota la família, els
diumenges d’abril al TNC.

Il.lusionista

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

n 3 minutse

«El truc del colom
és qüestió d’amor»

–En el seu xou apareixen coloms,
peixos... i desapareixen persones.
¿La seva vareta ho toca tot?
–M’agrada sobretot treballar amb
efectes òptics, llums, projeccions
amb ombres, i explicar una història.
Barrejo els números clàssics amb les
il.lusions audiovisuals.

–¿Algun truc que se li resisteixi?
–Encara que les desaparicions són
més impactants, els efectes més

complicats són els de manipulació:
cartes, pilotes, peixos... Es necessiten
hores de pràctica i no hi ha truc.

–¿I el truc dels coloms?
–Se’ls ha d’estimar, guanyar-se la se-
va confiança. Han de notar aquest
afecte, és qüestió d’amor, i això cal
treballar-ho. Tinc vuit tórtores.

–¿Quins números l’han sorprès
més a vostè, que és professional?
–El que més ens sorprèn als mags
són les rutines dels professionals als
congressos. Són efectes que no fun-
cionen amb el públic, tot i que te-
nen més tècnica i són més enreves-
sats que altres més senzills de con-
cepte però més efectistes.

–Deu tenir les mans assegurades...
–No, ha ha. Però em cuido molt.

–Això de sortir tan empolainats o
amb màniga llarga els delata.

–Estic preparant un número al deco-
bert.

–Vostè, com Harry Potter, ha sigut
un mag precoç. ¿Quina va ser la se-
va escola Howgarts?
–El meu oncle ens feia jocs de cartes
i després vaig descobrir una botiga
de màgia i hi anava sovint. Als 14
anys vaig entrar en una societat de
mags de Barcelona. S’ha de passar

un examen. És tot molt secret. Vaig
començar a agafar taules al Llantiol,
en un local del Poble Espanyol, amb
el Màgic Andreu...

–El seu nom sona a saltador de
perxa soviètic.
–És un nom artístic. Vaig treballar
en un creuer pel Volga i la tripulació
em deia Buka, que significa àgil amb
les mans. H

Una cançó anglesa encapçala el
‘top ten’ d’EUA al cap de 20 anys
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ÁNGELA GARCÍA
BARCELONA

Leona Lewis ven
més de dos milions
de còpies de ‘Spirit’
a tot el món

La cantant va arribar
a la fama en el ‘reality’
‘The X factor’, similar
a ‘Operación Triunfo’

A
nglaterra té una nova prin-
cesa de la cançó. Leona Le-
wis va saltar a la fama des-
prés de passar per The X fac-

tor –un reality show a l’estil Operación
Triunfo, la versió espanyola del qual,
El factor X, va ser emès per Cuatro– i
s’ha situat al capdamunt de les llis-
tes d’èxits nord-americanes amb el
seu primer senzill, Bleeding love. La
cançó forma part del seu primer àl-
bum, Spirit, del qual s’han venut
més de dos milions de còpies i li va
proporcionar quatre nominacions
als passats Brit Awards. És la prime-
ra vegada en dues dècades, des del
You keep me hanging on, de Kim Wil-
de, el 1987, que una solista britànica
arriba al número u als Estats Units.

Ho va aconseguir fa tres setmanes
gràcies a la seva actuació al xou
d’Oprah Winfrey, organitzada pel
seu mentor, Simon Cowell, respon-
sable del gran èxit que va obtenir en
el seu moment Whitney Houston. La
seva veu, precisament, recorda molt
la de Lewis. La britànica només té 22
anys, però s’ha sabut introduir en
el món musical «amb naturalitat i

esforç», segons la seva pròpia versió.
Tot i les reticències que pugui susci-
tar que el seu triomf es degui a un
concurs televisiu, Lewis té formació
com a pianista, guitarrista i ballari-
na, ja que els seus pares van fer un
gran esforç econòmic perquè estu-
diés al col.legi d’arts interpretatives
Sylvia Young Theatre, per on també
han passat artistes com ara Amy Wi-
nehouse.

ÀLBUM SENSE PUBLICAR / El seu talent
no va trigar a manifestar-se. Als 12
anys va escriure la seva primera
cançó, i va guanyar un certamen
de teatre londinenc als 13. Després
dels estudis musicals, abans d’en-
trar a The X factor, Leona es va pa-
gar de la seva pròpia butxaca, des-
prés de treballar com a cambre-
ra, les sessions de gravació
d’un àlbum amb les seves
pròpies composicions que
no es va arribar a publi-
car mai.

La història de Le-
wis sembla un con-

te de fades en què la noia pobra,
guapa i bondadosa s’acaba casant
amb el príncep dels seus somnis.
Procedent d’una família humil i
multiracial –el seu pare és un afroca-
ribeny que es dedica a ajudar joves
delinqüents i la seva mare, una tre-
balladora social de sang irlandesa i
italiana–, ha viscut al barri de Hack-
ney, reducte de pobresa i marginali-
tat a l’est de Londres. Molts dels seus
amics de llavors van ser víctimes del
crim organitzat o hi van pertànyer, i
la família Lewis no en va quedar al
marge: el seu oncle Dorian va passar
vuit anys a la presó per robatori, i el
seu cosí Adrian Henry, als 4 anys, va
formar part d’una banda que va
apallissar una turista austríaca i la
va llançar a un canal de la capital.

RECEPCIONISTA / Malgrat la lluita de
la família per proporcionar a la filla
un fructífer futur, l’artista no va pas-
sar inadvertida als col.legis on va
cursar els estudis i on la diferència
social entre ella i la resta dels com-
panys era considerable. La britànica,
en una entrevista concedida a The Ti-
mes, va fer broma comparant les di-
mensions de casa seva amb les de la
cuina de les cases de les seves ami-
gues de l’escola. Una altra de les fei-

nes que ha fet va ser la de recep-
cionista en una immobiliària i

no es va escapar de problemes
econòmics fins que la seva

aparició a The X factor la va
llançar a la fama. La seva
primera cançó, titulada A
moment like this, va ser des-
carregada d’internet
50.000 vegades en mitja
hora i va vendre un mi-
lió de còpies. H

33 Leona
Lewis,
en una
imatge de
promoció.


