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Untastdelavidad’Albéniz
El Museu de
la Música celebra
el centenari del
compositor català

Andreu Gomila
BARCELONA

El Museu de la Música serà
l’únic museu del país que re-
cordarà aquest 2009 el cen-
tenari de la mort del compo-
sitor de Camprodon Isaac
Albéniz. I ho fa amb una pe-

tita exposició, Albéniz, un
modernista universal, que
intenta rebatre tots els tò-
pics (si era català o espa-
nyol, si havia de triar l’òpera
o la sarsuela, etc.) creats al
voltant d’un músic que va
ser molt popular en vida i
que, un segle després
d’haver desaparegut, enca-
ra es continua interpretant.

“Sense ell, no haurien
estat possibles ni Mompou,
ni Montsalvatge, ni Grana-
dors”, va dir el comissari de

la mostra, Romà Escalas,
que va deixar clar que han
intentat anar més enllà del
“pur homenatge” per recu-
perar la figura del composi-
tor “de forma objectiva”.
Així, trobem els comentaris
dels seus contemporanis,
com Ravel, Falla i Debussy,
de la crítica d’aquí i de fora, i
l’anàlisi de l’origen d’aquest
deixeble de Felip Pedrell,
que deia que la inspiració
d’Albéniz que era “un raig
d’aire cristallina”.

Un dels racons més inte-
ressants de l’exposició és la
reproducció de l’estrena al
Liceu, el 1895, de l’òpera
Henry Clifford. Un petit te-
atret i unes figures que per
art de màgia es mouen per
l’escenari ofereixen el millor
moment d’una mostra de
petites dimensions. Tot el
material utilitzat prové del
Museu de la Música, que es
vanta de posseir el fons bio-
gràfic més gran que existeix
al món de l’autor d’Iberia.

L’Auditori s’ha capbussat
de ple en el centenari de la
mort del compositor i en el
que serà el 150è aniversari
del seu naixement, el 2010.
Joan Oller, director general
de la institució, va explicar
que ha posat tots els depar-
taments de la casa a treba-
llar amb la vista posada en
Albéniz, cosa que ha donat
com a resultat fins a nou
concerts especials dedicats
al músic. Un Cabaret Albé-
niz concebut per Miquel Bo-
fill i Marc Rosich, el 26 de
març, donarà el tret de sor-
tida al cicle, dins del qual
destaca l’estrena a Barcelo-
na, el 9 d’octubre, d’unes
partitures recuperades pel
Museu de la Música. ■

D
iumenge tindrà lloc a
Agramunt l’acte de
cloenda del campio-

nat de colles sardanistes. El
Grup Sardanista Estol, un
dels més actius del país, ha
ideat tota una jornada festi-
va per donar rellevància al
moment en què les colles
Toc de Dansa, Violetes del
Bosc, Montseny, Xiroia i
Montgrí 2000 rebran el tro-
feu que les confirmarà com
a campiones en les seves
respectives categories.

La diada també clou el
50è aniversari de la Unió de
Colles Sardanistes davant la
sorpresa que provoca com-
provar que l’efemèride ha
passat gairebé inadvertida
fins i tot dintre del sector. El
sardanisme de competició
havia estat fins no fa pas
gaire un dels puntals de l’as-
sociacionisme català, i és
per això que calia esperar
alguna repercussió a un ni-
vell diferent del que li és na-
tural. No ha estat així. L’evo-
lució de la societat sembla la
responsable principal del
decaïment de les devocions
i del posicionament social,
però segurament la gestió
de la UCS també hi ha con-
tribuït. Fa prou anys que
s’observa aquest alenti-
ment, sense que hagi pro-
vocat cap reformulació més
o menys afortunada per
oferir alguna cosa d’original
al voltant de la sardana que
interessés mínimament la
societat. Lluny d’això, el que
s’observa és una complexi-
tat estructural desbordant
que funcionaritza més que
no pas dinamitza i que no
ha estat capaç ni tan sols de
repensar els concursos per
fer-los més interessants per
als participants i més ente-
nedors per a qui se’ls mira.
La web de l’UCS, poc actua-
litzada i gens engrescadora,
fa endevinar una manera
de fer no gaire curosa que
es reafirma en observar la
deixadesa i el poc criteri
que dispensa al cicle de ba-
llades de què es responsa-
ble al Pla de la Seu de Bar-
celona. Una manera de fer
poc encoratjadora que me-
reix una revisió molt més
que profunda si el que es
pretén és realment el fo-
ment de la sardana.

