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Tortoise, rumb al segle XX
El grup va oferir una brillant encara que classicista actuació al Palau

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Als 90, quan Tortoise va irrompre en 
l’escena, en certs ambients, insinuar 
que el grup de Chicago tenia punts 
d’ancoratge en el rock progressiu 
dels 70 podia comportar severes mi-
rades de desaprovació. Doncs s’hau-
ria de reobrir el debat: dimecres, al 
Palau, el seu post-rock va ser una mi-
ca menys post i més pre, sense que 
aquesta apreciació discuteixi la seva 
categoria creativa. Tortoise va exhi-
bir un aclaparador domini dels ele-
ments en un concert d’excitant rock 
experimental del segle XX.
 John McEntire i companyia van 
evitar la seva obra més primeren-
ca, la que els va situar a la casella del 
post-rock, i es van centrar en la pro-
ducció posterior a TNT (1998). Van 
obrir amb material nou: High class 
slim came floatin’ in, del seu recent Be
acons of ancestorship, un tour de force  
amb evident herència del krautrock 
i, posats a dir, no gaire llunyà de les 
estimades marcianades executa-

des per Máquina! fa quatre dècades. 
Dues bateries i un baix alimentant 
un flux rítmic hipnòtic, capitane-
jat per teclats analògics. Els mem-
bres del grup es van anar alternant 
en els instruments; hi va haver pa-
relles de guitarres i de marimbes,  
i un conscienciós treball de tímbri-

ques fidel a les seves arrels. 
Més enfocats al perfeccio-
nisme que a l’exploració, 
com si els seus diàlegs ins-
trumentals, les textures i 
les ambientacions fossin 
un joc del qual disfrutaven 
tant o més que el públic.

RETRO-AVANTGUARDA / Una 
de les peces, In Sarah, Men
cken, Christ and Beethoven 
there were women and men, 
va portar un groove fondo i 
un sofisticat treball de per-
cussió que semblava una 
deferència a la seva inclu-
sió al Festival Voll-Damm 
de Jazz. Monica, amb la se-
va línia de guitarra tradici-
onal, va sintonitzar amb el 
so Canterbury de grups com 

Caravan. Rescats com Seneca i Crest, i 
peces noves com Charteroak Foundati
on van exhibir un grup que s’ha aca-
bat situant en el corrent que un dia 
va banyar artistes com Frank Zappa 
o King Crimson. A aquests últims va 
sonar l’últim bis, Glass museum. Ser 
avantguardista és dur. H

33 Jeff Parker (esquerra) i John Herndon.

CARLOS MONTAÑÉS

rònicac

TEATRE 3 CONFLICTE

La Beckett guanya el 
seu plet pel lloguer
amb Núñez i Navarro

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

«Podrem fer el 
canvi de seu amb 
tranquil·litat», diu el 
director Toni Casares

L
a Sala Beckett ha rebut en 
poc temps dos grans regals 
pel seu 20è aniversari. El 
primer va ser la cessió per 

l’Ajuntament de l’antiga Cooperati-
va Pau i Justícia, al Poblenou, com a 
futura seu del teatre de Gràcia dins 
del seu projecte de creixement. El 
segon es va produir ahir amb la sen-
tència de l’Audiència de Barcelona 
que «desestima definitivament» la 
demanda presentada per l’empre-
sa Núñez i Navarro, que no reconei-
xia el contracte indefinit de lloguer 

firmat el 1989 pels fundadors del te-
atre –José Sanchis Sinisterra i Luis 
Miguel Climent– amb els anteriors 
propietaris de l’edifici del carrer 
d’Alegre de Dalt.
 «És una notícia molt positiva. En 
primer lloc, pel que suposa a l’evi-
denciar que es poden frenar deter-
minades formes de procedir de les 
immobiliàries. Podríem dir que la 
legalitat ha estat per sobre del mer-
cat», va dir ahir a aquest diari Toni 
Casares, el director de la Beckett. 
A continuació, va comentar que la 
sentència aplana el seu futur. «Ara 
podrem treballar en el canvi de seu 
amb tranquil·litat. Hauria sigut molt 
diferent fer-ho amb l’aigua al coll».
 El conflicte judicial es va inici-
ar fa més de tres anys quan Núñez i 
Navarro va comprar l’immoble. Els 
responsables de la Beckett van rebre 
un buró fax de la immobiliària en la 

33 Casares, davant la futura seu de la Beckett al Poblenou, el dia 3.

ELISENDA PONS

qual notificaven la seva intenció de 
canviar les condicions del contrac-
te per entendre que estaven desfasa-
des. Les negociacions no van donar 
resultat i va arribar la primera de-
manda de Núñez i Navarro.
 El jutge va decidir a favor de l’em-
presa tot i que va desestimar la seva 

petició per sol·licitar el desallotja-
ment fora de termini. Les dues parts 
en van demanar un aclariment i 
l’empresa va tornar a la càrrega amb 
una altra demanda que sí que va te-
nir una sentència favorable, davant 
la qual ha apel·lat amb èxit l’advocat 
de la sala, Joan Roig Plans. H

temsí

Mor l’artista 
Jeanne-Claude
ÒBIT 3 L’artista francesa Jeanne-
Claude, esposa i parella professi-
onal del creador d’origen búlgar 
Christo, va morir dimecres als 74 
anys a Nova York a causa d’un ves-
sament cerebral. Nascuda Jean-
ne-Claude Denat de Guillebon, va 
ser famosa sobretot pels projec-
tes amb el seu marit per embolicar 
grans superfícies, com el Pont Neuf 
de París i el Parlament alemany.

‘Paranormal 
activity’ arrasa
CINE 3 Just una setmana abans de 
la seva estrena, la web espanyola 
del film de terror Paranormal activity 
(www.paranormal-lapelicula.com) 
recull més de 200.000 peticions del 
públic sol·licitant l’estrena a la se-
va ciutat. La pel·lícula d’Oran Peli és 
l’últim gran fenomen de la taquilla 
nord-americana, ja que només va 
costar 11.000 euros i va camí de re-
captar-ne 100 milions.


