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Anunci

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 d’abril de

2007, el projecte de reurbanització que afecta parcialment els carrers Menéndez y

Pelayo, Ramon Freixas, Ignasi Iglésias i Bisbe Morgades, resta en informació pública

pel termini de 30 dies a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial

de la Província, a l’efecte de reclamacions.

Vilafranca del Penedès, 4 de maig de 2007   

L’alcalde, Marcel Esteve i Robert

El present anunci ha estat publicat en el BOP núm. 113, d’11 de maig de 2007

a jove de Cap Verd Lurdes Assunção, cone-
guda als escenaris com a Lura, va ser balla-
rina abans que cantant. La dada es va fer evi-

dent en la seva visita a Barcelona. El públic, que
mig omplia la sala mitjana de L’Auditori en sessió
dominical, va aplaudir els espectaculars cops de
cintura de l’artista molt més que no pas la seva veu.

Inevitablement, a Lura se l’ha comparat amb la
venerable Cesaria Evora, i fins i tot se l’ha procla-
mat com la seva successora. Cesaria és una cantant
enorme que ha difós arreu les melancòliques mor-
nes i que ha situat la música de la seva terra en el
mapa global. Ara bé, els arguments de Lura són cla-
rament diferents: dóna prioritat al ritme per sobre
de la veu i prefereix els estils més ballables del petit
arxipèlag africà. En aquell grapat d’illes, per cert, la
vida no deu ser cosa senzilla, perquè la major part
de la seva gent mira de guanyar-se les garrofes a
l’estranger. Així és que no és estrany que l’epicen-
tre de la seva música estigui en determinats barris
de Lisboa. A la capital portuguesa i antiga metrò-
poli va créixer Lura, que després de posar veu a al-
guns èxits de discoteca va encomanar-se al segell
francès Lusafrica (el mateix amb qui treballa Cesa-
ria Evora) i va encaminar la seva proposta cap als
ritmes d’arrel cap-verdiana. Uns ritmes que, com
les pròpies illes, són a mig camí de la saudade por-
tuguesa i la voluptuositat brasilera.

Lura es va presentar envoltada d’un sextet efi-
cient però contingut i poc donat a l’espontaneïtat.
Grup i vocalista van funcionar amb un so polit, es-
calfant paulatinament l’ambient amb alguns calcu-
lats efectismes. La cantant, per exemple, va treure’s
les sabates durant el tram final de l’actuació; una re-
ferència, un cop més, a l’ombra allargada de Cesa-
ria, «la diva dels peus descalços».

El repertori va centrar-se en el quart disc de Lura,
M’ben di fora, encara que van sonar també temes
passats com ara Vazulina, una composició jovial
que apunta a l’afecció de molts africans a allisar els
seus cabells enrinxolats a base de gomina. En altres
cançons, com no podia ser d’altra manera donades
les circumstàncies de la diàspora cap-verdiana,
s’expliquen històries de llargues distàncies i des-
ventures d’emigrants.

Entre ball i ball, Lura va asseure’s en una sòbria
cadira i, marcant el ritme colpejant un instrument
coixí entre les cames, va dedicar a les dones un ba-
tuku, un cant que les cap-verdianes han tocat tradi-
cionalment en les seves reunions. Va ser el punt
més íntim del concert, l’únic moment en què va bri-
llar en primer pla la veu de Lura. La resta, composi-
cions una mica repetitives, molta percussió, molt
de ball i una artista emergent amb encara molt de
camí.
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Cops de cintura
� Lloc i dia: Sala Oriol Martorell de L’Auditori

(Barcelona). 18è Festival de Guitarra. 13 de maig

JORDI MARTÍ

� Carles Santos, músic en
estat pur. Aquest vespre, a
dos quarts de deu, s’estre-
na el concert He de ser
castigat per no haver esti-
mat mai ningú a L’Espai
Lliure. El compositor i in-
tèrpret considera molt ade-
quat «presentar-me despu-
llat, en estat pur», sense al-
tre recurs que la música,
desmarcant-se de la icono-
grafia que integra en els
seus muntatges. Des d’a-

vui i fins al dissabte 26, ac-
tua sol «en un ring de bo-
xa», envoltat pertot arreu.

Tot i que el títol manté el
to irònic d’altres muntat-
ges seus en què imatges
plàstiques acompanyen la
música, en aquesta ocasió
Santos es presenta sol i
sense cap altre recurs que
la seva veu i el piano. Ahir
avançava que el concert
arrenca cantant el títol i,
tot seguit, fusiona frag-
ments de partitures prò-

pies amb altres de clàssi-
ques que s’han pogut sen-
tir en altres peces com ara
El fervor de la perseveran-
ça. Santos, músic resident
del Lliure, va estrenar diu-
menge passat una cantata
per a tres mil veus de nens
de 7 a 16 anys; va estrenar
una òpera contemporània
a la tardor i prepara la par-
titura del muntatge sobre
Tirant lo Blanc que prepa-
ra Calixto Bieito per a la
temporada vinent.

