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Extraperlo presenten el nou disc a la sala Music Hall
XAVIER CERVANTES

BARCELONA. El grup barceloní Ex-
traperlo miren als sons dels 80 des
de la joventut del segle XXI. Ho van
fer fa dos anys al disc Desayuno con-
tinental i ara hi insisteixen a Delirio
específico, l’àlbum editat per Cana-
da que avui presenten a la sala Mu-
sic Hall de Barcelona. “Continuem
pensant que tot el que va passar a
Espanya als 80 va ser un context
molt bo per fer música”, diu Borja
Rosal, un cantant que no amaga la
seva admiració per la veu del
Germán Coppini dels bons temps
de Golpes Bajos.

Borja Rosal, Aleix Clavera, Alba
Blasi i Cacho Salvador, amb l’ajut en
directe de Pau Riutort (del grup Be-
ach Beach), regiren aquell pop dels

80 que respirava ambients afri-
cans i mediterrani i l’acaronen
amb delicadeses britàniques fins
a trobar un mena de tropicalisme
sintètic. Aquest cop, però, han
buscat que les referències exter-
nes fossin menys rellevants. “En
aquest disc hem mirat més cap a
dins, i té moltes diferències res-
pecte a l’altre”, diu Rosal. En
aquest canvi de rumb els ha
acompanyat Pablo Díaz-Recha,
El Guincho, coresponsable d’una
producció que situa Delirio espe-
cífico en les coordenades de Pop
negro, l’últim disc d’El Guincho.
Amb ell han fet una feina de de-
puració. “Hem sigut molt crítics
entre nosaltres. Abans acumulà-
vem melodies i ara el que hem fet
és treure’n”, diu Clavera. e
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Borja Rosal, Aleix Clavera, Alba Blasi i Cacho
Salvador, els quatre Extraperlo. ADRIÀ CAÑAMERAS

L’historiador Albert Garcia
Espuche. MARIA ANGELES TORRES PADILLA

PATRIMONI

Espuche pacta
continuar vinculat

al Born com
a investigador

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. L’historiador Albert
Garcia Espuche, impulsor i comis-
sari del projecte del Born, no reno-
varà el contracte amb l’Ajuntament
de Barcelona. No és un divorci, con-
tinuarà vinculat al centre d’inter-
pretació de la Barcelona del 1714.
No ho farà, però, ni com a comissa-
ri ni com a assessor científic. Garcia
Espuche va batallar durant més de
dotze anys per la recuperació de les
ruïnes arqueològiques del Born. No
va descansar fins que va aconseguir
que se’n salvés el jaciment, localit-
zat sota l’estructura metàl·lica de
l’antic mercat. Ell és l’ideòleg del
centre que obrirà les portes a finals
de l’any vinent i que mostrarà com
era la Barcelona arrasada per l’exèr-
cit borbònic. Està satisfet de la fei-
na feta i considera que el projecte
ja està encarrilat. “Els motius per no
continuar com a comissari científic
són tècnics i no ideològics”, assegu-
ra l’historiador.

Garcia Espuche continuarà pu-
blicant i fent recerca per a l’Ajunta-
ment, segons fonts del consistori.
Garcia Espuche ha fet microhistò-
ria d’un segle convuls en què els ca-
talans van perdre totes les lliber-
tats. Ha estudiat durant anys com
era la vida dels barcelonins al segle
XVIII. Ha publicat, entre moltes al-
tres obres, La ciutat del Born, Bar-
celona 1700 i Festes i celebracions.
Barcelona 1700.

El centre cultural del Born és un
projecte que ha generat moltes ex-
pectatives. Ja té data d’inauguració:
l’11 de setembre del 2013. Serà el
tret de sortida dels actes que han de
commemorar el 300 aniversari de
la derrota de les tropes catalanes
contra Felip V. L’editor, advocat i
director Quim Torra dirigeix, des
del setembre, el projecte del Born
que explicarà, entre altres coses,
com va ser el setge. El jaciment, re-
cuperat en part gràcies a l’obstina-
ció de Garcia Espuche, permetrà
veure les restes de les cases i palaus
del segle XVIII.e

Viratge
“Vull un ballarí
més versàtil
que pugui fer
un repertori
més ampli”,
diu Martínez