Tocs de
cobla
JosepPasqual

Colles i
sardana

La Unió de Colles
Sardanistes fa
50 anys davant la
indiferència social

“L’escenariésuna
habitaciódecasa”

JoaquínCortéshaescollitBarcelona ielTeatreTívolipera l’estrena
del seunouespectacle, ‘Calé’.DesprésviatjaràaMadrid iNovaYork

Teresa Bruna
BARCELONA

Com ja ha fet en altres oca-
sions, Joaquín Cortés ha
triat Barcelona per estre-
nar espectacle. Es diu Calé,
i l’ha creat en un mes i mig
per celebrar els seus 20
anys de professió. “Sóc a
l’equador de la meva vida i
tinc ganes d’explicar histò-
ries”, diu. L’estrena serà di-
jous i se’n podran veure
cinc funcions fins diumen-
ge. Després anirà a Madrid
i el 14 de maig serà al Bea-
con Theater de Nova York
per a “l’estrena mundial”.

Calé proposa un recorre-
gut pels sis muntatges que
Cortés ha creat: “Però és un
nou espectacle en el qual in-
tento capturar l’essència del
que van ser els altres. No hi
ha cronologia, he anat po-
sant les peces de manera
que tinguessin sentit. Tam-
poc he volgut cap fil conduc-
tor”, explica. Hi ha set histò-
ries i ell intervé “en quatre o
cinc”, sol i acompanyat.

En aquest aniversari,
Cortés ha volgut tornar al
gran espectacle: “Recupero
el cos de ball amb 10 ballari-
nes i hi ha 16 músics molt
variats:cubans,anglesos,gi-
tanos...”. La música és origi-
nal: “Barregem la salsa, la
música àrab, la sefardita, el
gospel, el soul... anem po-
sant instrumentsnouspera
cada ritme, sempre amb
una base flamenca. El fla-
mencté80tempsrítmicsdi-

ferents i això permet barre-
jar-lo amb tots els estils”, as-
segura. L’espectacle encara
podria experimentar alguns
canvis perquè Cortés no el
considera acabat del tot:
“No tinc lligat el vestuari de-
finitiu,m’agradariatenirAr-
mani i Gaultier, perquè van
ser als altres muntatges”.
Pel que fa a l’escenografia:
“És una superproducció, no
sé com la ficarem al Tívoli,
però hi entrarà i quedarà es-
tupenda perquè és merave-
llosa. Només hi falta la Ma-
donna!”, bromeja.

Pioner del flamenc fusió
“Estreno al Tívoli perquè va
arriscar per mi al principi i
sóc fidel amb els que creuen
en mi. A l’estranger tothom
apostavapermi iaEspanya,
ningú”. Cortés és així de
contundent quan recorda
els seus principis: “Quan
vaig inventar el flamenc
fusió el sector purista em
volia matar. M’hi vaig jugar
la pell, em deien boig. I ara
ho fa tothom. Vaig crear un
estil propi gràcies al fet que
dominava totes les danses
des de petit. Sóc gitano!”,
diu. Icontinua:“Araemcon-
sidero un privilegiat, m’han
fet ambaixador del poble ro-
manía laUnesco,voltototel
món. L’escenari és com una
habitació de casa meva”. In-
sisteix en la seva passió per
Barcelona: “ Ja sabeu que no
sóc diplomàtic. Hi vinc fins i
tot d’incògnit. Potser algun
dia faré sardana fusió!”. ■ Cortés aguantarà fins que el cos ho permeti. “O m’entrego del tot o me’n vaig” ■ TONI GARRIGA / EFE