Santos es desmarca de la seva
iconografia en un concert al Lliure

J.B. / Barcelona

Amb una camisa d’un co-
lor groc viu que ben bé po-
dria haver sortit d’una tela
de Miró, seriós però amb
una mirada que supurava
entusiasme, Olafur Elias-
son (Copenhaguen, 1967)
va atendre al migdia la
premsa barcelonina. De
posat tranquil, tot i que el
delataven les mans nervio-
ses, Eliasson va parlar dis-
tesament del seu art, mul-
tidisciplinari i molt com-
promès amb la humanitat,
desviant de tant en tant els
ulls a uns dibuixets que
feia d’uns cercles agru-
pats. Després de visitar
Girona el dia anterior, ahir
Eliasson trepitjava per pri-
mera vegada en la seva vi-
da Barcelona. «És un pe-
cat imperdonable no haver
visitat Barcelona... Però
conec la identitat de la ciu-
tat perquè és famosa a tot
el món», s’excusava Elias-
son, amb el seu parlar pen-
sat i pausat, i tot seguit va
anunciar, com aquell qui
fa una promesa i sap que la
complirà, que la seva rela-
ció amb Catalunya comen-
ça, intensament, ara.

Eliasson, un artista da-
nès que viu a Berlín, però
més islandès que res més,
ha estat distingit amb el
premi Joan Miró perquè,
com apuntava ahir la di-
rectora de la Fundació Mi-
ró, Rosa Maria Malet, se-
gueix fidelment els passos
i els valors mironians. És a
dir, Eliasson combrega
amb aquest principi de Mi-
ró: el més important no és
l’obra en si sinó el que
aporta al seu temps i als
temps futurs.

«El premi Joan Miró és

un estímul per comprome-
tre’m més amb la realitat i,
així, poder emular Miró.
L’art d’avui, com l’art del
temps de Miró, té una gran
responsabilitat amb la rea-
litat», exclama Eliasson,
encantat amb el prestigi
del guardó i, sense dissi-
mular-ho, amb la seva do-
tació econòmica: 70.000
euros se’n van directament
a la seva butxaca i 330.000
més serviran per finançar

les dues exposicions que,
d’aquí a un any, presentarà
a la Fontana d’Or de Giro-
na i a la Fundació Miró de
Barcelona. Encara no té
gens clar el contingut de
les mostres, però sí el con-
cepte. De fet, parlant clar,
el premi l’ha agafat per
sorpresa i en un moment
de moltíssima feina: a curt
i mitjà termini té un pro-
jecte arquitectònic per a
Londres, una exposició

per al Moma de San Fran-
cisco i de Nova York, i fins
i tot el disseny d’un cotxe
d’hidrogen. Però, ni per un
instant, deixarà aparcat el
compromís amb Girona i
Barcelona. «Amb tants di-
ners podré crear moltes
coses. El meu repte és en-
gendrar un art que estigui a
l’alçada de Miró. Per mi,
és una responsabilitat ha-
ver rebut aquest guardó»,
remarca.

Eliasson va per bon ca-
mí si realment vol emular
Miró. La seva obra, molt
pròxima al paisatge d’Is-
làndia i evocadora d’estats
d’ànims, ja fa temps que
predica el compromís de
l’art. Ell ho explica així:
«El repte de l’art actual és
no quedar-se reclòs, com
sovint fa, dins el seu petit
món, sinó esquitxar, in-
fluir, tota la societat. Quan
Miró va decidir ser artista
va decidir alhora implicar-
se, no pas allunyar-se ni
aïllar-se, del món, de la so-
cietat, del seu temps.» I
continua: «L’art no és ex-
cloent, ens inclou a tots.
L’art conté la mirada a la
vida.» I és així com el seu
treball artístic convida,
justament, a creure en la
vida. «La gran amenaça
del nostre temps no és la
tendència nacionalista de
la dreta, sinó la indiferèn-
cia. Ens volen obligar a no
creure en el valor de les
nostres vides. Obliguen
l’individu a creure’s autò-
nom, desvinculat de la res-
ta de vides. La meva obra
critica aquesta indiferèn-
cia que pot ser el principi
del final de la nostra socie-
tat», sentencia.

Tribut a l’art contra la indiferència
L’artista Olafur Eliasson va recollir ahir el vespre el premi Joan Miró

Joan Punyet Miró, nét de Miró, lliura el guardó, dissenyat
per André Ricard, a Eliasson, ahir al vespre. / JUANMA RAMOS

� Amb una sensació d’eufòria i molt
conscient que el guardó que ha rebut
és «increïble», l’artista Olafur Elias-
son va recollir ahir al vespre el premi

MARIA PALAU / Barcelona Joan Miró de mans de les dues insti-
tucions que l’han impulsat: la Fun-
dació Joan Miró de Barcelona i la
Fundació Caixa Girona. Moments
abans de l’acte d’entrega del reco-

neixement, que va tenir lloc a la Fun-
dació Miró, Eliasson proclamava la
connexió del seu art amb Miró i des-
pullava la seva obsessió creativa:
«Criticar la indiferència.»




