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➤ ➤ ➤
ROBERT RAMOS

Richard Hamilton davant d’una part de la reproducció de l’exposició ‘Això és demà’, que es va fer el 1956 a Londres

Richard Hamilton,
inventor del ‘pop-art’ Montse Frisach

BARCELONA

Considerat pioner
del ‘pop-art’ bri-
tànic, Richard
Hamilton (Lon-
dres, 1922) és un
dels artistes més
versàtils de la
segona meitat del
segle XX. El Macba
n’acull una
retrospectiva.

P
er les seves mans
han passat totes
les disciplines:
pintura, dibuix,
gravat, fotografia,

instal·lació (de la qual és tam-
bé un pioner), disseny gràfic,
l’interiorisme, el comissariat
d’exposicions i l’escriptura. La
seva influència en l’art brità-
nic dels anys 60 cap aquí ha
estat tremenda, des de Gilbert
& Georges a la nova fornada
d’artistes britànics.

Per això, la retrospectiva de
Hamilton que ahir va inaugu-
rar el Museu d’Art Contempo-

E N T R E V I S T A

Richard Hamilton
Artista

“Mai m’ha interessat reproduir el que
veig per la finestra”M.F.C.

BARCELONA

M.F. A l’exposició hi ha obres molt
iròniques sobre la Guerra del Golf.
Com veu la situació actual?
R.H. Em sembla una bogeria.
Sempre m’he considerat un
outsider i ara estic molt content
que per primer cop el 90% de
la gent pensi com jo.
M.F. Vostè ha estat pioner de moltes
coses, del ‘pop-art’, però ha tocat
moltes tecles. Comissari d’exposici-
ons, professor, dissenyador...
R.H. Sí, però no em considero
pare de cap generació d’artis-
tes ni de res. És de Duchamp
que vaig heretar la fal·lera de
dedicar-me a moltes coses. Ell

posava el mateix interès a
arreglar una dutxa que perdia
aigua que a fer una obra d’art.
Aquesta és la qüestió:
Duchamp tenia un sistema de
pensament basat en l’oposició
i la dicotomia. M’interessava
tant això que el 1963 vaig fer
de comissari de la seva segona
retrospectiva.
M.F. També ha estat pioner en un ús
molt particular del collage.
R.H. Mai m’ha interessat repro-
duir el que veig per la finestra.
Per això no m’interessa el co-
llage en què totes les peces

ajustin. El resultat és millor
quan les peces es poden
col·locar lliurement.
M.F. ¿Creu que les noves generacions
d’artistes han reconegut prou la
influència de Duchamp?
R.H. Els anteriors, sí. Els artistes
pop americans, com Claes Ol-
denburg, l’adoraven, i Jean
Tinguely deia que Duchamp
era el martell de l’art. Cada
cop ha esdevingut un artista
més gran, però les noves ge-
neracions tenen passió per ell
però no comprensió. Els ex-
pressionistes abstractes pinta-

ven amb l’estómac i Duchamp
amb la ment, per tant la seva
influència és forta, encara que
no vol dir que sigui saludable.
Duchamp va fer només una
desena de ready-mades, però
només per això ja és molt
gran. Després no n’hi va haver
perquè ja ho va fet tot.
M.F. Com va fer la caràtula del ‘Disc
blanc’ dels Beatles?
R.H. Va ser a través del meu
marxant Robert Fraser. Ell ha-
via proposat Peter Blake per fer
la portada de Sargent Pepper,
que va tenir un gran èxit i es-

tava ple de dibuixos molt bons.
Paul McCartney em va trucar i
em va citar als estudis Apple.
Em va fer esperar un munt de
temps, només veia noietes
amb minifaldilla i botes. Quan
finalment em va rebre, per
treure-me’ls de sobre, els vaig
proposar fer una caràtula
totalment blanca, per contrast
amb Sargent Pepper. Però els va
agradar la idea...
M.F. Està molt vinculat amb Cada-
qués. Quins records en té?
R.H. És una de les raons per les
quals estic tan content d’ex-
posar a Barcelona, perquè em
sento un deu per cent català.
Tinc una casa a Cadaqués des
del 1968, però no hi vaig.

