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L’INQUIETANT 
REALISME DE 
HOPPER OMPLE 
EL THYSSEN
Madrid q El Museu Thyssen acull 
des d’avui Hopper, la selecció més 
àmplia que s’ha mostrat fins al 
moment a Europa de l’artista nord-
americà Edward Hopper. El museu 
ha aconseguit reunir un total de 73 
obres del pintor que va trobar la 
bellesa en les escenes quotidianes, 
inquietants, i de gran força 
estilística. L’exposició, que 
posteriorment viatjarà a París, 
estarà oberta al públic fins al  
16 de setembre i inclou un apartat 
dedicat a la relació de l’artista amb 
el cine, en què es pot veure la 
recreació del quadro Sol del matí 
(foto) en 3D. 

El Barcelona 
Ballet debuta 
amb ‘Facing 
the light’ 

MARTA CERVERA 
BARCELONA

La companyia d’Ángel Corella es 
presenta per primera vegada al 
Coliseum com a Barcelona Ballet 
(abans havia actuat com a Ballet 
Corella de Castella-Lleó). El pro-
grama, en cartell fins al dia 23, 
consta de tres obres, una d’elles 
l’estrena de Facing the light, la pri-
mera peça llarga d’un ballarí rus 
de la companyia, Kiril Radev. «Re-
flecteix el cicle de la vida, com 
naixem i morim sempre sols», 
destaca Radev, que s’ha inspirat 
en el Concert en Fa Major per a violí 
de Vivaldi. 
 Obrirà la funció Paquita, una 
coreografia clàssica de Petipa re-
visada per Corella. Seguirà l’es-
trena de Facing the light i el colofó 
el posarà una aclamada peça, Sus-
pended in time, que va entusiasmar 
el públic en l’última actuació de 
la companyia al Teatre Tívoli. Co-

ESTRENA Al coliSEum

rella forma part de l’elenc que in-
terpreta aquesta enèrgica peça 
creada per tres membres de la 
companyia –Corella, Radev i Ru-
sell Ducker–, amb música de 
l’Electric Light Orchesta.
 Malgrat l’èxit i les bones críti-
ques obtingudes, el Barcelona Ba-
llet travessa un delicat moment i 
ha hagut de sol·licitar un expedi-
ent de regulació d’ocupació (ERO) 
intermitent per fer front als deu-
tes contrets des que va deixar de 
percebre l’ajuda institucional de 
la Junta de Castella-Lleó. La Dipu-
tació de Barcelona ha aprovat una 
partida de 200.000 euros que do-
narà cert marge de maniobra a la 
companyia, que actuarà al Festival 
de Peralada i debutarà a la Xina. 
 Corella, que compta amb un 
centre per a futurs professionals 
de la dansa a Figueres que segueix 
endavant, obrirà aquest estiu la 
nova seu de la companyia –al car-
rer d’Ortigosa, al costat del Palau 
de la Música Catalana– com a es-
cola de ballet per a alumnes des 
de 4 anys. «Espero que d’aquí sis 
mesos o abans superem l’ERO», 
explica Corella. H

33 Ángel Corella.

La música dels elements
3Sónar i cosmocaixa exploren el so de la meteorologia en una exposició

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Per quart any 
consecutiu, Só-
nar i CosmoCai-
xa alien forces 

per explorar les relacions entre cièn-
cia i música electrònica experimen-
tal. Si l’any passat el tema central era 
el cant dels ocells, en aquesta ocasió 
l’eix són els fenòmens meteorològics. 
La seva influència sobre la nostra vida 
és directa i ineludible i, com no podia 
ser d’una altra manera, són múltiples 
els compositors i artistes sonors que 
els han pres com a punt de partida per 
a alguna classe de recerca. Com va ex-
plicar ahir Guillermo Santamaría, co-
ordinador del projecte, «científics i 
artistes coincideixen en l’objectiu de 
buscar respostes».
 La mostra METEOlab: Els sons de la 
meteorologia a CosmoCaixa, que es va 
obrir el 5 de juny i seguirà oberta un 
cop hagi finalitzat el Sónar, fins al 6 
de juliol, és sobretot una exhibició de 
recerques sonores; més una experièn-
cia auditiva o sensorial que no pas vi-
sual. El comissari Arnau Horta ha 
comptat per a l’aventura amb tres ar-
tistes tan destacats com Chris Wat-
son, Thomas Köner i Biosphere, que 
s’han encarregat d’investigar algun 
aspecte de la meteorologia.
 Chris Watson és un gravador de 
so especialitzat en història natural. 
Ha treballat en documentals de 
David Attenborough i guarda una 
notable discografia de gravacions de 
camp. Per a METEOlab ha confeccio-
nat un collage sonor (Antarctica–The 
ice sea border) a partir de sons recollits 
en el desglaç de l’Antàrtida: una sim-
fonia de degotejos, erupcions aquà-
tiques i exclamacions animals que 
es pot disfrutar en so quadrafònic al 
Planetari. 

 Abans d’arribar aquí s’ha de pas-
sar per la Rampa Espiral del museu, 
on està localitzada la instal·lació so-
nora Tower of winds de Thomas Köner. 
Creada especialment per al progra-
ma, aprofita l’arquitectura de la ram-
pa per situar el visitant en l’ull d’un 
embolcallant huracà sonor. Costa 
bastant discernir d’on ve el so i l’efec-
te és fascinant. 
 El mateix Köner presenta dues pe-
ces de videoart a la sala Alfa: obres so-
bre la transformació del paisatge i, en 
última instància, el pas del temps, 
presentat, segons Hortam, com «una 
experiència sensorial». Un d’ells és 
Nuuk, retrat estàtic– almenys en apa-
rença: s’ha de mirar i escoltar més de 

prop– de la capital de Groenlàndia. 
L’altre es diu Banlieue du vide i s’apro-
pia les imatges d’una carretera neva-
da i buida capturades per una càmera 
de vigilància. Mirar uns quants mi-
nuts és abocar-se a l’avanç inexorable 
del temps. 
 Per la seva part, Biosphere (àlies del 
noruec Geir Jenssen) és el responsable 
d’una segona gravació quadrafònica, 
The churning of the milky ocean, també 
disfrutable al Planetari. El seu treball 
recull (amb inferències sintètiques 
pròpies de l’ambient) el creixement 
del llac Tonlé Sap (Cambodja) durant 
l’època de pluges, a causa de l’aug-
ment del cabal del riu Mekong. Im-
mersió d’avantguarda. H

El comPTE ENRERE DEl FESTiVAl

33 Una imatge del treball de Chris Watson ‘Antarctica-The ice sea border’, que es pot veure a CosmoCaixa.
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Thomas Köner, 
als límits gèlids 
de l’electrònica

33Amb tres obres de cinc, Thomas 
Köner (Bochum, Alemanya, 1965) 
sembla el protagonista d’aquesta 
mostra singular. L’artista treballa 
des dels 90 en els límits gèlids de 
l’electrònica, primer tot sol, després 
com a part de l’efímer però influent 
duo dub-techno Porter Ricks. Ha 
ampliat el seu concepte del so a 
una gran obra visual.

EL PROTAGONISTA


