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Recomanem...
Fira del disc
per S. G.

E
s tracta d’un viatge a tra-
vés de la meva evolució
coma artista i el descobri-

ment de noves cultures”. Així de-
fineix Joaquín Cortés (Còrdova,
1969) el seudarrer espectacle:Gi-
tano. Cortés torna a Barcelona al
capdavant de la seva companyia
després de diversos anys d’absèn-
cia per estrenar Gitano a nivell
mundial. El “viatge” per les cultu-
res de Cortés és molt ampli, des
del flamenc fins a la música
clàssica, de la fusió del gospel i el
jazz fins als ritmes derivats de la
música afro. I tots bateguen en
aquest espectacle, marcat pel
ball flamenc del seu autor, que
ha aixecat passions però també
crítiques per part dels puristes
d’aquest gènere.

Gitano, d’una hora i 45 mi-
nuts de durada, té dues parts di-
ferenciades, encara que s’ofereix
sense interrupció. A la primera,
més íntima, es balla flamenc pur.
L’explosió de ball i música de
fusió d’estils ocupa la segona
part de l’espectacle, en què parti-
cipen vuit ballarines, dues bailao-
ras, dissetmúsics i un quadre fla-
menc a vuit veus, a més d’uns
audiovisuals espectaculars. El
vestuari del ballarí és del seu
gran amic i admirador, Giorgio
Armani. El públic que vagi demà
divendres al Teatre Tívoli tro-
barà enaquesta nova obrade l’ar-
tista l’empremta de treballs ante-
riors com Cibayi, Live,De amor y
odio, Mi soledad, Pasión gitana i
Calé. El seu talent i la forta perso-

nalitat el converteixen en un ani-
mal escènic. La seva sola presèn-
cia omple l’escenari. El seu endi-
moniat i versàtil zapateado, així
com la sensual finta de cintura i
la bellesa del seu moviment de
braços, el converteixen en un in-
tèrpret carismàtic. El bailaor
compta ambuna sòlida formació
de dansa acadèmica i contem-
porània, i això s’evidencia en el
més mínim dels seus gestos.
També a Gitano.

Cortés va començar la seva
carrera als 14 anys com a ballarí
del Ballet Nacional d’Espanya,
llavors sota la direcció de María
de Ávila. ¿Li agradaria ser el di-
rector d’aquesta companyia?

“M’ho han proposat diverses ve-
gades però sempre he dit que no,
necessito llibertat per crear i sé
que al Ballet Nacional d’Espanya
dependria dels polítics”. Prefe-
reix arriscar-se, tenir una com-
panyia privada i poder-se sentir
lliure: “En els temps actuals és
una bogeria mantenir una com-
panyia, però segueixo endavant,
quan viatgem som 40 persones”.
Cortés està dolgut pel poc reco-
neixement que rep a Espanya tot
i ser un artista reconegut inter-

nacionalment: “A Rússia, als Es-
tats Units, a Nova York o al Japó
em posen un teatre a la meva
disposició i emdonen subvencio-
ns si em quedo a treballar-hi,
però no accepto perquè vull viu-
re al meu país”.

Cortés ha ballat amb figures
de la dansa com Maya Plisetska-
ya, Julio Bocca i Silvie Guillem,
per esmentar-ne tres, i en escena-
ris com el Radio City Music Hall
de Nova York, el Festival de Spo-
leto o el Royal AlbertHall deLon-

dres, sempre esgotant les locali-
tats. També ha estat convidat a
ballar en cerimònies tan presti-
gioses com el premi Nobel de la
Pau o la gala dels Grammy. I en-
cara li queda temps per assumir
la representació d’Ambaixador
del poble Romaní pel Parlament
Europeu.

Passió gitana

Dijous 1
The Kooks. La banda anglesa
presenta el seu epé Down en un
repertori que pot estrenar peces
del seu proper elapé.
Razzmatazz, 20.30 hores (30
euros).

The Fuzztones. Uns clàssics en-
tre els clàssics de butxaca, els
nord-americans tornen amb el
seu rock de garatge. Marula,
21.30 hores (12 euros).

Divendres 2
Homenatge a Joan Saura. So-
ta el nom de Setsfree, diversos
músics faran un concert

homenatge a Joan Saura. La
vocalista Eli Gras s’hi sumarà.
CAT, 21 hores (8 a 10 euros).

The Flower Kings + Karmaka-
nic. La banda de rock progressiu
liderada pel compositor i
guitarrista suec Roine Stolt ha
editat gairebé una desena de
discos des de 1994. Influïts per
la psicodèlia de finals dels
seixanta, passant per Frank
Zappa, Jimi Hendrix, Pink Floyd,
King Crimson, Genesis i Yes.
Salamandra, 19 hores (30 euros).

Dissabte 3
Bart Davenport. Artista de

multitud de registres,
Davenport presenta Physical
World, disc de pop i soul
blanc. Farà doblet amb
Biscuit. Apolo, 21 hores (15
euros).

