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ElComentari J.M. Hernández Ripoll

Ahir al migdia es presenta-
va la 21 edició del Mercat
de Música Viva de Vic da-

vant dels mitjans de Madrid.
Així, d’entrada, sembla estrany
que la cita musical catalana de
referència es faci pública fora
abans que al país. Però resulta
que tot es deu a un problema
d’agenda. Fer coincidir el temps
lliure del conseller, el de l’alcal-
de i el dels responsables de
l’ICIC és tan complicat com re-

Agendes incompatibles

soldre l’equació de la teoria de la
relativitat.

Els mitjans de Madrid no és
que se’n facin gaire ressò, però
el dinar ofert pel Mercat serveix
de mentalització com una base
informativa d’allò que es courà
a la capital d’Osona entre el 16 i
el 20 de setembre. Discursos aï-
llats, orfes de preguntes, i tres
taules separades entre les
quals destacava la de l’organit-
zació, amb presència de la

Junta d’Extremadura, que hi
participarà per primer cop.

No es tracta de trencar expecta-
tives, però ja podem dir que s’ofe-
riran 90 actuacions, entre les
quals 20 estrenes discogràfiques.
El concert inaugural anirà a càrrec
d’Omar Sosa i la Jove Orquestra
Athenea, amb el muntatge Oda
africana. Una altra coproducció in-
teressant serà la de Nour amb la
Speed Caravan & Rabah Donquis-
hoot. I a la plaça Major, on es can-

viarà l’orientació de l’escenari per
millorar-ne l’acústica, hi actuaran
La Sucursal, The Pepper Pots i
Doctor Calypso, divendres, i Dept,
Mazoni i Lax’n’Busto, dissabte.

Altres ítems són l’estrena de
dues produccions per celebrar la
Nova Cançó, i l’accentuació de
l’eix entre els mercats de Tàrre-
ga, Manresa i Vic. La setmana
que ve, més notícies amb la pre-
sentació a Barcelona, si les auto-
ritats es posen d’acord, esclar.

Omar Sosa i la Jove
Orquestra Athenea,
amb ‘Oda africana’,
inauguraran el
Mercat de Música
Viva de Vic

VicenteAmigo
tancael
millorFestival
deGuitarra

Andreu Gomila
BARCELONA

El Festival de Guitarra de
Barcelona tanca avui la
20a edició amb un músic
excel·lent, Vicente Amigo,
i unes xifres que demos-
tren que ni la crisi pot amb
una programació de quali-
tat: un 90% d’ocupació i
uns 25.000 espectadors. El
guitarrista sevillà és la cire-
reta que corona el pastís, ja
que arriba a Barcelona
amb un disc esplèndid, ins-
pirat precisament en la ciu-
tat, Paseo de Gracia (Sony-
BMG), i que compta amb la
col·laboració d’Enrique i
Estrella Morente, Alejan-
dro Sanz i Niña Pastori.

“Era a Barcelona el dia
abans que José Tomás tore-
gés. M’agrada passejar pel
passeig de Gràcia, i quan hi
era i vaig veure la placa vaig
tenir una il·luminació i vaig
pensar que seria un títol
molt bonic per al nou disc.
I és que el passeig de Gràcia
no és un carrer, és un som-
ni”, ens explica Amigo, un
home que ja és alguna cosa
més que un virtuós de la
guitarra i que ha sabut
anar més enllà del purisme
flamenc.

El disc que presentarà al
Palau de la Música té molt
d’ell mateix, dels seus alts i
baixos, amb cançons tristes
i melancòliques, i d’altres
d’extàtiques. “Sempre hi ha
moments en què t’ensor-
res”, assegura. I això es pot
veure clarament a talls com
AmordenadieoAutorretra-
to. Amigo, tanmateix, sem-
pre busca, diu, la bellesa,
“encara que sigui un camí
molt dur”. La seva guitarra
posseeix una gran força ex-
pressiva iéscapaçdereferir-
se als moments més dolços i
tristos amb una exactitud
que fa feredat. “Això és l’art,
ser capaç de dir el que tu
saps i no coneixes, el que
està adormit dins teu”. ■

ModelNauman
L’obra de l’artista nord-americà arriba per partida
doble en dues mostres del Cercle de Sant Lluc

Montse Frisach
BARCELONA

L’artista nord-americà
Bruce Nauman, un dels pi-
oners del videoart i molt
d’actualitat aquests dies
perquè és el flamant gua-
nyador del Lleó d’Or al mi-
llor pavelló de la Biennal de
Venècia, s’exposa per parti-
da doble en un espai inhabi-
tual fins ara per a aquest
tipus d’art, el Cercle Artís-
tic de Sant Lluc.

