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OPINIÓ

La dansa busca
espectadors,

sigui a la Xina
o al metro

SANTI FONDEVILA

● Un art amb poc públic. La dansa
va ser l’art escènic amb una davalla-
da d’espectadors i de funcions més
important a tot Espanya la tempo-
rada passada –segons dades de la
SGAE–, una tendència negativa que
va començar el 2008. I es tracta bà-
sicament de dansa contemporània,
ja que pràcticament no hi ha com-
panyies de ballet ni de neoclàssic.
Però els ballarins no es rendeixen.
Toni Jodar –ballarí i coreògraf amb
una impressionant trajectòria– fa
temps que vol trencar les reticènci-
es sobre aquest art que, en no ser
narratiu i moltes vegades no tenir ni
un fil argumental, sembla massa
abstracte per a l’espectador acostu-
mat que li donin tot mastegat. Va
començar amb Toni Jodar explica la
dansa en 50’ (2002) i ara, amb la
col·laboració de Beatriu Daniel, una
de les persones més coneixedores
del món de la dansa, segueix aques-
ta tasca divulgativa amb BdDANSA,
un projecte precisament adreçat a
formar públics. No només aquí. Re-
sulta que acaba de tornar d’una gi-
ra per la Xina (Xangai, Pequín,
Guangzhou) amb Explica dansa,
una versió de La dansa no fa por que
Jodar va portar per biblioteques de
Barcelona. El mestre Maurice
Béjart, en una de les seves visites al
Liceu de Barcelona, va dir: “La dan-
sa serà l’art del segle XXI”. A la res-
ta d’Europa hi ha més sensibilitat
per l’univers del moviment. Aquí
s’ha d’anar explicant. Vagin a veu-
re dansa, que reconforta! I si els es-
pectadors no vénen, els ballarins els
van a buscar. Com a In situ, una ex-
hibició de dansa que aquest any es
farà (el dia 16) al vestíbul de l’esta-
ció de metro de plaça Universitat.

● Un nou càrrec al Liceu. El Liceu
anunciava la setmana passada les
primeres mesures del pla estratègic
2014/2017 que està elaborant el nou
director general, Roger Guasch. Ves
per on, el que el senyor Guasch ha
fet és el que fan tots els que arriben
a alguna poltrona: remenen les fit-
xes i les tornen a posar. El fet és que
la primera mesura suposa augmen-
tar el nombre de departaments de
set a vuit, ja que comunicació i re-
lacions institucionals se’n va de
màrqueting. I, esclar, es fitxa un nou
càrrec (Joan Corbera). Guasch en-
tona la cantarella d’aconseguir més
recursos via entrades o patrocini.
Lògic. Ja ho havíem sentit. La ges-
tió, en aquestes coses, és el que dife-
rencia l’èxit del fracàs. La primera
mesura no és precisament engres-
cadora ni gaire imaginativa. Però el
temps ho dirà.e

El traspunt

El festival de gòspel recordarà Whitney Houston
X.C.

BARCELONA. Whitney’s happy days.
A gospel tribute to Whitney Houston
és un dels espectacles més llaminers
de la quinzena edició del festival Els
Grans del Gòspel, que se celebrarà
de l’11 al 29 de desembre a Barcelo-
na, Granollers, Lleida, l’Hospitalet
de Llobregat, Sant Cugat del Vallès,
Viladecans, Manresa, Girona, Es-
caldes-Engordany i Viella. Aquest
tribut a la cantant de Nova Jersey,
morta l’any passat, és un projecte
del Georgia Mass Choir, dirigit pel
reverend Milton Biggham, i es po-
drà veure a Sant Cugat i Manresa els
dies 21 i 22 de desembre, respectiva-
ment. “Ningú està més legitimat
que el Georgia Mass Choir per fer
aquest homenatge”, diu el director
artístic del festival, Luis Manjarrés,
que recorda que el cor de Geòrgia va

participar en la pel·lícula La dona
del predicador (1996), protago-
nitzada per Houston.

