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ritme amb un peu i no és
fins al cap d’una estona
d’atenció que engega els
seus moviments fluids i or-
gànics, deixant-se portar pel
regal de la música del saxo,
al qual Gat respon espero-

auditiva aplicada a uns tre-
balls coreogràfics ben dife-
rents: el solo My favorite
things i la peça de grup The
rite of spring.

La primera peça, de 17
minuts de durada, és una
recreació sobre el plaer
d’escoltar –i després ballar–
amb la música de John Col-
trane com a objecte d’estu-
di. Així, Gat comença només
escoltant, després marca el

Emanuel Gat Dance
D’Emanuel Gat.
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Prou sabem que els fe-
lins tenen l’oïda ben
aguda, sempre atents

a qualsevol so, per mínim
que sigui. L’Emanuel Gat
també l’hi té, i el programa
doble amb el qual es dóna a
conèixer a Barcelona és una
demostració d’aquesta finor

Crítica dansa

Oïda felina

BàrbaraRaubertNonell

nat a cada impuls musical, i
els seus membres àgils
aprofiten la suspensió que
atorga una força contrares-
tada i recanalitzada en cada
gir o canvi de sentit.

També denota una fina
escolta The rite of spring,
peça per a cinc ballarins a
partir de la música de Stra-
vinsky amb un element de
distorsió no menys agut: a la
música del compositor rus

se li han adaptat els passos
de la salsa caribenya, aquest
ball de parella que flirteja
mentre gira sobre l’eix
comú i el de cadascun dels
ballarins. El fet que siguin
cinc intèrprets, dos de mas-
culins i tres de femenins,
comporta que hi hagi sem-
pre una noia desaparellada,
i la usual rueda de casino
per fer un canvi adopta un
aire dramàtic, un espai de

solitud en la multitud que
permet la recreació indivi-
dual dels passos de parella.
Amb aquests elements, Gat
compon sanefes corals i di-
buixos particulars al llarg
d’una escriptura superba
que intercanvia els atributs
admesos per tradició per a
cada estil musical, dins d’un
gènere globalitzador i que
fascina per la seriositat i
exactitud de la confecció.

Gat fascina per
la seriositat i
exactitud de la
seva confecció

Amorirecords
Jaume Ferran presenta un nou poemari i ‘Diari de
tardor’,undietari continuacióde lessevesmemòries

David Castillo
BARCELONA

Jaume Ferran (Cervera,
1928) ha sigut un dels poe-
tes fonamentals de l’anome-
nada generació dels 50, al
costat de José Agustín Goy-
tisolo,Barral,GildeBiedma,
Ferrater icompanyia.Deixe-
ble d’Eugeni d’Ors, a qui va
conèixer a Vilanova i la Gel-
trú al començament dels
cinquanta prop de l’ermita
de Sant Cristòfol, Ferran va
ser professor als Estats
Units durant 35 anys, fins
que es va jubilar el 1995.

Autor d’una important
obra poètica en castellà, ha
deixat per al català la seva
obra memorialística. Amb
Memòries de Ponent va ob-
tenir el premi Gaziel l’any
2000. Ara publica un nou
volum, Diari de tardor,
també a Edicions 62, com-
plement i suplement dels
nous poemes de Libro de
horas (Península), tots dos
dedicats a la seva companya
i musa durant tota la vida,
CarmenRodríguezdeVelas-
co, que va morir el 2001. El
poeta ens explica que els lli-
bres han sigut un exorcis-
me, una mena de dol, per-
quèelrecordserveixper llui-
tar contra la mort.

Una altra de les caracte-
rístiques del dietari és la re-
memoració del paisatge,des
de les terres de Ponent:
“Com deia el meu mestre,
Eugeni d’Ors, geografia és
història.Elpaisatgequedes-
cric al llibre forma part de la
nostra història, la meva i la
de la meva esposa, més
d’ella, perquè a Diari de tar-
dor intento veure la realitat
desdelsseusulls”.Unhome-
natge després d’anys de ma-

lalties, que van desembocar
en la seva mort: “Ella, que
sempre va saber sobrepo-
sar-se i va saber anul·lar-les
fins al final... El que recordo
són les hores viscudes al seu
costat”. El diari és també
una evocació dels interlocu-
tors i amics que han desapa-
regut: “He tingut la sort de
conèixer gent que m’ha for-
mat personalment i espiri-
tualment, gent com Eugeni

d’Ors, Vicente Aleixandre i
Ezra Pound”.

També esmenta com-
panys de la seva generació, i
especialment Josep Ferra-
ter Mora, de qui destaca la
seva generositat als EUA i
una frase: “La mort és allò
que més ens atansa a la lli-
bertat”. El llibre també re-
cordaelscompanysdegene-
ració, que va antologar quan
“els versos de Gabriel Ferra-

ter feien que s’obrissin
molts camins davant nos-
tre, amics de l’ànima com
Costafreda, que ens va dei-
xar el 1973”.

Diari de tardor és també
una antologia i un itinerari,
que recupera els personat-
ges i els paisatges de la me-
mòria, des de l’amor que el
va marcar i a qui es manté
fidel a través de la paraula i
l’essència del vers. ■

‘Cantoni’
almón
Una trentena de
països participaran
al Festival de Música
de Cantonigròs

Redacció
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Amb l’objectiu de convo-
car gent d’arreu del món
que, a través de la música
i la dansa, vulgui aportar
la seva cultura i les seves
vivències, del 17 al 20 de
juliol el Festival Internaci-
onal de Música de Canto-
nigròs reunirà una vegada
més a la població osonen-
ca una trentena de cors i
18 grups de ball provi-
nents de trenta països di-
ferents. Aquest any amb la
incorporació de Tailàndia,
que per primera vegada
participarà en el certa-
men, amb un cor femení:
el Wattana Girl’s Choir de
Bangkok.

Una altra bona mostra
d’aquest diàleg intercultu-
ral que pretén establir el
festival la tenim en la ses-
sió inaugural, que en

aquesta 26a edició comp-
tarà amb l’actuació del cor
filipí The Himig Singers of
S. Mindanao, amb un re-
pertori de música folklòri-
ca del país asiàtic, i la dels
Loughiel Folk Dancers,
que oferiran una mostra
de danses tradicionals ir-
landeses.

Després de celebrar el
primer quart de segle en
l’edició passada, el Festival
de Cantonigròs no ha vol-
gut deixar passar l’oportu-
nitat de participar en el
centenari del Palau de la
Música Catalana progra-
mant com a obra obligatò-
ria en les competicions La
sardana de l’abril, com-
posta per Lluís Millet, fun-
dador de l’entitat. D’aques-
ta manera, es vol donar a
conèixer una de les danses
més representatives de les
tradicions catalanes. Tam-
bé s’ha programat l’obra
Veni Domine, de Mendels-
sohn, per a la competició
dels cors femenins, per
commemorar els 200 anys
del naixement del seu
autor. ■

Els Loughiel Folk Dancers d’Irlanda del Nord participaran en
la sessió inaugural del festival ■ FESTIVAL DE CANTONIGRÒS

El poeta Jaume Ferran publica un nou poemari i ‘Diari de tardor’ ■ MIQUEL ANGLARILL


