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Rodríguez
i laVentafocs

E
l conte de Charles Perrault, i
dels germans Grimm en versió
cruenta, es manté viu en els
story telling contemporanis.

Com a narració optimista continua sent
imbatible: commés soferta és la vida d’un
personatge que ha caigut en la foscor, més
gratificant és el seu rescat triomfal.
L’últimexempled’aquest argumentuni-

versal el tenim encara a les nostres panta-
lles de cinema: es tracta de la increïble his-
tòria de Sixto Rodríguez, protagonista del
film documental Searching for sugarman.

Lahistòria és coneguda i no crec que in-
compleixi cap principi si la revelo: unmú-
sic d’origenmexicà que viu aDetroit edita,
en la dècada dels seixanta, dos discos que
no tenen cap ressò als Estats Units.

Davant aquest fracàs, abandona el món
de l’espectacle i es dedica a tasques diver-
ses, entre elles la de demolició d’edificis.
Passa el temps, continua en la foscor, enca-
ra que, sense ell saber-ho, a Sud-àfrica les
seves cançons s’hagin convertit en llegen-
da del moviment contestatari juvenil.
Trenta anys després, dos dels seus fans

sud-africans volen saber més d’ell, el
creuen mort, i finalment el troben viu i
sense que ningú sàpiga res del seu passat.
Recuperat provisionalment per a la vida
artística, fa uns concerts a Sud-àfrica acla-
mat per la multitud.
Però torna als Estats Units, aquests

ecos s’apaguen i no reverdeixen fins que
un cineasta fa un documental sobre
aquest procés, que es presenta a Sundance
i guanya diversos premis, entre ells l’Inè-
dit de Barcelona i l’Oscar de Hollywood.
Al film, i després d’aquest, la figura de Ro-
dríguez s’engrandeix i inicia una nova vi-
da que el portarà a diferents concerts pel
món, entre ells el pròxim Primavera
Sound a Barcelona.
Si van al cinema Verdi a veure la pel·lí-

cula s’adonaran que els que surten de la

sessió anterior a la seva ho fan amb el ros-
tre il·luminat, perquè el film restaura la
confiança en la justícia artística, i ironitza
sobre els idil·lis de la fama. Però el més
particular de la història que explica és la
moderació amb què el personatge viu
aquestahistòria, impregnadad’unadistàn-
cia crítica sobre simateix i sobre l’eventua-
litat efímera de l’èxit. Aquest caràcter fu-
gisser del personatge es manifesta també
enelsmoments enquè sembla que és acla-
mat per tots. En aquest sentit, les imatges
dels seus primers concerts a Sud-àfrica,
comuna aparició real davantmilers de jo-
ves que només l’havien escoltat als seus
discos, resulta d’una emocionant sinceri-
tat: els seus gestos d’agraïment amb el pú-
blic i ambelsmúsics que l’acompanyen re-
sulten d’una gran fortalesa gestual. En el
fons és unamanera de dir: gràcies per fer-
me sentir viu.
Rodríguez no va assistir a la cerimònia

dels Oscar, com una extensió natural del
seu personatge. Aquesta vegada em vaig
creure que la seva renúncia era autèntica
saviesa, perquè el músic intueix que el
conte de fades contemporani només fun-
ciona si un no abandona el costat fosc,
d’allò que és incert, de la fatalitat. No és
temps de sabates de cristall.

La mostra de la Fundació Sorigué ocupa diversos espais de l’edifici històric de la UB
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ArturMas, president de laGeneralitat,
com a president d’honor del Patronat
del Gran Teatre del Liceu, va nomenar
ahir –com ja va avançar La Vanguar-
dia– president del Liceu JoaquimMo-
lins, que exercirà el càrrec per un perí-
ode de cinc anys renovables. Molins
també serà president de la comissió
executiva del Teatre, càrrec que fins
ara exercia Ferran Mascarell.
Nascut a Barcelona l’any 1945,

