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Delpentagramaalguió
L’actor Joel Joan iel cantantGerardQuintana intercanvienpapersa
‘Secretscompartits’, unmuntatgesobrevivènciesde totsdosartistes

ser d’una altra manera ve-
nint d’on venien, van pren-
dre forma d’espectacle. Es
va estrenar al Temporada
Alta del 2005 i des de llavors
ha recorregut pobles i ciu-
tats de Catalunya de manera
esporàdica però incessant,
adaptant-se als compromi-
sos individuals dels dos su-
permediàtics. És tot un luxe
queparinquietsaBarcelona,
però un luxe efímer: només
del 29 de gener al 4 de febrer,
al Teatre Condal.

“Però no és ni un concert
ni una obra de teatre”, acla-
reixen, una mica ni per a tu
ni per a mi, però és un joc
de transmutacions. El can-

tant va explicar a l’actor que
li agradava el teatre i que de
jovenet s’havia ficat en una
companyia amateur de Gi-
rona, però la vida, la veu i
vés a saber què el va empè-
nyer cap a la música. Joel
Joan, en canvi, va començar
la seva carrera d’actor sem-
pre amb el cuquet d’arribar
a ser cantant: “A mi em va
dir que la seva fantasia és
ser una estrella del rock en
concerts multitudinaris”,
assegura Quintana. I ves per
on, l’estrena de Secrets
compartits a Barcelona co-
incideix amb l’aparició al
mercat fa poc d’un CD del
Joel Joan cantant un tema

de la banda sonora de Porca
Misèria. De moment.

Per Gerard Quintana, que
s’autodefineix com a “eteri i
hippy”, és “un rotllo sincer,
a pèl, des de dins”. Per Joel
Joan, “és la cosa més anàr-
quica que he fet a la meva
vida, un acte de llibertat ab-
soluta”. Amb aquesta bona
sintonia, els artistes expli-
quen anècdotes i confidèn-
cies en forma de cançons,
poemes, contes, notícies...
Situacions creades a l’en-
torn d’un eix musical que
gira sobre adaptacions de
temes de Bob Dylan, Leo-
nard Cohen, Kurt Cobain i
David Bowie.■

Joel Joan i Gerard Quintana expliquen confidències ocultes a ‘Secrets compartits’ i ho aprofiten per fer un tast de la feina de l’altre ■ PERE VIRGILI

“No és ni un
concert ni una
obra de teatre.
És un joc de
transmutacions”

D
ins del cicle Els con-
certs de l’Acadèmia,
la Sala Oriol Martorell

de l’Auditori de Barcelona
acollirà dilluns a les set del
vespre el concert de pre-
sentació de la cobla de l’Es-
cola Superior de Música de
Catalunya (Esmuc). La for-
mació neix amb la voluntat
d’oferir als alumnes un
espai on exercitar l’apre-
nentatge, a més de mostrar
al públic en general la feina
que es fa al centre. Com a
iniciativa no és innovadora.
Encara que més intermi-
tentment i amb menys de-
cisió del desitjable, els con-
servatoris del Bruc i del
Liceu han comptat amb for-
macions amb objectius si-
milars. El que singularitza
la proposta de l’Esmuc és
l’aposta per mantenir la
formació d’una manera es-
table i el tractament iguali-
tari que li atorga en relació
amb d’altres conjunts ins-
trumentals.