40 Quatre títols de
Fages de Climent

41 Penderecki
dirigeix l’OBC
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JOSEP LOSADA

Joan Francesc Mira va presentar ahir la seva novel·la a Barcelona

L’escriptor treu la novel·la que va guanyar el Sant Jordi amb l’estructura de la ‘Divina Comèdia’

Joan F. Mira recrea a ‘Purgatori’
la pèrdua de referents cristians

Jordi Capdevila
BARCELONA

“En el meu llibre he
volgut reflectir el
canvi brutal en els
darrers 50 anys en
el món dels refe-
rents. El nostre món
original –infància i
joventut– és un
món de referències
cristianes”.

U
n món que ja ha
perdut molts d’a-
quests referents,
explica Joan F. Mi-
ra (València, 1939).

No és estrany, doncs, que amb
aquest rerefons el llibre es tituli
Purgatori i s’estructuri com la
part segona de la Divina Comèdia
del Dant, la més humana, i que
està entre el cel i l’infern. Purga-
tori va guanyar el premi Sant
Jordi i ha estat editada per Proa.

El protagonista principal de
la novel·la, Salvador Donat,
metge de poble, viu una ma-
duresa tranquil·la i contempla-
tiva, i per viatjar encara disposa
d’una Harley Davidson dels
anys 60, de quan era metge a
Guinea. Fa vida contemplativa
laica fins que s’ha de traslladar
a València a fer companyia al

seu germà Josep, malalt de
càncer. La vida tranquil·la de
Salvador es veurà trasbalsada
pel brogit de la ciutat de la seva
infància, que ja no reconeix en
res, i s’endinsarà en un món
d’ambicions, enveges i diners.
També xocarà amb la vida de
plaer i d’ambició econòmica
del seu germà.

Per fer patent aquest “canvi
brutal de referents”, el llibre
s’estructura en un salt tempo-
ral continu de comparances i
evocacions entre els anys d’in-
fància i joventut i el temps ac-
tual. Especialment, pel que fa a
Salvador, que feia uns trenta
anys que no anava a València.

“Ve d’un món anterior i arriba
a un món que no entén i només
hi pot entrar amb un guia”.
Sorprèn que dos germans, amb
la mateixa formació, s’hagin
encaminat per camins tan di-
ferenciats: “És que volia que
fossin dos emblemes de les ac-
tituds clàssiques de la vida: vida
contemplativa i vida activa”.

Mira creu que sí, que en la
novel·la hi ha certa nostàlgia
dels anys d’infantesa i joventut,
“hi ha nostàlgia de la certesa
que teníem aleshores la gent de
la meva generació. Vivíem en
un món de certeses que ens
omplia els buits de la vida”.
Aquestes certeses les conferien

les referències cristianes.
Mira explica que en les seves

novel·les els personatges “sem-
pre van una mica perduts pel
món per una situació que no
controlen. No saben controlar
la seva realitat”.

La ciutat de València també
és protagonista de la novel·la,
encara que Mira no creu que hi
hagi “ciutats novel·lesques”. “La
ciutat encara era més protago-
nista en la meva novel·la Els tre-
balls perduts, ja que les històries
passaven a cada una de les 12
parròquies intramurs de Va-
lència. En aquest cas, l’escenari
és l’Eixample valencià de la
postguerra protagonitzat per la
burgesia. I he presentat la ciu-
tat des dels ulls d’una persona
de fora que fa molts anys que
no hi ha estat”, explica l’autor.