JoaquimMolins és enginyer industri-
al i màster en Economia i Direcció
d’Empreses per l’Iese. Conegut sobre-
tot per la seva trajectòria política, pri-

mer a Centristes de Catalunya-UCD i
després a CiU, va ser diputat a Ma-
drid, conseller de Comerç i de Política
Territorial, així com candidat conver-
gent a l’alcaldia de Barcelona. L’any
passat va ser escollit conseller delegat
de Barcelona Regional, l’agència me-
tropolitana de desenvolupament urba-
nístic.
El nomenament de Molins com a

president deriva de les modificacions
en els estatuts del Liceu que es van
aprovar el passat 16 de juliol. Els repre-
sentants de les institucions públiques i
del sector privat que conformen els òr-
gans de governança del Liceu (Genera-
litat, Ministeri de Cultura, Ajunta-

ment, Diputació, Consell de Mecenat-
ge, i Societat del Liceu) van acordar
llavors que la presidència del Liceu
deixés de ser rotatòria entre les admi-
nistracions que en formen part, per re-
caure en mans d’un representant de la
societat civil.
El patronat tindrà, a més, quatre vi-

cepresidències: el conseller de Cultu-
ra, el secretari d’Estat de Cultura, l’al-
calde de Barcelona i el president de la
Diputació de Barcelona. Els nous re-
presentants de la Generalitat són Pilar
Pifarré, Jordi Sellas i JosepMaria Bus-
quets; els del Ministeri de Cultura,
Santiago de Torres i Francisco Gaudi-
er, i de la Societat, Àgueda Viñamata.
A la reunió també es va aprovar la

modificació del pla director 2012-2013
/ 2016-2017, un full de ruta del Teatre
per garantir-ne la sostenibilitat i que
inclou l’adequació de l’oferta a la de-
manda prevista, i la congelació de les
aportacions de les administracions.c

El cas del músic
Sixto Rodríguez actualitza
els contes de fades però
sense sabates de cristall

JoaquimMolins, nomenat
president del Liceu
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Sis vídeos i dues escultures, al primer viatge de l’entitat lleidatana
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E l videoart de la Fundació
Sorigué arriba a Barcelona amb
l’exposició Art contemporani a

la UB. Fundació Sorigué. L’exhibició,
instal·lada a l’edifici històric de la Uni-
versitat de Barcelona (UB), està forma-
da per sis obres d’aquesta disciplina ar-
tística, a les quals s’acompanyen dues
obres escultòriques. La mostra és re-
presentativa de la col·lecció de la fun-
dació lleidatana, que presenta per pri-
mera vegada una selecció de les seves
obres a Barcelona.
Les obres s’han situat en diferents

espais nobles de l’edifici històric de la
UB, declarat monument històric artís-
tic nacional, i es podran visitar de for-
ma gratuïta. Els artistes que les firmen
són creadors de primer ordre interna-
cional, com Bill Viola, guanyador del
XXI premi Internacional Catalunya.

La seva videocreació, The return, nar-
ra el retorn d’una dona al món dels
vius gràcies a l’aigua, un element fona-
mental en tota l’obra d’aquest autor
dels Estats Units.
Les videocreacions són les reines

d’aquesta exhibició d’art contempora-
ni, amb obres de William Kentridge
(Journey to the moon),Marco Brambi-
lla (Civilization), Kuo I-Chen (Intro-
duction) i Marina Alexeeva.
La proposta d’Alexeeva és un projec-

te en el qual l’artista russa treballa des
de fa sis anys representant l’art d’avant-
guarda del seu país. Es tracta de les
anomenades lifeboxes, unes caixes ne-
gres en les quals es projecten diferents
ambients i que serveixen d’escenari als
seus actors, creats a partir de la conjun-
ció de vídeos i hologrames.
Art contemporani a la UB. Fundació

Sorigué presenta les seves obres Bath i
Prison, que representen amb granmeti-
culositat l’interior d’un bany públic tra-

dicional rus i d’una presó. Dues escul-
tures de Kiki Smith i Leonard Mc-
Comb completen la col·lecció. La pri-
mera és Seer (Alice I), de Smith, una
escultura de bronze pintat que es basa
en les il·lustracions de John Tenniel
per al clàssic de Lewis CarrollAlícia al
País de les Meravelles per representar
el famós personatge. Del mateix ma-
terial és l’obra de Leonard McComb,
Young man standing, també conegut
com L’home daurat.
Acompanyant la mostra, la UB ofe-

reix dos seminaris al voltant d’algunes
de les obres que s’hi exhibeixen: Civi-
lització, deMarco Brambilla, i Journey
to de moon, de William Kentridge, el
13 i el 20 de març respectivament.
Aquesta mostra d’art contemporani

estarà a Barcelona fins el dia 30
d’abril. Els horaris de visita d’algunes
de les videocreacions de la col·lecció,
això sí, estan subjectes a les activitats
pròpies de la universitat.c


