
El SónarGalicia calcula 
atraure 14.000 persones
En l’edició paral·lela de Sónar que avui s’es-
trena a la Corunya ja s’han esgotat les en-
trades de dijous i divendres. S’espera que 
14.000 persones visitin la seu gallega.

Girona i Reus, seu de  
les jornades itinerants 
El Sónar celebra dues jornades itinerants 
a Girona (dissabte) i Reus (dimarts) amb 
actuacions de l’orquestra BCN 216 (foto) 
amb Tristan Perich i de Guillamino.

espectacles 17 DE JUNY DEL 2010 65DIJOUS

L’última vegada que vaig sor-
tir a aquestes pàgines va 
ser per explicar l’estúpid 

accident en què em vaig trencar la 
clavícula. Tres setmanes d’immo-
bilització posterior em van portar 
a confirmar per enèsima vegada 
que no som res: deixes un múscul 
quiet 21 dies i no només s’anquilo-
sa: s’atrofia, s’estupiditza, perd la 
seva forma i funció. Després de 15 
dies de fisioteràpia intensiva (bé, 
gràcies) podria omplir la colum-
na de tòpics sobre el dolor i el crei-
xement; l’esforç i la gratificació, 
etcètera. Però no és això. El que 
vull explicar és que cada dia m’es-
tiren en una llitera i m’apliquen 
dos elèctrodes a la musculatura 
de l’espatlla per accelerar la recu-
peració. La casualitat va voler que, 
poc abans de l’accident, hagués co-
mençat a rellegir Frankenstein. Ai-
xí, durant 20 minuts al dia, men-
tre el meu bíceps i el pectoral dret 
bateguen aliens a la meva volun-
tat, els meus ulls ressegueixen les 
línies del text. Frankenstein és la his-
tòria d’un somni convertit en mal-

son des del mateix instant del seu 
compliment. La vaig llegir per pri-
mer cop deu fer 25 anys, i no recor-
do que m’apassionés tant com ara. 
Gairebé m’he de mossegar els lla-
vis per no llegir en veu alta. «Vaig 
col·locar al meu voltant els instru-
ments de la vida –ens diu el doctor 
Frankenstein, per tractar d’infon-
dre una espurna de ser en la cosa 
inanimada que jeia als meus peus». 
Instruments, espurna, vaguetats. 
Més endavant: «La criatura va obrir 
un ull groguenc, va respirar fondo 
i un moviment convuls va agitar 
les seves extremitats».
 Mary Shelley va publicar aques-
ta obra mestra el 1818. Tres anys 
abans, amb tot just 16, havia parit 
el seu primer fill per veure’l morir 
a les dues setmanes. Poc després 
va escriure al seu diari: «Vaig so-
miar que el nadó tornava a la vi-
da. Que només tenia fred i, al fre-
gar-lo davant del foc, vivia. Al des-
pertar-me, no hi havia nen. Penso 
en aquella coseta a totes hores. No 
tinc ànims». La novel·la recollia 
una llarga sèrie d’inquietuds cien-
tífiques, filosòfiques i polítiques. 
Considerar-la només com una ven-
jança moral, un intent de restitu-
ir la vida robada, seria una simpli-
ficació. Però també ho té això. Un 
múscul immobilitzat causa dolor. 
Un esperit ferit genera art. Quan 
ve la fisioterapeuta a treure’m els 
elèctrodes, l’espatlla descansa fi-
nalment. Quan tanco el llibre, al-
guna cosa molt més profunda i in-
nominable segueix tremolant. H

Instruments 
de la vida
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Un múscul 
immobilitzat causa 
dolor, un esperit  
ferit genera art

deesi

No hi ha missatge. Ni concepte. Ni 
respostes. El que hi ha és (només) 
una immensa columna de llum 
blanca que ocuparà avui el cel de 
Barcelona, des de l’amfiteatre del 
Teatre Grec, en la que serà la nit in-
augural del Sónar. La instal·lació 
té un nom, Spectra, i un responsa-
ble, Ryoji Ikeda, un reconegut ar-
tista visual japonès de 44 anys. Els 
64 projectors es posaran en marxa 
quan comenci a fer-se de nit i s’apa-
garan l’endemà quan comenci a 
fer-se de dia.
 S’estima que aquest far inter-
minable, ja muntat a París i Ams-
terdam fa dos anys, arribarà fins 
a uns 10 quilòmetres d’altura, co-
sa que permetrà que es vegi des de 
tota la ciutat. Els organitzadors, el 
Grec i el Sónar en la seva primera 
col·laboració, s’han posat fins i tot 
en contacte amb l’aeroport perquè 
els controladors avisin els pilots en 
les seves aproximacions al Prat, en-
cara que les rutes d’aterratge no 
passen sobre Montjuïc.