La novel·la Purgatori és la se-
gona d’una trilogia sobre la
ciutat de València que Mira va
iniciar el 1989 amb Els treballs
perduts. Ja té la tercera novel·la
en ment i té clar que si Purgatori
s’ha creat sobre l’estrutura de la
Divina Comèdia, aquesta es basti-
rà amb l’estructura de Faust, de
Goethe: “No es pot oblidar que
el gran repte de Faust no és el
del pacte simbòlic amb el dia-
ble, sinó el d’entendre el món
des de la nostra realitat”.

El món clàssic és un referent
continu en l’obra de Mira: ha
traduït al català la Divina Comè-
dia i ha novel·lat la vida de Borja
Papa. També ha publicat assajos
com Sobre la nació dels valencians.

MANIFEST POP

“L’art pop és: popular
(dissenyat per a un públic
de masses), passatger
(solució a curt termini),
fungible (de seguida
s’oblida), barat, produït
en sèrie, jove (destinat
als joves), enginyós, sexi,
trampós, fascinant, un
gran negoci”

(Richard Hamilton, 1957)

Cal més rigor en
l’exigència literària
➤ “Hi ha una manca de rigor en l’autoexigència literària”,
respon Mira quan se li pregunta per la salut de la literatura
catalana. L’escriptor valencià pensa que una literatura perquè
sigui completa ha de tenir de tot, obres fàcils de llegir, que per
sort n’hi ha moltes en català, i novel·la d’exigència literària, “de
reflexió sòlida, densa”, que és més escassa.

No li importa gaire a Joan Francesc Mira que els seus llibres
es venguin més a Catalunya que al País Valencià. “Això passa
perquè a Catalunya hi ha més lectors. El que és important és que
els llibres d’autors catalans arribin al País Valencià i a les Illes
i a la inversa, que els d’autors illencs i valencians arribin a
Catalunya”. Encara que creu que és cert que es produeix alguna
disfunció en la distribució, perquè “l’escriptor illenc o valencià
que publica a Barcelona no té problemes, i al revés, sí”.

➤ ➤ ➤
rani de Barcelona (Macba), amb
180 obres de l’artista, és tot un
esdeveniment “irrepetible”, diu
el director del museu, Manuel
Borja, ja que l’artista no pensa
fer-ne cap més en vida. De mo-
ment, als seus 81 anys, Hamil-
ton se sent especialment con-
tent d’haver treballat amb un
“dream-team”, diu, referint-se a
l’equip que ha coordinat l’ex-
posició conformat per Manuel
Borja; Vicent Todolí, flamant
nou director de la Tate Modern
londinenca i comissari titular
de la mostra; i Kasper König,
director del Museu Ludwig de
Colònia, on anirà l’exposició
després de Barcelona.

Des del significatiu títol de la
mostra, Introspectiva, fins al dis-
seny dels dos volums del catà-
leg, Hamilton s’ha implicat del
tot en el muntatge d’una re-
trospectiva a través de la qual
planen dues ombres amb molta
força: la de Marcel Duchamp,
del qual Hamilton se sent dei-
xeble i amb qui va col·laborar
moltíssims cops, i la de James
Joyce i el seu Ulisses, a qui l’ar-
tista considera “el primer artis-
ta pop” per la introducció del
llenguatge quotidià en una
obra literària.

I això és precisament el que
Hamilton va fer, juntament
amb els seus companys de l’In-
dependent Group, del qual
també formaven part Lawrence
Alloway, Peter i Allison Smith-
son i Eduardo Paolozzi: la in-
troducció en l’art d’elements de
la cultura popular, com el cò-

mic, els mitjans de comunica-
ció, la publicitat, el menjar i els
objectes de la societat de con-
sum que constitueixen la pri-
mera iconografia del pop-art,
que Hamilton ja va practicar
totalment en el collage El que fa
que una llar d’avui dia sigui tan
diferent, tan atractiva (1956).