Marina BBface & The Bea-
troots. La Boite torna a obrir
les seves portes, però ara a la
Rambla. I ho fa, fidel al seu
estil, amb funk i soul. La Boite,
24 hores (8 a 10 euros).

Modà. Banda italiana d’èxit
creixent més enllà el seu país,
arriben a Barcelona als inicis
de la seva gira internacional

més ambiciosa. Razzmatazz, 21
hores (27 euros).

Diumenge 4
Micah P. Hinson. El singular
cantant i compositor
nord-americà presenta el seu
setè elapé, Micah P. Hinson &
The Nothing. Barts, 21 hores
(25 a 35 euros).

Dilluns 5
Sonata Arctica. Referents del
metall, la banda finlandesa
celebra els 15 anys dalt de
l’escenari presentant peces del
seu imminent nou treball.
Bikini, 20 hores (25 euros).

TEATRE ‘Al galop’
per B. C.

Concerts

GITANO
Teatre Tívoli. Barcelona
Del 2 al 4 de maig

A ‘Gitano’, Cortés
viatja del flamenc pur
a la música clàssica,
el gospel i el jazz

La violinista Kalina
Macuta i el pianis-
ta Daniel Blanch
presenten el pri-
mer lliurament de
les obres per a vio-
lí i piano de Joan

Manén (1883-1971). L’autor, que ex-
cel·lí com a virtuós del violí, es
mou com a compositor en una
sensibilitat de base romàntica mo-
dulada a partir de referents fran-
cesos i germànics aplicats sovint a
un “iberisme” que intenta anar
més enllà de la mera cita
folklòrica. Poc divulgat, és un nom
per recuperar.— Xavier Pujol

OBRES PER A VIOLÍ I PIANO 1
Joan Manén. Kalina Macuta, violí.
Daniel Blanch, piano
La Mà de Guido, 12 euros

EL PODER DEL VOLER
Senior i el Cor Brutal
Malatesta Records
Entre 10 i 15 euros

JOAN
Setsfre
Quicu Samsó i invitats
Picap 11,49 euros

El 19 d’octubre
de 2012 va des-
aparèixer Joan
Saura, un dels
nostres mú-
sics més crea-
tius. Actiu en
l’escena experi-

mental des dels ja llunyans temps
de Blay Tritono o Koniec, el seu
buit serà difícil d’omplir. Ara un
grup d’amics (Quicu Samsó, Edu-
ard Altaba, Rafael Zaragoza...) han
decidit retre-li homenatge amb
una sèrie d’intenses improvisaci-
ons lliures que haurien agradat al
mateix Saura.— Miquel Jurado.

És una barreja
curiosa de mili-
tància ideològi-
ca, reivindicació,
lletres explícites
i molta tendresa,
emoció i espe-

rança. Perquè la música de Miguel
Àngel Landete manté un subsòl
d’esperança que sobreviu a
temps dominats per la lògica fi-
nancera i el subsegüent lucre
d’uns pocs. En aquest panorama,
la música franca, plena de torna-
des nítides i guitarres fortes i alho-
ra líriques de Senior esdevé un
esclat de joia, que parla de viure
com una experiència plena. —
Luis Hidalgo

SIMFONIA DE RÉQUIEM
Xavier Montsalvatge
OBC. Víctor Pablo
Naxos, 12 euros

Deia Diana Vreeland, directora de
Vogue America als seixanta, que
se sentia fascinada pel luxe i l’es-
nobisme de les revistes de moda.
L’actriu Carme Elías s’encarre-
garà de portar als escenaris la
vida de l’editora, figura en la
història de la moda del segle XX. I
ho farà amb Al galop, una
adaptació de Guido Torlonia. Un
retrat de Vreeland de tornada a
Nova York després d’una gira per
Europa (Teatre Akadèmia. Del 6
al 25 de maig. Entre 18 i 22 euros).

Cortés porta el seu nou Gitano al Tívoli. / alejandro garcía (efe)

Víctor Pablo Pé-
rez i l’OBCmos-
tren la riquesa
del llenguatge
simfònic del
gran composi-
tor Xavier Mont-

salvatge (1912-2002), a través
d’una atractiva selecció de les se-
ves obres més rellevants, l’espiri-
tual Simfonia de Rèquiem (1985)
i l’última partitura simfònica,
Bric à Brac (1993), més una sor-
presa: una selecció de la música
del ballet Manfred (1944),
adaptació del drama de Lord
Byron.— J.P.S.

Encara queden fidels als discos
i vinils, i aquest cap de setmana
podran triar entre més de tres
milions en la XVII edició de la
Fira del Disc. Amb 160 exposi-
tors vinguts de l’Amèrica del
Nord i Europa, l’esdeveniment
inclou una exhibició dedicada a
John Lennon i el seu pas per
Almeria, on va compondre
Strawberry Fields Forever. (Es-
tació del Nord. 6 euros).

Carmen del Val

Discos


