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� La Fira del Disc torna a Montjuïc. La

Fira del Disc, que va rebre menys visitants
que en anys anteriors, va tornar ahir a l’an-
nex del Palau Sant Jordi de Barcelona.
Ahir, la mostra, complementada aquest
any amb una exposició sobre el grup Iron

Maiden, va obrir les portes i va començar
a vendre discos –especialment de vinil–
de comerciants d’arreu del món. La fira,
que inclou actuacions en directe, tancarà
les portes diumenge amb la tradicional
subhasta. / QUIM PUIG

erbie Hancock va sotmetre di-
jous el públic que va emplenar
el Palau a un desafiador tour

de force consistent en 165 minuts frag-
mentats en temes que estranyament no
van sobrepassar la mitja hora de dura-
da. Va ser un concert, per tant, essen-
cialment diferent al que, el juliol, cen-
trat en el llorejat disc d’homenatge a
Joni Mitchell, va oferir a Sant Feliu de
Guíxols, tot i que una part important
del repertori (Actual proof, recuperada
dels Headhunters i, amb tota seguretat,
entre els moments més vibrants del
xou, o Cantaloupe island, impregnada
de nous matisos gràcies a l’harmònica
de Grégoire Maret) va ser el mateix.
Com en aquella ocasió, el guitarrista
Lionel Loueke va tenir un protagonis-

H

me desmesurat. I, també com alesho-
res, era fàcil preguntar-se com Han-
cock –que va comparèixer a l’escenari
tot recordant, encara que molt vaga-
ment, el seu pas pel Palau, ara fa 41
anys, com a integrant del quintet de Mi-
les– pot ser tan inventiu amb el piano i
tan ensopit adreçant-se al públic entre
tema i tema. Sigui com sigui, el xou va
tenir moments de grans diàlegs entre
els músics del quintet, però d’altres,
certament, d’una gran espessetat. Hila-
rant, finalment, la imatge del baixista
James Genus guardant a cuita-corrents
la càmera amb la qual havia estat foto-
grafiant l’audiència per poder arribar a
temps als primers compassos de Can-
taloupe island. Dimarts, d’altra banda,
en l’altre gran concert d’aquesta sego-
na setmana de festival, el trompetista
polonès Tomasz Stanko, pare del free a
Europa, va debutar a Barcelona amb un
senyor recital en què el pianista Marcin
Wasilewski es va endur almenys tants
mèrits com el seu mestre.

música | festival de jazz de barcelona

«Tour de force» amb Hancock
� Concerts: Herbie Hancock (30

d’octubre, Palau de la Música) i

Tomasz Stanko Quartet (28 d’octubre,

Sala 2 de l’Auditori).
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● Sobreviure de la dansa a
Catalunya durant dècades
era un somni permès a
molt pocs privilegiats. La
feina es trobava Pirineus
amunt. Tot i això, un bon
grapat de coreògrafs van
resistir-se a marxar i han
aconseguit llaurar un
camp que avui floreix des-
acomplexat. El seu món
interior es desconeix.
L’exposició El rostre dar-
rere el moviment va docu-
mentar, el 2004, el batec
emocional d’una quaran-
tena de ballarins amb uns
adjectius «que ajuden des-
prés a interpretar millor les
peces», coincideix la im-
pulsora de la mostra Sonia
Fernández Lage i el direc-
tor del Mercat de les Flors,
Francesc Casadesús. La
mostra, amb fotos perso-
nalíssimes de Manu Trillo,
es podrà veure els dies de
funció del Mercat fins al
31 de desembre. Es va in-
augurar a l’Institut del
Teatre i tanca el seu peri-
ple a l’edifici veí, al Mer-
cat. Un vol intuïtiu i cohe-
rent: de la formació a l’ex-
hibició professional. Cada
ballarí cita el seu món amb
curtes cites, com petites
evolucions coreogràfi-
ques. Vols inestables de li-
bèl·lula. Com el treball
d’Hevia que ahir va com-
pletar la inauguració i que
es pot veure també només
fins demà a la Muntaner.

Hevia, un dels coreò-
grafs, val com a exemple.
Va arribar a Catalunya per
ballar amb la companyia
Metros de Ramon Oller.
L’efecte papallona ha per-
mès que ara coincidissin
en la cartellera amb el seu
antic mestre: Oller reprèn
Madame Butterfly, una co-
reografia que s’inspira en
l’òpera. El final de la papa-
llona d’Oller és tràgic,
com el de les libèl·lules
d’Hevia. Però mentre que

la geisha renuncia a can-
viar, els odonats moren
quan abandonen la crisàli-
de pel seu clam evolutiu.
El document del 2004, và-
lid avui, mostra un passat
recent indispensable (de
creadors que treballaven
dels anys vuitanta al 2002,
alguns dels quals han des-
aparegut de l’escena) per
omplir l’ampli buit d’a-
quest sector. Moltes libèl-
lules han quedat oblidades
en el camí.

El Mercat de les Flors tanca l’exposició que documenta els coreògrafs
catalans de principis del 2000. La dansa comença a tenir cos
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Vols de libèl·lula

Pepe Hevia, ahir, al Mercat de les Flors. / QUIM PUIG