Pionera del pop va ser també
l’exposició Això és demà, en la
qual van participar artistes de
diverses disciplines, i que es re-
produeix a l’entrada d’aquesta
mostra. Estructurada per àrees
temàtiques, la mostra és un
passeig per les obres d’home-
natge a Duchamp i a l’Ulisses, les
pintures florals, els collages
d’espais interiors plens d’ironia
i les imatges retocades de pai-
satges i arquitectures. Tampoc
hi falta l’eficaç transformació
del logotip publicitari del pastís
Ricard –una imatge de cendrer
de bar– en el mot Richard.
........................................................
Richard Hamilton. Introspectiva
● Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Barcelona. Plaça dels Àngels
Fins a l’1 de juny
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CMLF

El poeta empordanès bevent amb porró a la festa de sant Isidre de Cabanes (dècada de 1950)

Quaderns Crema edita simultàniament quatre de les obres més emblemàtiques i representatives de l’escriptor empordanès

Fages de Climent, l’‘outsider’
impertinent

Ramon Palomeras
BARCELONA

Quaderns Crema
ha publicat simul-
tàniament ‘Les
bruixes de Llers’,
‘Balada del saba-
ter d’Ordis’, ‘Tots
els sonets’ i ‘Somni
de cap de Creus’,
de Carles Fages
de Climent, amb
motiu del cente-
nari de l’escriptor
empordanès.

M
oltes enemistats
i menyspreu per
la seva obra en
vida i un llarg
oblit després de

la mort, ocorreguda l’any 1968,
han caracteritzat la figura de
Carles Fages de Climent (Figue-
res, 1902-1968), un “outsider
impertinent”, segons les pa-
raules de Pere Ignasi Fages –fill
de l’escriptor–, present ahir a
la presentació de les obres.

“Geogràficament vivia reclòs
al refugi de l’Empordà, allu-
nyat dels cercles literaris bar-
celonins, amb els quals s’havia
enemistat tant per qüestions
polítiques com estètiques”,
afegeix el fill del poeta. La seva
adhesió –tot i que efímera– al
bàndol guanyador, un cop fi-
nalitzada la Guerra Civil, i la
seva connexió amb l’estètica
noucentista i amb Eugeni
d’Ors li van comportar el re-
pudi de la majoria dels escrip-
tors catalans.

Aquest somiatruites, amb
l’estètica com a religió i l’art
com a imperatiu moral, i que es
prenia la vida com si fos un
vers, com ell mateix s’havia
autodefinit, es va enemistar so-
bretot amb Carles Riba i Joan
Triadú. “Acabada la Guerra Ci-
vil, el meu pare fou empresonat
pel fet d’haver estat afiliat,
abans de l’esclat de la guerra, a
la Unió Socialista de Catalunya.
Uns amics el van poder excar-
cerar i el van dur a Barcelona
per demanar ajuda a Carles Ri-
ba. La negativa de Riba és l’ori-
gen de l’antipatia”, confessa
Fages fill. I resulta que Joan
Triadú era ribista. ¿I què feia
Fages per descarregar l’enuig
produït per l’exclusió i menys-
preu patits pels cercles litera-
ris? Escriure epigrames, unes
composicions breus, punyents i
iròniques. En quedar exclòs de
l’antologia poètica realitzada
per Joan Triadú l’any 1951, Fa-
ges de Climent li va dedicar el
següent epigrama: “Aquest se-
nyor Triadú/ que per triar no té

do,/ si quan tria, tria dur,/ és
que és un mal triador”.

Respecte a la seva adhesió al
règim, Fages fill comenta:
“Sempre s’ha dit que ell va ser
un dels artífexs de l’ocupació
de l’Ateneu Barcelonès. De fet,
és veritat. Però és que els mili-
tars insurrectes, originaris de
Salamanca, estaven cremant
llibres sense ser conscients de la
importància i simbologia de
l’Ateneu. Aleshores el meu pare
es va encarregar de localitzar
un franquista català i d’ocupar
la institució per tal d’evitar la
crema. Va ser un mal menor”.

