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Joan Saura, pioner en tot
3Músics i ballarins rendeixen homenatge a l’artista mort el 2012 

ROGER ROCA
BARCELONA

Des de fa una mica més 
d’un any, en una au·
la del Taller de Músics 
de Barcelona hi ha un 

equip complet per fer música elec·
trònica, amb els discos durs plens de 
sons. Està a disposició dels alumnes 
que vulguin seguir treballant a par·
tir d’aquests bancs de dades. Perta·
nyia a Joan Saura Martí, compositor, 
improvisador i teclista, que va mo·
rir l’octubre de 2012 als 58 anys víc·
tima d’un càncer. En vida va compar·
tir el seu saber amb tot aquell que l’hi 
demanava, i l’aula que porta el seu 
nom recull d’alguna forma aquest 
caràcter. 
 Saura va ser pioner de les músi·
ques experimentals en gairebé tots 
els fronts, des del llenguatge laietà 
dels anys setanta fins a la lliure im·
provisació, i va mirar  cap a la dansa 
contemporània com a compositor. 
Va ser un artista compromès amb la 
recerca de coses noves, del que esta·
va per fer, i en tots aquests camps es 
va guanyar respecte i amistats. «L’úl·
tima sorpresa que ens va donar va 
ser la quantitat de gent que va anar 
al seu funeral», recorda el baixista 
Eduard Altaba, un dels seus amics 
més íntims, i un dels organitzadors 
de l’homenatge col·lectiu que se ce·
lebra avui i demà al Mercat de les 
Flors dins del festival Grec.
 Sota el nom de Prop de la música 
del teu nom, títol que pren d’un poe·
ma de Feliu Formosa, un total de 45 
músics, ballarins i videoartistes cele·
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33 El músic Joan Saura, en una fotografia del 2010.
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bren el llegat de Saura en un progra·
ma que és el reflex de la gran diver·
sitat del seu treball. «Per sobre de tot 
va ser una persona molt oberta. Gai·
rebé no hi havia cap música que no 
li interessés encara que només fos 
una mica», assegura el ballarí i core·
ògraf Andrés Corchero. Saura va po·
sar música a moltes de les seves pe·
ces i amb ell va fer la seva última ac·
tuació. «Va deixar un buit molt gran; 
jo encara no he trobat cap altra per·
sona amb qui m’entengui tant». 

FESTA DE RECORD EN DUES PARTS / Avui a 
les 22.00 hores, Corchero pujarà a 
l’escenari del Mercat amb Nuno Re·
bello, Agustí Fernández i Liba 
Villavecchia. Aquests dos últims van 
fundar el 1998 amb Saura i Corche·
ro el col·lectiu d’improvisadors I.B.A. 
i van donar impuls a una escena ar·
tística que avui és una realitat. 
 I, demà, a partir de les 17.00 ho·
res, l’obra de Joan Saura tornarà als 
escenaris en forma de solos i duets 
de dansa, de projeccions de víde·
os i d’intervencions de músics amb 
qui va treballar. Quinze d’ells s’han 
constituït en orquestra per interpre·
tar composicions de Saura amb nous 
arranjaments. «Encara ara, després 
d’un mes d’assajos, ens sorprèn com 
són de bones les peces», diu Altaba, 
que entén l’homenatge com una ce·
lebració de Saura però també com 
una reivindicació dels que queden 
i són «com el Joan». O sigui, «perso·
nes per a les quals la música i la dan·
sa són vitals i que no estem disposa·
des a tirar la tovallola encara que la 
situació sigui tan difícil». 
 Els implicats en l’homenatge són 
molts, però sospiten que no hi són 
tots els que voldrien acomiadar Joan 
Saura. Així que la celebració de de·
mà s’acabarà amb una improvisació 
de dansa i música oberta a tothom 
que hi vulgui participar. «Ell mateix 
ho deia. Aquesta música no s’acaba», 
sentencia Altaba. H