‘Set’ en directe

Ikeda va arribar ahir a Barcelona, 
després d’un fatigós viatge des de 
Washington, i com sol passar a més 
amb creadors de la seva línia no va 
voler donar gaires claus de la seva 
doble proposta. I gairebé va desve-
lar més pistes de la segona, Test pat-
tern, un set en directe als jardins 
del Grec amb dues sessions (22.30 
i 0.30) d’uns 35 minuts. Tornarà a 
utilitzar un programa d’ordinador 
i una pantalla on es projecten zig-
zaguejants imatges en blanc i ne-
gre, amb una banda sonora com ja 
va fer l’any passat amb Datamatics 
al Grec mateix. Aquesta vegada, el 
seu univers sònic es radicalitza. «És 
bastant diferent, no és dance mu-
sic, però sí una cosa potent, direc-
ta, com el rock and roll».
 «Només demano que la gent vin-
gui i experimenti com passa quan 
va a un concert. Fins i tot encara 
que s’avorreixi. No vull explicar 
gaires coses perquè l’espectador 
vindria pensant en el que jo he dit», 
va advertir ahir Ikeda en una troba-
da informal amb la premsa, men-
tre els operadors instal·laven els 
projectors. «En general no m’agra-
da parlar del que faig i així al llarg 
d’aquests 20 anys mai he ofert en-
trevistes». Ni tampoc deixa que el 
fotografiïn.
 A Ikeda tampoc li agrada la pa-

raula minimalisme i es defineix com 
un «compositor» que treballa amb 
la llum, el so, la música... I que bus-
ca la complicitat de l’audiència 
com un element creador més. Els 
espectadors que vagin a l’amfitea-
tre a veure la instal·lació, previ pa-
gament de cinc euros, es podran 
moure entre els projectors. «Sen-
se el públic no seria res, juga un pa-
per de performer».
 El temps també compta a Spec-
tra i així prefereix que hi hagi al-
gun núvol que pugui travessar l’es-
cultura de llum. A París, on uns 
200.000 espectadors es van acos-
tar a la torre de Montparnasse, va 
ploure fa dos anys. A la capital fran-
cesa va elegir aquell lloc entre qua-
tre propostes. A Barcelona no ho 
va haver de fer. «El Grec és un espai 
únic. Quan el veus per primer cop 
ja penses a fer-hi alguna cosa». H
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Ryoji Ikeda presenta a l’amfiteatre ‘Spectra’, una escultura  
de llum que es podrà veure des del capvespre fins a l’alba

El far interminable
NIT INAUGURAL EN COL·LABORACIÓ AMB EL GREC

Els organitzadors 
han contactat amb 
l’aeroport perquè la 
columna arriba fins a  
10 quilòmetres d’altura

33 Muntatge 8 Un operari camina entre els projectors, ahir al Grec.
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en un segon terme. Durant aquella 
gira vaig fer 200 concerts i em van ser-
vir per millorar i guanyar confiança. 

–Owen Pallett va tocar al Primavera 
una versió seva i molts canadencs 
han ajudat en el disc. ¿És una esce-
na molt col·laborativa?
–Quan em van passar l’enllaç em 
vaig quedar flipat, Owen és un gran 
amic. Tampoc és que em vegi dins 
d’una escena canadenca, però sí que 
hi ha col·laborat gent de Born Ruffi-
ans i Junior Boys a Swim. Però són les 
meves amistats. Four Tet és anglès i 
és la meva primera referència.

–¿Com és un directe seu?
–Intercanviem idees entre els qua-
tre membres del grup. Encara que 
sembla que l’electrònica pugui en-
torpir la nostra feina, ens ajuda. Por-
tem guitarra, baix, dues bateries i 
multitud d’aparells. 

–¿Per què va titular Andorra així?
–Em vaig imaginar un lloc idíl·lic i 
intacte, oblidat pel temps. Quan hi 
vaig anar després amb la meva dona, 
no era exactament la imatge que me 
n’havia fet [riu]. H