La programació del festival
també inclou les actuacions del
Chicago Mass Choir, els Friendly
Travelers i el New Orleans Gos-
pel Chorale amb la cantant Brid-
get Bazile. Una de les novetats
d’aquesta quinzena edició, que té
un pressupost de 140.000 euros,
és la participació com a cors con-
vidats de formacions corals cata-
lanes, com ara l’Ol’Green, el
Veus.Kat, el Cor Jove Amics de la
Unió de Granollers, el Gospel Joy
de la Garriga, el Cor Gospel de
Montmeló i el Sant Cugat Gospel
Choir, representants d’una esce-
na que ha crescut paral·lelament
al festival. També hi participaran
els cors finalistes del concurs de
TV3 Oh Happy Day!e

El Chicago Mass Choir actuarà a Barcelona i Lleida,
dins del festival Els Grans del Gòspel. THE PROJECT

Finalistes
Van quedar
sense premi
Projecte Mut,
Joan Manuel
Galeas, Rusó
Sala i Bikimel

MÚSICA

Espriu guanya el premi Martí i Pol

El VI Certamen Terra i Cultura
Premi Miquel Martí i Pol va premi-
ar ahir la cançó Aquesta pau és me-
va. És una adaptació musical de
versos de Salvador Espriu que han
fet Toni Xuclà i Gemma Humet.

xeix un coixí instrumental que en-
laira la veu d’Humet quan repeteix
“Em moro”. Ahir la van interpretar
en una versió més austera que en
disc, només amb guitarra i veu, pe-
rò amb la mateixa solemnitat.

103 adaptacions espriuenques
La feina de Xuclà i Humet va con-
vèncer un jurat que va haver de tri-
at entre més de 500 poemes musi-
cats, 433 dels quals estan enregis-
trats i publicats en algun disc entre
l’11 de setembre del 2012 i el de
2013. En aquesta edició, Espriu ha
sigut el poeta més adaptat pels mú-
sics: fins a 103 cançons, molt per da-
vant de les 61 de Vicent Andrés Es-
tellés i les 22 d’Enric Casasses.

A la final hi van arribar quatre
músics més: Bikimel per Llaurant la
llera del riu vermell, de Josefina
Contijoch; el cantaor del Carmel

Joan Manuel Galeas per Escola
graduada, de Blai Bonet; els ei-
vissencs Projecte Mut per L’hort,
de Marià Villangómez, i l’empor-
danesa Rusó Sala per El fill del
Golf de Roses, d’Enric Casasses.

Durant l’acte, els guanyadors
de les edicions anteriors van in-
terpretar les cançons per les
quals van ser premiats. “Els que
tenim una certa edat considerem
que la gent que canta ara està in-
finitament més preparada. Per
fer-ne la prova només cal posar
un disc antic”, va dir Llach des-
prés d’escoltar Roger Mas –a qui
va acompanyar al piano–, Sílvia
Pérez Cruz, Joan Manuel Galeas
i els valencians Clara Andrés i
Tomàs de los Santos. Aquests dos
últims van mostrar una pancarta
de suport a la televisió valencia-
na: “RTVV no es tanca”.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. “Els atzars juguen a
favor de la poesia”, va dir ahir Llu-
ís Llach, impulsor a través del Celler
Vall Llach del Certamen Terra i
Cultura que té com a objectiu “pre-
miar i promocionar les millors can-
çons enregistrades amb música ori-
ginal i basades en poemes en llen-
gua catalana”. Els atzars en són tan
responsables com el jurat del certa-
men, que va decidir unànimement
premiar Aquesta pau és meva, una
composició de Toni Xuclà cantada
per Gemma Humet a partir d’uns
versos de Salvador Espriu, de qui
enguany es commemora el centena-
ri del naixement. Així, en el desè
aniversari de la mort de Martí i Pol
és la poesia d’Espriu la que s’endú el
premi que porta el nom del poeta de
Roda de Ter.

Xuclà i Humet van rebre els
5.000 euros del premi del sisè Cer-
tamen Terra Cultura a la sala Mom-
pou de la seu de la SGAE a Barcelo-
na. Llach va anunciar els guardo-
nats després d’un acte en què tam-
bé van participar els músics
guanyadors de les cinc edicions an-
teriors: Clara Andrés, Sílvia Pérez
Cruz, Joan Manuel Galeas, Tomàs
de los Santos i Roger Santos. Només
hi faltava Òscar Briz, guanyador ex
aequo amb Galeas l’any 2010.

La cançó Aquesta pau és meva es-
tà inclosa en el disc Espriu: amb mú-
sica ho escoltaries potser millor (Pi-
cap, 2013). En la composició de Xu-
clà, la terrassenca Gemma Humet
canta diferents versos de Cementi-
ri de Sinera carregats de lirisme
existencialista com ara: “Em moro,
/ perquè no se com viure”. Xuclà tei-

Toni Xuclà, Lluís Llach, Mariona Miralbell (vídua d’Enric Costa, del Celler Vall Llach),
Montserrat Sans (vídua de Martí i Pol) i Gemma Humet ahir a la SGAE. RUTH MARIGOT

Toni Xuclà i Gemma Humet triomfen musicant ‘Aquesta pau és meva’


