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L
i diuen El Lleó de Belfast,
una manera amable de
dir-li vell rondinaire, per-

sona poc afable dotada d’una
veu que neix a l’aparell digestiu.
Es diu Van Morrison, però tam-
bé li diuen Van The Man. Aquest
dissabte tanca vuit anys de silen-
ci sobre els escenaris de Barcelo-
na, i els tanca al Liceu, un espai
que com molts altres recintes
abans vedats a la música popu-
lar, ara, quan tot és magre, no
dubta a donar cabuda a tot allò
que ompli les seves butaques. Si-
gui com sigui, veure el vell rondi-
naire treure la seva veu d’alguna
part molt fonda del seu cos serà,
probablement, un plaer.

I per què, si el seu darrer disc
no és dels millors? Per què, si
aquest disc trencava un silenci
de cinc anys en una carrera que
darrerament no ha sorprès amb
discos extraordinaris? Les res-
postes es poden trobar en peces
com End of the rainbow, una
composició del darrer disc que
pauta l’estil de Van Morrison,
una peçamarcada pel piano, per
sobre del qual vola una veu pati-
da que diu a poc a poc, acompa-
nyada per un saxo. Però no bus-
quin aquesta peça al repertori
del directe de dissabte. De fet,
als darrers concerts l’artista ir-
landès gairebé mai no inclou pe-
ces del seu darrer treball, tot i
que de tant en tant interpreta
Open the door (to your heart), la
composició que obre Born to

sing: No plan B (Nascut per can-
tar. Sense Plan B), títol que supo-
sa tota una declaració d’intenci-
ons i que dóna nom al darrer
treball de Van Morrison. Fent
un cop d’ull als darrers con-
certs, es pot comprovar que, tot

i que no ho fa de manera radi-
cal, canvia de repertori a cada
ciutat, cosa bastant comprensi-
ble en un artista amb més de 30
discos i un repertori gairebé ina-
bastable. En aquests concerts
no solen faltar clàssics comoMo-

ondance, Gloria, Into the mystic,
Whenever God Shines His Light,
Enlightenment, Jackie Wilson
Said (I’m in Heaven When You
Smile), entre d’altres. El que sí
que sembla és que l’artista opta
per versions llargues dels seus

propis temes, i les cròniques par-
len d’interpretacions de 10 i 15
minuts que donen temps a
arranjaments instrumentals
propers al jazz. En definitiva,
aquesta barreja de soul, jazz i
rhythm and blues és un dels
trets distintius de la música de
Van Morrison.

L’únic problema que els afi-
cionats estan trobant per a
aquest concert són els preus, ja
que les entrades més econòmi-
ques, 15 euros, tot i estar situa-
des en llocs molt apartats, ja
s’han esgotat i només queden
les més costoses, que oscil·len
entre els 175 i 190 euros, les més
cares de tota la gira de l’artista

irlandès. El concert començarà
a les 20.00 amb l’actuació de la
filla de Van Morrison, Shana,
que cantarà amb la banda del
seu pare. Aquest s’incorporarà a
l’escenari als 15 minuts d’actua-
ció de la seva filla, i oferirà un
concert d’unmínim d’hora i mit-
ja. La banda incorpora metalls,
a més de teclats, guitarres, baix,
bateria i percussió. Van Moor-
son i el Liceu: fabricaran un bon
record? Per 190 euros caldria.

BALLET ESTATALDEGEÒRGIA
Centre Cultural de Terrassa
22 de desembre, 18 hores

V
eure ballar un mite de la
dansa és una cosa que
sempre es converteix en

una experiència inoblidable.
Diumenge que ve, la Tempora-
da de Música i Dansa Terrassa
ofereix als balletòmans i als
amants de la bona dansa l’opor-
tunitat de veure la magnífica in-
tèrpret russa Nina Ananiashvili
(Tbilisi, Geòrgia, 1964). L’artis-
ta, al capdavant de la compa-
nyia que dirigeix des del 2004 el
Ballet Estatal de Geòrgia, ofe-
rirà al Centre Cultural de Ter-
rassa una única funció.