DANSA

La Compañía Nacional de
Danza es cola al Mercat

La Compañía Nacional de Danza es
presenta a Barcelona amb un nou
director, una nova filosofia i un pro-
grama triple, a més d’una funció
amb joves coreògrafs. D’avui i fins
diumenge són al Mercat de les Flors.

gramació en la dansa contemporà-
nia. Però la nova filosofia de Martí-
nez encaixa amb la del director del
Mercat, Francesc Casadesús: “Vo-
lem trencar les fronteres entre la
clàssica i la contemporània”, defen-
sa qui va ballar a l’Òpera de París du-
rant 23 anys i en va ser l’estrella du-
rant més d’una dècada. Aquesta
temporada –la segona que ocupa el
càrrec– ha engegat una regeneració
de la companyia que ha implicat la
incorporació de 17 ballarins nous
per poder obrir el seu ventall cap a
la clàssica i el neoclàssic, després de
20 anys fent només contemporània
de la mà de Nacho Duato. “Vull un
ballarí més versàtil i que pugui fer
un repertori més ampli. No es trac-
ta de fer fusió, sinó de tenir ballarins
amb més possibilitats per poder do-
nar més opcions als coreògrafs”, ex-
plica. Martínez té al cap el model de

l’Òpera de París, tot i que allà hi
ha un cos de ball de 130 persones
i ell gestiona 42 ballarins. “Ja no
existeixen companyies només
clàssiques. Totes s’obren a core-
ògrafs contemporanis. Com que
a Espanya això no ha passat, la
gent es posa agressiva. Però no-
més hi ha una Compañía Nacio-
nal i hem de poder actuar a la Zar-
zuela i al Mercat”, afirma Martí-
nez. El fet que la CND no tingui
seu fixa encara els obliga més a
ampliar el seu ventall. “L’impor-
tant és la qualitat. No les etique-
tes”, conclou.

Piruetes sense puntes
El programa que porten al Mer-
cat és un exemple d’aquesta vo-
luntat de no encasellar-se. “Hi ha
cames enlaire, molta tècnica, pe-
rò no hi ha puntes”, diu Casades-
ús per descriure el que es veurà al
Mercat. Sleepless és una peça que
Jirí Kylián va crear per al Neder-
lands Dans Theater II, el gran re-
ferent de la dansa contemporà-
nia. Es va inspirar en l’artista ar-
gentí Lucio Fontana, que feia in-
cisions a les seves pintures i
tallava, per tant, les dues dimen-
sions. Walking mad és una core-
ografia de John Inger que s’inspi-
ra en el Bolero de Ravel i que ja es
va poder veure en la primera visi-
ta de la CND a Catalunya, al Te-
atre Auditori de Sant Cugat al fe-
brer. I el plat fort serà l’estrena
de Babylon, el debut de Sagardoy
i Bravo al Mercat de les Flors.
Amb música de Xostakóvitx, van
més enllà de la bellesa i la plasti-
citat i volen generar “sensacions”
al públic. “Fem peces molt ober-
tes, perquè l’espectador pugui
tancar el cercle quan sigui a casa”,
afirma Sagardoy.

A més del programa oficial, dis-
sabte a la tarda es podrà veure al
Mercat una funció dedicada als jo-
ves coreògrafs de la CND. Es trac-
ta d’una funció amb cinc peces de
ballarins que presenten la seva
primera obra pròpia. “Els vaig do-
nar llibertat total. Són peces molt
diferents, primeres experiències.
D’aquí han de sortir els futurs co-
reògrafs de la CND”.e

LAURA SERRA
BARCELONA. La nova Compañía
Nacional de Danza (CND) de l’era
post-Duato, amb José Carlos Mar-
tínez a la direcció, aterra per fi a
Barcelona. L’aixopluga el Mercat de
les Flors des d’avui i fins diumenge,
amb cinc funcions i un programa
triple que inclou Sleepless, Walking
mad i l’estrena de Babylon, dels co-
reògrafs de la companyia Plan B
–establerta a Tarragona–, Arantxa
Sagardoy i Alfredo Bravo.

Pot sorprendre que la CND actuï
en un teatre que centra la seva pro-

Sleepless és una coreografia creada per Jirí Kylián per al Nederlands Dans Theater que la
CND va estrenar la temporada passada. FERNANDO MARCOS

Aterra per primer cop a Barcelona en l’era post-Duato