Dins de la renovació que
viu aquesta centenària ins-
titució, que fa poc es va
traslladar a la nova seu del
Palau Mercader, l’art con-
temporani forma part de la
programació d’exposicions
del Cercle. D’aquí que la
transgressora obra de Nau-
man es pugui veure ara

dins dels murs de Sant
Lluc, i a més per partida
doble: dins del cicle de víde-
os El model per a la càme-
ra, que es projecta al pati
d’entrada del Palau Merca-
der; i dins de l’exposició
Quarta persona, amb
obres de la col·lecció de la
Fundació La Caixa.

Tant les projeccions de
vídeo com l’exposició tenen
en comú el tema de la rela-
ció entre el model i l’artista,
que tan proper és a Sant
Lluc, ja que des de sempre
aquesta institució propor-
ciona als seus socis tallers
amb model. El model per a
la càmera, cicle comissari-
at per Neus Miró, tindrà
tres entregues fins a finals
d’any, amb projeccions d’un
sol vídeo diari en loop. En
aquesta primera entrega es

pot veure el vídeo de Nau-
man, Thighing Blue, una
peça històrica del 1967 en
la qual l’artista “modela”
una de les seves pròpies
cames com si fos un escul-
tor. Un altre vídeo d’arrels
històriques és L’escultura
cantant, en la seva versió
del 1991 en què els artistes
Gilbert & Georges són mo-
dels ells mateixos d’una hi-
potètica escultura. Un
vídeo de Dan Graham plan-
teja un joc entre l’artista, el
públic i un mirall.

D’altra banda, la particu-
laritat de la mostra Quarta
persona, amb quatre obres
de la col·lecció de la Funda-
ció La Caixa, és que han
triat les peces un estudiant
de Belles Arts, Gabriel Peri-
càs, i un de crítica d’art,
Aitor Rey. Curiosament els

joves comissaris han esco-
llit quatre peces dels anys
80 de Bruce Nauman,
Cindy Sherman, Carlos
Pazos i Haim Steinbach,
“per nosaltres tots uns clàs-
sics”, diu Pericàs.

Segons Imma Casas, as-
sessora de la programació
d’exposicions de Sant Lluc,
a partir d’ara el tema del
model serà una constant
en les mostres d’art con-
temporani de la institució.
En aquest sentit, s’estan
negociant mostres sem-
blants utilitzant el fons del
Macba i del MNAC. ■

*
Quarta persona/El model
per a la càmera, CERCLE
ARTÍSTIC DE SANT LLUC,
MERCADERS, 42. BARCELONA.
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ÒPERA
El Liceu celebra els
10 anys amb una
exposició i un CD
Amb renovat afany de fer ar-
ribar l’òpera a tothom, el
Liceu celebra els 10 anys de la
seva reinauguració amb l’ex-
posició Liceu Òpera Barcelo-
na, un recorregut per la histò-
ria del coliseu barceloní al
Palau Robert (del 15 de juliol
al 4 d’octubre). Abans, però,
el 25 de juny, l’Orquestra de
l’Acadèmia haurà inaugurat el
cicle Les nits d’estiu als jar-
dins del Palau Robert amb un
concert simfònic. I també al
Palau Robert es projectarà en
directe l’òpera Turandot, (24
de juliol), amb un aforament
de mil espectadors. Aquest
acte se suma a la ja tradicio-
nal projecció d’òpera a la
platja en un acte gratuït per a
dues mil persones. El Liceu
també farà una jornada de
portes obertes (18 d’octubre),
alhora que reinstaura la con-
cessió de la Medalla d’Or a un
artista destacat –aquest any
se’n donaran 10–. A més, es
retrà homenatge al difunt ar-
quitecte Ignasi de Solà-Mora-
les, artífex de la reconstruc-
ció, es gravarà un CD amb
música del patrimoni operís-
tic català amb el cor i l’or-
questra del Liceu dirigida per
Josep Vicent, i “no més enllà
de 4 anys”, segons va anunci-
ar ahir el director general del
Liceu, Joan Francesc Marco,
es crearà un nou Centre de
documentació i patrimoni del
Liceu obert al públic.

CONTEMPORÀNIA
‘Alter Klang’, de
Benet Casablancas,
arriba a Brussel·les
L’obra Alter Klang, del compo-
sitor Benet Casablancas i de-
dicada a Paul Klee, acaba la
seva gira europea dissabte a
Brussel·les interpretada per
l’Orquestra Nacional de Bèlgi-
ca dirigida per Josep Pons.
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Bruce Nauman ‘modela’ la seva cama en el vídeo ‘Thighing Blue’, del 1967 ■ ELECTRONIC ARTS INTERMIX