El repertori de la vetllada
serà Trencanous (suite), de Lev

Ivanov amb música de Piotr
Ílitx Txaikovski, un ballet estre-
nat el 1892 que s’ha convertit en
una mena de ritu anual en les
festes de Nadal perquè l’acció
transcorre en aquesta data. El
seguirà Serenade, el ballet de
tall abstracte que George Balan-
chine va crear el 1934 ambmúsi-
ca també de Txaikovski. La cice-
reta del programa serà La mort
del cigne, deMichel Fokine i mú-
sica de Caille Saint-Saëns, con-
vertit en el més famós de tots els
solos dramàtics per a una balla-
rina i que va ser estrenat el 1905
per Anna Pavlova. A Terrassa
serà executat per Nina Ana-
niashvili, que al llarg de la seva

dilatada carrera ha realitzat ino-
blidables interpretacions d’a-
questa joia coreogràfica. La vet-
llada finalitzarà amb la peça co-
ral Sechs Tänze dde Jiri Kylian,
amb música de Wolfgang Ama-
deus Mozart.

Aquells que no coneguin
aquesta excel·lent ballarina han
de saber que va ingressar a l’Esco-
la de Ballet de Vakhtang Chabu-
kiani de la seva ciutat natal, Tbili-
si, quan tenia 10 anys. Després va
anar a l’Escola de Ballet de Mos-
cou, per posteriorment passar a
ser ballarina solista del Bolxoi. A
partir de 1988 va viatjar a l’es-
tranger com a artista convidada
al New York City Ballet, conver-

tint-se en una de les primeres ba-
llarines russes a ballar el reperto-
ri Balanchine. A la primavera de
1993 va debutar amb l’American
Ballet Theatre, companyia en la
qual va romandre com a ballari-
na principal fins el 2003. L’expec-
tació que ha despertat la presèn-
cia d’Ananiashivili ha disparat la

venda d’entrades per a la funció
de diumenge; amés, dissabte a la
tarda la ballarina farà una classe
magistral.

El cantant trenca
vuit anys de silenci
sobre els escenaris
de Barcelona

VAN MORRISON
Gran Teatre del Liceu
Dissabte 21, 20.00 hores
Entre 175 i 190 euros

La dels seus avis va ser una de les
primeres polleries de Barcelona.
Va tancar el 1997. Per aquest i
molts altres motius, Nil Ros manté
viu el nom del negoci dels seus
avis. Polleria Fontana, dedicada
des de l’any 1935 als ous i a les aus
al carrer Gran de Gràcia, és avui un
restaurant al cor del districte, al
carrer Sant Lluís. “Volem recupe-
rar una part de la història i també
recuperar les tapes tradicionals, el
bon menjar. Ho fem tot aquí i ho
fem al moment. Fugim dels plats

reescalfats i dels refregits”, explica
en Nil. Polleria Fontana ofereix pla-
terets, alguns dels quals ja han co-
mençat a tenir seguidors, com ara
les croquetes de pollastre, els bu-

nyols i l’ensala-
da russa. Tam-
bé cal deixar-se
portar per les
propostes de
temporada. Per
postres, sobre
tot, el pa i xoco-
lata i la copa de
gin feta amb
granissat de
gintònic amb
compota de
maduixes i es-

cuma de crema catalana. Menjar a
la Polleria costa de mitjana 20 eu-
ros. Obert nomes a la nit.

C/ Sant Lluís, 9. Barcelona

Van Morrison, el vell rondinaire

Van Morrison durant l’enregistrament d’Astral weeks at the Hollywood Bowl.

Un cigne mític

Torna el Nadal màgic a La Seca-Es-
pai Brossa. Avui, a les 20.00 hores,
s’hi estrenarà Confidències d’un
prestidigitador, d’Enric Magoo. Es
tracta d’un espectacle de màgia
molt especial, en què Magoo repas-
sa la història de la màgia dins el seu
camerino, en un descans entre
dues actuacions. Així, les emoci-
ons, els anhels, els somnis i els de-
sitjos d’un mag són protagonistes
d’un espectacle intimista i original
que acaba amb una representació
del mag, ara sí, a l’escenari.

Luis Hidalgo

La ballarina Nina Ananiashvili actuarà a Terrassa.

Carmen del Val

QUADERN Dijous, 19 de desembre del 2013 AGENDA. 7


