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Hi ha situacions que et fan
sentir orgullós de la música.
Especialment quan veus la

resposta dels artistes a crides soli-
dàries. La Marató de TV3, que
aquest any està dedicada a l’Alzhei-
mer i altres malalties del cervell,
editarà un disc en què la majoria
de cançons parlen del record, de la
memòria. I per fer-ho han comptat
amb la participació desinteressada
d’una sèrie d’artistes que s’han
posat a les ordres de Marc Parrot

Música del cor per arreglar el cap

per col·laborar en aquest àlbum
que es posarà a la venda el proper
11 de desembre amb els diaris,
entre els quals l’AVUI, i que també
es podrà adquirir coincidint amb
l’emissió de la Marató el 18 de de-
sembre.

Quatre artistes han cedit can-
çons seves a l’àlbum: Lluís Llach,
Ojos de Brujo, Estopa i David Bis-
bal. I onze més han passat pels es-
tudis per enregistrar versions
adaptades al català de temes diver-

sos. Lluís Gavaldà fent In my life,
dels Beatles; Crim amb un tema
propi; Moncho amb el Remember
when, dels Platters; Sergio Dalma i
Mònica Green amb Don’t Give Up,
de Peter Gabriel; Albert Fibla amb
Ne me quitte pas, de Jacques Brel;
Núria Feliu amb History Repeating,
de Shirley Bassey; Manolo García
amb Noies voramar, de Mikis The-
odorakis; Mayte Martín amb Parau-
les d’amor, de Joan Manuel Serrat;
Gertrudis amb l’Imagine, de John

Lennon; Cheb Balowski amb Non,
je ne regrette rien, d’Édith Piaf; i
El Chaval de la Peca amb Para que
no me olvides, de Llorenç Santa-
maría.

El disc destinarà tots els benefi-
cis produïts per la seva venda al
finançament de projectes de re-
cerca mèdica per combatre
l’Alzheimer, el Parkinson, l’escle-
rosi múltiple i altres malalties si-
milars. Música que surt del cor,
per arreglar el cap.

El disc de la Marató
de TV3 sortirà a la
venda l’11 de
desembre a través de
diversos diaris, com
ara l’AVUI

Espaissensibles
El Festival Art Futura reinterpreta la frontera entre
l’espai físic i l’univers virtual al Mercat de les Flors

Toni de la Torre
BARCELONA

En un futur, bits i àtoms es
fusionaran. El món real i el
món virtual seran un de sol,
únic i indivisible. Després de
la telefonia mòbil i d’Inter-
net, la propera gran xarxa
de dades vincularà objectes
amb la informació.

La incipient democratit-
zació dels GPS i la introduc-
ció de codis de barra intel·li-
gents anticipen un nou món
sensible on tots els objectes
contenen informació sobre
si mateixos, la seva situació
i també la seva història.

En aquest marc, el Festi-
val Art Futura arrenca avui
amb l’objectiu de redefinir
la relació entre l’espai digi-
tal i l’espai físic. Fins al 31
d’octubre obre una finestra
a aquest futur proper, on la
informació no serà submi-

nistrada per pantalles o mo-
nitors sinó que emanarà de
qualsevol objecte.

Al Mercat de les Flors es
formulen preguntes: Què
passarà quan per cada per-
sona hi hagi centenars de
xips? Què passarà quan en
un futur caminem pel jardí
i siguin les flors les que ens
mirin a nosaltres?

El pensador i escriptor
Bruce Sterling serà un dels
convidats que provarà de
trobar resposta a aquestes
incògnites. Bruce Sterling és
el fundador del disseny viri-
dià, que proposa la fusió de
l’ecologia i l’alta tecnologia
com a únic camí per evitar
un desastre climàtic.

Al seu últim assaig, Sha-
ping Things, Sterling asse-
gura que les tecnologies
sense fils poden redefinir les
relacions humanes i la nos-
tra relació amb els objectes.

A les grans ciutats contem-
porànies cada vegada és més
important el que succeeix a
l’espai hertzià: on es troben
les trucades de mòbil, les
connexions amb WiFI i les
transmissions de dades per
bluetooth i infrarojos.

Éssers virtuals
En aquest xoc entre àtoms i
bits s’està definint el nou
espai social, noves identitats
que existeixen simultània-
ment a la xarxa i al carrer. A
l’Art Futura podrem veure
una prova real d’aquestes te-
ories amb les criatures de la
platja de Theo Jansen.

Aquests éssers van néixer
dins d’un ordinador i van ser
programats virtualment per
un logaritme, però prendran
vida en forma d’escultures de
10 metres al pati del Festival.
Els animals, creats amb tubs
i bidons, es mouen gràcies a

la força del vent, portant una
creació digital al món real.

Al marge del vessant teò-
ric que centra el festival, l’Art
Futura d’enguany acollirà
dos grans noms de la creació
digital: la Industrial Light &
Magic i el Grangel Studio. La
primera ha estat responsable
dels efectes especials de les
pel·lícules La guerra de les
galàxies i La guerra dels
mons, entre d’altres projec-
tes de George Lucas.

Els germans Grangel han
treballat amb Steven Spiel-
berg i Ridley Scott. A l’Art Fu-
tura presentaran el seu últim
treball: el diseny dels perso-
natges del darrer film de Tim
Burton, La novia cadáver.
Serà aquesta nit, en una pre-
estrena exclusiva del Festi-
val, on explicaran com s’ho
han fet per triomfar a Holly-
wood sense perdre la tradició
i l’artesania catalanes.

L’Art Futura arrenca avui amb la preestrena de ‘La novia cadáver’, de Tim Burton ■ AVUI

Bayreuth
alLiceu
Un triple CD recull
l’enregistrament dels
Festivals Wagner de
1955 a Barcelona

Marta Porter
BARCELONA

Enguany se celebra el 50è
aniversari d’un fet històric:
la celebració dels Festivals
Wagner a Barcelona, en què
el Liceu va acollir tres pro-
duccions del Festival de
Bayreuth –Parsifal, Tris-
tany i Isolda i La Valquí-
ria–, amb el seu cast origi-
nal, orquestra i escenogra-
fia i direcció escènica de
Wieland Wagner. Per cele-
brar aquell fet, els Amics del
Liceu han patrocinat la re-
masterització i edició
d’aquella Valquíria en un
triple CD (Aria Recording),
que compta amb les veus de
Wolfgang Windgassen (Si-
egmund), Gre Brouwens-
tijn (Sieglinde), Josef
Greindl (Hunding), Hans
Hotter (Wotan), Georgine

von Milinkovic (Fricka) i
Martha Mödl (Brünnhilde),
dirigits per Josep Keilberth.

La recuperació d’aquest
enregistrament ha estat
possible gràcies a Josep
Maria Sagalés: “El meu pare
va començar a treballar al
Liceu el 1929 per fer l’elec-
trificació de la maquinària
escènica, i al final, tota la fa-
mília ens vam acabar aficio-
nant a l’òpera. El meu
germà Jordi –que acabaria
convertint-se en escenògraf
del teatre– i jo vam cons-
truir un teatret per repre-
sentar a casa les òperes que
vèiem, i els personatges,
d’un pam d’alçada, estaven
perfectament mecanitzats
perquè no se’ls veiessin els
fils. El pare va convidar Wi-
eland Wagner i la seva dona,
Gertrud, a veure les nostres
representacions i els va
agradar tant que ens van
donar permís per gravar La
Valquíria en directe”. I el
que va néixer com un joc de
titelles és, 50 anys més tard,
un document històric.

Hans Hotter i Martha Mödl, Wotan i Brünnhilde al Liceu ■ ARXIU