PATATU
J El personatge creat per 
l’actriu Àngels Bassas, 
protagonista d’una exitosa 
col·lecció de llibres (Els contes 
d’en Patatu), adquiereix vida 
en escena en un espectacle 
familiar dirigit per Benjamí 
Conesa, que firma l’adaptació 
teatral juntament amb l’autora 
i actriu. Coproducció del Grec 
i Únics Produccions, el muntatge 
recrea les aventures d’en 
Patatu, un pallasso pagès, 
el mag Martí, Pitxurrini, el 
Bibliotecari i la malvada bruixa 
que interpreta la mateixa 
Bassas. Moi Aznar, Aina 
Quiñones, Ramon Balasch, 
Toni Figuera i Cris Vidal 
completen el repartiment. 
Al Mercat de les Flors, avui i 
demà. 

IVÁN FERREIRO
J Dins del cicle Off the Record, la 
sala Barts acull demà l’actuació 
del que va ser cantant i líder de 
Los Piratas. En un concert íntim, 
interpreta un repertori sorpresa 
amb l’únic acompanyament d’un 
piano. La idea de l’espectacle va 
sortir dels registres anomenats 
«perversiones catastróficas», 
versions senzilles de tota mena 
de temes que l’artista interpreta 
al teclat quan es lleva i que penja 
a Youtube. 
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Rastres de Ravi 
Shankar al Barts
CRÒNICA Anoushka Shankar va recordar
el seu pare amb l’espiritual ‘Traces on you’

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

L’associació amb el músic britànic, 
d’arrels índies, Nitin Sawhney, ha 
ajudat a fer que Anoushka Shankar 
soni una mica més contemporània 
en el seu nou disc, Traces of you, si bé 
el seu repertori segueix tenint un 
peu en el tradicionalisme més sever. 
Entre aquest classicisme ortodox, 
generós en improvisacions vistoses, 
i les bretxes que obre el nou reperto·
ri es va moure dijous al Barts la ins·
trumentista de sitar, en un recital 
cobert d’un halo espiritual amb al·
lusions al seu pare, el desaparegut 
Ravi Shankar.

 Anoushka Shankar va començar 
la seva carrera discogràfica als 17 
anys, sota l’excepcional tutela del 
seu pare, i avui, als 33, exhibeix un 
notori virtuosisme amb el sitar, pe·
rò una cosa és tocar bé, molt bé, un 
instrument, i una altra tenir un dis·
curs musical. El seu encara sembla 
en construcció i, després d’iniciar·se 
en el classicisme i d’acostar·se al fla·
menc via Javier Limón en la seva an·
terior obra, Traveller, el cançoner di·
àfan, poètic, d’una part del nou disc, 
gairebé pop en comparació amb els 
seus moments més raga (per exem·
ple, Voice of the moon, que va obrir el 
recital), insinua un agraït camí a se·

guir. Cançons com The sun won’t set, 
en què es presagia la figura paterna 
desapareguda, i que va cantar amb 
sensibilitat Ayanna Witter·Johnson, 
posant·se en el lloc de Norah Jones, 
germanastra d’Anoushka, que va po·
sar la seva veu en la versió discogràfi·
ca. Formació canviant, amb dos vio·
loncels, percussió índia, piano, flau·
ta i hang, instrument metàl·lic de 
percussió, a càrrec de l’austríac Ma·
nu Delago (col·laborador de Björk a 
Biophilia).

TENSIÓ ‘HENDRIXIANA’ / Desprenent to·
ta la serenitat, Shankar va explicar 
les arrels de peces com Metamorpho-
sis, situada en peces raga del segle 
XV, abans de procedir a improvisaci·
ons de sitar que van anar guanyant 
a poc a poc velocitat i aliant·se amb 
crescendos rítmics i corals. Després 
de l’aromàtica Traces of you, digna 
d’un vell single de George Harrison, 
el grup es va rearmar i va atacar amb 
força un Chasing shadows tempestu·
ós, amb més de vuit minuts de ports 
de muntanya i una Anoushka gaire·
bé hendrixiana, abans de concloure 
amb una última mirada al seu pare a 
Unsaid. Inspirador Ravi Shankar. H 33 Anoushka Shankar, dijous a la nit, a la sala Barts.
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