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SUBHASTA
Milionària venda
d’un paravent de
Gaudí de la Pedrera
Un paravent d’Antoni Gaudí
de fusta, roure i vidre acolorit
per a la Pedrera, datat el
1909, va ser venut ahir a
Christie’s de Nova York per
1.385.000 dòlars, lleugera-
ment per sota del preu de
sortida, situat entre 1,5 i 2 mi-
lions de dòlars. Aquesta peça
es va poder veure a l’exposi-
ció Barcelona i el Modernis-
me: de Gaudí a Dalí, que es va
fer a Cleeveland i al Metropo-
litan de Nova York.

HOMENATGE
L’IEC recorda la
figura de Ramon
Aramon
Ramon Aramon i Serra (1907-
2000), secretari general de
l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) durant prop de 50 anys,
va rebre ahir el primer d’una
sèrie d’homenatges que li de-
dica la institució, en un acte
que va comptar amb la pre-
sència del vicepresident del
govern, Josep-Lluís Carod-Ro-
vira, i del president de l’IEC,
Salvador Giner. Jordi Carbo-
nell, Josep Massot i Muntaner i
Oriol Casassas van fer els par-
laments de la jornada. El cen-
tenari de l’IEC coincideix amb
el centenari del naixement
d’Aramon i Serra.

RECONEIXEMENT
Tortell Poltrona i els
Verdi rebran premis
Butaca honorífics
Els cinemes Verdi de Barcelo-
na i el pallasso Tortell Poltro-
na rebran les Butaques hono-
rífiques de la propera edició
dels premis Butaca de teatre i
cinema de Catalunya, que es
lliuraran el 26 de novembre a
Mataró. Els guardons honorí-
fics reconeixen Tortell Poltro-
na per tota una vida dedicada
al circ, i els Verdi pels seus vint
anys d’història marcats per la
independència i pel cinema
més experimental.

CIRC
Acord d’Ajuntament i
professionals sobre
l’espai del Fòrum
L’Institut de Cultura de Barce-
lona (Icub), que depèn de
l’Ajuntament, i l’Associació de
Professionals de Circ de Cata-
lunya han signat el conveni a
través del qual es gestionarà
l’espai dedicat al circ al Parc
del Fòrum. Aquest centre es
dedicarà a l’entrenament, as-
saig i creació de circ, i ocuparà
2.800 metres quadrats en-
front de la pèrgola fotovoltai-
ca. L’Icub s’encarregarà d’ha-
bilitar l’espai, i l’Associació de
Professionals del Circ s’ocupa-
rà de la gestió.

Cultura
enbreu

Fa vint anys que treballen
plegats i així ens ho han re-
cordat amb un disc de grans
èxits –The Best of Quartet
West (Verve)– i amb la gira
que divendres a la nit els va
portar a la millor sala de con-
certs que es pot trobar avui a
Barcelona, la sala 2 de L’Au-
ditori. La vetllada va resultar
impecable. Pura seda. Prop
de dues hores d’elegància i
exquisidesa jazzística, no per
això menys carregada d’in-
tensitat i emoció. Un reperto-
ri depurat i sentimental on
no va faltar el tribut al seu

company iniciàtic Ornette
Coleman –que li va donar
l’alternativa l’any 1959– amb
una impressionant revisita-
ció del clàssic Lonely
woman. Però aquest no va
ser més que un dels cims as-
solits dins d’una actuació que
va ser un permanent passeig
pels núvols on les baquetes
de Rodney Green feien sentir
de prop l’alè del seu mentor.
No hi ha camí més proper a
la bellesa.

*
Charlie Haden Quartet West,
L’AUDITORI. FESTIVAL DE JAZZ
DE BARCELONA. 9 DE NOV.

Hi ha músics per als
quals el jazz no té se-
crets perquè són el

jazz en carn i ossos. Aquest
és el cas de Charlie Haden,
contrabaixista, compositor i
activista musical que en els
seus prop de 40 anys de
trajectòria ha recorregut els
camins de l’excel·lència cre-
ativa encapçalant tota
mena de propostes, aventu-
res i estètiques. Fossin indi-
viduals o col·lectives, trans-
gressores o clàssiques, for-
mals o conceptuals, la firma
de Haden sempre ha estat
garantia de qualitat, origi-
nalitat i atractiu.

Entre les seves múltiples
vides, una de les més preua-
des s’expressa a través del
Quartet West. La formació va
néixer com a contraposició a
les remogudes aigües del
free de les quals va ser mes-
tre i senyor, i es pot entendre
com la seva conciliació amb
el so clàssic del gènere ator-
gant-li l’adequat vernís de
modernitat, frescor i perso-
nalitat que el renova.

Ni tan sols la baixa del
gran Billy Higgins a la bate-
ria ha erosionat la integritat
d’una proposta que manté
Charlie Haden com a guia,
el saxofonista Ernie Watts
com a esperó i el pianista
Alan Broadbent com a sas-
tre d’alta costura sonora.

