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wEl fins ara subdirector del
Conservatori Superior de Dan-
sa de l’Institut del Teatre,
Jordi Fàbrega, substitueix
Avel·lina Argüelles al capda-
vant de la direcció de l’escola.
Nomenada el 2008 en substitu-
ció de Ramon Oller, Argüelles
formava equip amb el mateix
Fàbrega i Elena Dueso. Per la
seva banda, Fàbrega, doctor en
Arts Escèniques per la UAB i
professor especialitzat en inter-
pretació, forma ara equip amb
Guillermina Coll (departament
de Pedagogia), Alexis Eupierre
(coreografia i interpretació) i
Agustí Ros Vilanova, com a
secretari acadèmic. / Redacció

ElMacba, per formar el professorat

Borja Baselga, director de la Fundació Banco Santander, i Ainhoa Gran-
des, directora de la Fundació Macba, ahir, en la signatura del conveni

LLIBERT TEIXIDÓ

wLa sensibilització de nens i adolescents cap a l’art contemporani
és una tasca que assumeixen centres educatius i museus públics
amb activitats i visites adaptades. Però, qui forma els professors
d’aquests mateixos centres? Conscient d’aquesta necessitat, el Mac-
ba va engegar el 2010 un programa de formació permanent del
qual, amb l’ampliació del conveni de mecenatge de la Fundació
Banco Santander, aquest any es beneficien 600 professors (el doble
que l’any passat) de secundària i batxillerat. Són 18 cursos gratuïts i
s’imparteixen al Macba i altres punts de Catalunya. / Redacció

Virtuosismedesmesurat

wLa falta de recursos econò-
mics per part de les administra-
cions, juntament amb la supres-
sió de les subvencions priva-
des, està posant en risc la conti-
nuïtat de les Monografies del
Montseny, que ha arribat al
volum número 28. Tanmateix,
els ingressos només cobreixen
la meitat dels costos d’edició.
Els cèlebres volums dedicats
des del 1986 a diferents aspec-
tes del massís –amb firmes
com la de Martí Boada, premi
Global 500 de la Unesco, entre
d’altres– se sostenen actual-
ment gràcies a la Generalitat,
La Caixa i les Diputacions de
Barcelona i Girona. / E. Casals

CRÍT ICA DE ROCK

Les ‘Monografies
delMontseny’, en
risc dedesaparició

La intèrpret nord-americana, el mes de febrer passat a la barcelonina sala Music Hall

Steve Vai

Lloc i data: Barts (16/IX/2013)

RAMON SÚRIO

Encara sabent per endavant el
que trobarem en un concert del
guitarrista Steve Vai, sorprèn la
seva capacitat per superar-se en
el no va més de les filigranes
amb les sis cordes. Ell sap que
els fans no hi van perquè els sor-
prengui, sinó perquè es cremi
elsdits als pals dels seusnombro-
sos models de la marca Ibanez
que el patrocina. I encara que fa-
ci broma amb la duradadels con-

certs de Bruce Springsteen, des-
prés no té inconvenient a acos-
tar-se a les tres hores en un xou
farcit de moments superflus.
Com quan pugen a l’escenari un
parell de seguidors per fer el que
ell anomena build me a song, és a
dir, posar a prova la seva banda
fent-los tocar les melodies que
als convidats els passin pel cap,
mentre ell en actitud de profes-
sor no para de repetir com són
de bons els seusmúsics i que ca-
pacitats que estan per tocar
qualsevol cosa.
Un altre moment xocant va

ser quan el seu bateria es va pen-
jar un kit percutiu il·luminat per
arrodonir la fase acústica, abans

del solo de rigor que dóna temps
a Vai a enfundar-se un vestit ga-
làctic, amb llums i làsers als dits,
per abordar el seu clàssicThe ul-
tra zone en un repertori que va
combinar material anyenc del
seu voluminós catàleg amb te-
mes de l’últim disc, The story of
light, oscil·lant de les formesme-
tàl·liques, amb profusió de wah-
wah i altres efectes de pedals, als
passatges en els quals el seu ins-
trument semblava un sintetitza-
dor, cas de Building the church.
Tampoc no van faltar lents de
sons lliscants, com la delicada
Tender surrender, ni els detalls
circenses, ja fos jugant amb lapa-
lanca, tocant amb la boca o amb
la guitarra a l’esquena, en la qual
cosa va fer unamostra de virtuo-
sisme desmesurat.c

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

La cantant i compositora Day-
na Kurtz torna a demostrar
avui la seva fidelitat als escena-
ris barcelonins amb el doble
concert (20 i 22 h) que oferirà
al JazzRoomper presentar l’àl-
bumSecret canon. Vol. 2.Acom-
panyada de Peter Vitalone (pia-
no i acordió), la música de No-
va Jersey desgranarà el seu
nou disc, format majorità-
riament per versions de can-
çons oblidades o gairebé desco-
negudes dels anys cinquanta i
seixanta.
Una de les coses que més

atreuen de la proposta artística
de Kurtz és l’amplitud dels in-
gredients que bullen al seu inte-
rior. Entre ells potser sobresurt
actualment el de la música ne-
gra, que al seu nou disc adqui-
reix un protagonisme ex-
cel·lent (jazz, soul, rhythm and
blues...) a través d’aquests co-
vers. Aquest últimdetall s’expli-
ca perfectament ja que aquest
Secret canon. Vol. 2 no és sinó
una estricta continuació d’una
primera entrega apareguda al

mercat fa un any. Les sessions
d’enregistrament van ser tan
prolífiques que els seus resul-
tats s’han anat dividint en dife-
rents volums, encara que con-
servant la mateixa estètica i so-
ta el mateix influx, que ella sin-
tetitza: “Estic sorpresa que
sons i cançons quem’eren total-
ment desconeguts hagin acabat
reflectint coses de lameva iden-

titat, i també que uns autors als
quals només coneixia d’oïda
han obert nous registres en mi
que desconeixia”.
Quan fa uns mesos va publi-

car l’esmentat Secret canon.
Vol. 1, la primera impressió que
va produir va ser que la cantant
novaiorquesa semblava haver
recuperat la línia estilística i ar-
gumental que impregnava els

seus anteriors discos American
standard i Beautiful yesterdays,
amb un èmfasi especial en l’ar-
rels sonores dels Estats Units,
o sigui, el blues més nu, el jazz
dels cinquanta o el R&B al seu
estadi més proper a la puresa.
El gust per les versions li ve de
lluny, pràcticament des dels co-
mençaments de la seva carrera
musical.
Quan el 2004 va publicar

aquell Beautiful yesterday –un
any després de la seva estrena
discogràfica i del seu aterratge
al Primavera Sound– i on relle-
gia algunes composicions de fa-
vorits seus com Leonard Co-
hen, Prince o Duke Ellington,
Kurtz explicava: “És difícil en-
casellar-me en aquest o aquell
estil, en el jazz, el blues o el
country, perquè si alguna cosa
sóc és curiosa, i és impossible
etiquetar-me en aquest o
aquell estil”. A més ella sempre
ha defensat que aquest art de
fer covers ha estat capital en la
seva pròpia manera d’interpre-
tar: “La clau és fer-les teves, no
parar fins que aconsegueixes
cantar-les com si les haguessis
escrit tu mateixa”.c
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JordiFàbrega, nou
directordedansa a
l’Institut delTeatre

A ‘Secret canon.
Vol. 2’, torna a
versionar cançons
oblidades dels anys
cinquanta i seixanta
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La nord-americana presenta el seu nou disc a JazzRoom
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