El criteri artístic queda
palès per la qualitat del
programa del concert de
presentació, que es mou
entre el classicisme més
elaborat i la contempora-
neïtat amb més projecció. A
més, la seva adscripció a un
marc tan puntual com el
del Centenari de Joaquim
Serra demostra també la
voluntat de viure de cara a
l’entorn social més proper.
El primer bloc del concert
recorre formalment (de
sardanes a glosses i de
danses a poemes simfò-
nics) i estèticament (des
dels inicis a la maduresa) el
catàleg del mestre Serra,
mentre que amb Variants
de colors de Joan Albert
Amargós, una de les pàgi-
nes més significatives que
ha aportat el Memorial Joa-
quim Serra, la cobla home-
natja el seu llegat. Com a
condiment, la Suite de pri-
mavera de Manel Camp,
amb la qual la nova forma-
ció palesa la versatilitat so-
nora de la cobla, i hi afegeix
el mateix compositor al
piano i el quartet de jazz de
l’Esmuc. La direcció de
Marcel Sabaté i la qualitat
de l’elenc de solistes asse-
gura un vespre, com a
mínim, interessant.

Tocs de
cobla*
JosepPasqual

Acadèmia
de cobla

La singularitat
de la cobla de
l’Esmuc és el seu
caràcter estable

Nissagad’arquitectes
ElCol·legi repel llegat
deTorresClavé idels
altres arquitectes
de la seva família

Redacció
BARCELONA

El Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (CoAC) ha rebut
l’arxiu professional de Josep
Torres Clavé (1907-1939),
destacat impulsor del GAT-
CPAC, que abraça tres se-

gles, ja que inclou fons d’al-
tres arquitectes de la família.

Bona part del conjunt do-
cumental està integrat per
plànols, fotografies, dibui-
xos, correspondència i lli-
bres que passaran a com-
pletar el fons GATCPAC,
que custodia l’arxiu històric
del Col·legi d’Arquitectes i
que ja reuneix un 80% de la
documentació existent d’a-
quest moviment de l’arqui-
tectura catalana dels anys
trenta del segle XX.

La donació també inclou
els fons professionals de
Josep Torres Ferran, mes-
tre d’obres responsable de
la construcció de l’Hotel In-
ternacional de Domènech i
Montaner per a l’Exposició
Universal del 1888; de
l’oncle Jaume Torres Grau
(1880-1945), arquitecte
fundador de Foment d’O-
bres i Construccions i im-
portant empresari, autor,
entre d’altres, de la Casa
Ramos de la plaça Lesseps

(1908), i de Raimon Torres
(Barcelona, 1934), fill de
Torres Clavé i autor d’una
extensa obra residencial,
hotels i planejament urba-
nístic, a més d’haver reha-
bilitat edificis del GATCPAC
com la Casa Bloc i el Dis-
pensari Antituberculós.

El llegat Torres, per tant,
va de la Renaixença a l’ar-
quitectura moderna, pas-
sant pel Modernisme i el
Noucentisme. Tot aquest
material serà inventariat,

ordenat i analitzat per l’es-
tudiós Antoni Ramon, que
ja va fer-se càrrec del llegat
de Domènech i Montaner.

El CoAC està immers en
el projecte d’ampliació dels
seus fons per completar la
col·lecció sobre l’arquitec-
tura catalana contemporà-
nia. El Col·legi ja compta
amb més de 60 fons, d’au-
tors com Elies Rogent, Cè-
sar Martinell, Rafael Masó,
Rodríguez Arias i Rubió i
Tudurí, entre d’altres. A
més, disposa d’una bibliote-
ca amb 150.000 volums
d’arquitectura i treballa en
la creació d’un centre docu-
mental a l’antiga fàbrica
Oliva Artés, al Poblenou de
Barcelona. ■

Teresa Bruna
BARCELONA

Un viatge dóna per a molt.
Una vegada, Gerard Quin-
tana i Joel Joan van coinci-
dir tornant d’Andorra. Ja es
coneixien, ja s’havien trobat
en una tertúlia, ja s’admira-
ven... Van parlar de la feina,
dels bolos, del treball tan di-
ferent però a la vegada tan
potent que fan tots dos... A
poc a poc la conversa anava
prenent cos, fins a infil-
trar-se al seu interior.
D’aquesta conversa van sor-
gir aquests Secrets compar-
tits, un conjunt de confi-
dències que, com no podia