Crítiques*jazz

Pura seda

El concert de
Charlie Haden va
ser un permanent
passeig pels núvols

PerePons

rèplica al Katrina que va ar-
rasar la seva pròpia ciutat.
És Nova Orleans, doncs, l’eix
temàtic que en tot moment
vertebra el seu espectacle,
que comença a volar quan
apareix el trombonista Luci-
en Barbarin i es marquen un
Bassin Street Blues amb pi-
cada d’ullet final a Louis
Armstrong. A partir d’aquell
instant, l’alta tecnologia
–partitures digitals, micros
sense fils– cohabita amb
l’essència de la tradició
–piano honky tonk, Hank
Williams, St. James Infirma-
ry– i no hi ha catàstrofe me-
teorològica que pugui atu-
rar l’entusiasme del públic.
Si s’hagués de buscar un re-
tret, potser seria l’excés de
perfecció que desproveeix
l’actuació del grau d’emoci-
onalitat necessària per tocar
fibra de veritat. Però podem
convenir que és un d’aquells
joves que totes les mares
voldrien tenir com a gendre.

*
Harry Connick & His Big
Band, PALAU DE LA MÚSICA,
10 DE NOVEMBRE.

Un prodigi de professi-
onalitat i de talent es-
cènic, aquest Harry

Connick Jr. Condemnat des
de les seves primeres passes
pels que el van voler vendre
com el successor de Frank
Sinatra, es podria dir que se
n’ha sortit prou bé tot i car-
regar amb aquest feixuc pes
a les espatlles. La seva extra-
ordinària veu, una notable
formació pianística i la seva
condició de músic total
–signa els arranjaments de
la seva big band– li donen
llicència per muntar espec-
tacles gairebé impecables
com el que va presentar al
Palau. Un xou en tota regla
on toca el piano amb exqui-
sidesa, canta com els àn-
gels, colpeja les congues,
improvisa monòlegs amb el
públic i fins tot balla claqué
mentre dirigeix una senyora
big band que sona merave-
llosament.

Si a tot això se li afegeix
un somriure i una planta de
seductor nat, no se m’acut
millor anticicló per donar la

L’anticicló Harry
P.P.

Desconstruint
Txaikovski

ElsquebequesosLaLaLaHumanSteps
presentenalMercatunapeculiar
interpretaciódelsclàssicsde ladansa

Andreu Gomila
BARCELONA

Si hi ha dues peces clàssi-
ques dins el repertori de la
dansa aquestes són, sens
dubte, El llac dels cignes i
La bella dorment del bosc,
totes dues de Piotr Ílitx
Txaikovski. Dos ballets que,
segons el coreògraf quebe-
quès Édouard Lock, “han
entrat dins la consciència
col·lectiva del món occiden-
tal” fins al punt que la gent
en coneix la música i la te-
màtica. Això li ha estat molt
útil, aquesta memòria occi-
dental, per ordir el seu
últim treball, Amjad, que es
podrà veure al Mercat de les
Flors d’avui fins dissabte.

Lock, que arriba a Barce-
lona amb la seva famosa
companyia La La La
Human Steps, fundada el
1980 a Mont-real, diu que
ha “desconstruït les obres
més importants del ballet
clàssic”, tot respectant-ne
els fonaments. La música,
ideada per Gavin Bryars,
s’inspira en El llac dels cig-
nes i La bella dorment del
bosc, però la coreografia,
ens avisa Lock, “va molt
més lluny”, encara que les
ballarines –i un ballarí– ba-
llin de punta. Tanmateix,
vol deixar clar que les peces
de Txaikovski tenen grans
dosis de contemporaneïtat
i que ha fet els possibles per
no desnaturalitzar-les.

L’època romàntica en
què el compositor rus va
concebre la seva obra ha
servit de marc i d’inspiració
a Lock. Per aquest motiu ha
mirat a l’Orient, d’on ales-
hores els creadors treien
tot el referent a la sexuali-
tat, la sensualitat, la lliber-
tat, per eliminar les cotilles
de les peces de Txaikovski.
L’espectador, però, no tro-
barà aquests elements en la
coreografia, sinó ens les
projeccions que acompa-
nyen el moviment dels nou
ballarins que apareixeran
damunt l’escenari.

El títol de l’espectacle, no
obstant, ja és una picada
d’ullet en aquesta direcció
romàntica, exòtica. “Amjad

és un nom del nord d’Àfrica
que serveix per designar
tant homes com dones”, as-
segura Lock.

La voluntat d’abstracció
de la peça també ve del se-
gle XIX. El coreògraf expli-
ca que, davant la repressió
en les formes d’aquell
temps, els creadors havien
d’afinar tots els sentits.
“Quan el ballet evoluciona i
introdueix coses abstrac-
tes, com el llac i el bosc, es-
devé més obert i, vist des de
la nostra òptica, troba ele-
ments contemporanis”, diu
Lock. “Això és el que m’in-
teressa”, afegeix.

Deu anys sense veure’ls
Amjad presenta música en
directe, un quartet (piano,
violoncel i dos violins) que
també és d’inspiració ro-
màntica. Lock recorda que,
en la tradició russa, quan
una composició per a or-
questra anava de gira, sem-
pre s’adaptava per a quartet.

Els La La La Human
Steps fa deu anys que no
trepitgen Barcelona. El
darrer cop que van ballar-
hi va ser amb el seu mun-
tatge 2. Lock avisa que els
espectadors “trobaran una
cosa força diferent”, ja que
la seva companyia s’ha
anat acostant de mica en
mica cap a la dansa clàssi-
ca, tot i que sempre amb la
introducció de tocs de con-
temporaneïtat. ■

La il·luminació del muntatge dificulta la relació entre espectador i ballarins ■ MERCAT DE LES FLORS

“Quan el ballet
evoluciona i
introdueix coses
abstractes
esdevé més
obert”, diu Lock