Les bruixes de Llers, el primer
llibre de poemes publicat per
l’escriptor l’any 1924, exposa
les veus i històries de les
bruixes d’aquesta petita loca-
litat empordanesa, amb un
llenguatge estilitzat, però
sense perdre aquella atmosfe-
ra d’aplec de rondalles de la
vora del foc. Salvador Dalí va
deixar el seu traç fresc i es-
pontani en aquest poemari
amb 16 dibuixos.

‘Tots els sonets’
D’altra banda, Tots els sonets

reuneix prop de 140 sonets i
mitjos sonets, alguns d’inèdits,
de l’escriptor. Els versos dedi-
cats a Maria Clara –aplegats en
una edició de 1938–, una
amant real del poeta, ocupen
una part important del recull.
Aquest episodi va causar una
greu crisi familiar i un desori
interior important que es va
allargassar quasi fins a la mort
del poeta. L’any 1954 publica
Balada del sabater d’Ordis, basat
en un personatge real, una mi-
ca tarambana i tocat de l’ala,
d’aquest poblet proper a Figue-
res, de qui es deia que dirigia
amb un jonc a la mà les venta-
des de la tramuntana.

Finalment, i inèdit íntegra-
ment fins a l’actualitat, es pu-

blica Somni de cap de Creus. En
aquest extens poema –en el
qual Fages va esmerçar pràcti-
cament 20 anys–, l’autor plan-
teja un enfrontament entre “el
paganisme insubornable de la
seva projecció arqueològica i la
seva màgia i el cristianisme que
basteix temples damunt els fo-
naments dels peristils hel·lè-
nics”, com escriu a les Notes per
al prologuista de l’obra. “És un
espai mític i irònic. No és el
paradís perdut. És una conyeta
sobre els déus”, apunta Pere Ig-
nasi Fages.

L’escriptor figuerenc ha eri-
git una producció literària ba-

sada en la conjunció entre
classicisme i popularisme artit-
zant. “Fages aplegava el docte
coneixement clàssic de Carles
Riba amb la riquesa verbal de
Sagarra”, escriu el catedràtic de
filologia catalana Jordi Pla. En
les seves creacions, cap paraula
no és gratuïta. L’escriptor va
arribar a dir que “la poesia és
una cosa tan delicada que de-
pèn d’una paraula, d’una emo-
ció, d’una síl·laba, d’un hiatus,
d’un díftong o d’un accent”. I
evidentment, hi ha un element
cabdal en l’obra de Fages: el
paisatge de l’Alt Empordà,
l’alter ego del poeta.

Sobrequés anuncia que el Born
projecta unir història i artesania

Redacció
BARCELONA

E
l futur equipament
cultural de l’antic
Mercat del Born pot
unir història, amb
les restes arqueolò-

giques com a element central, i
artesania, amb un mercat de
paradetes a l’exterior de l’eficici
de Fontserè, una idea proposa-
da pels veïns del barri i que es
creu que pot lligar amb la vo-
luntat de mostrar la vida quo-
tidiana de la Barcelona medie-
val i moderna.

Això és el que va anunciar
ahir al Parlament de Catalunya

el director del Museu d’Història
de Catalunya i membre per
part de la Generalitat de la co-
missió que estudia el projecte
per al Born. Segons Sobrequés,
dins la comissió hi ha un ampli
acord conceptual que podria
quallar en tres mesos. Si es
compleix la previsió, després de
l’estiu es començarà a debatre
el projecte arquitectònic i mu-
seogràfic.

El director del Museu d’His-
tòria de Catalunya creu que el
jaciment ha de servir per ex-
plicar “Barcelona com a capital
de Catalunya durant l’Edat
Mitjana i Moderna, amb les se-
ves característiques socials i

econòmiques, i per mostrar
com a partir de la Guerra de
Successió hi ha una repressió
col·lectiva i la destrucció d’un
país”.

També hi ha acord, segons
Sobrequés, que s’ha de mostrar
“com d’aquestes ruïnes en neix
una Barcelona i una Catalunya
diferents que fan una revolució
demogràfica i comercial, que
s’obren a Amèrica i finalment
fan una revolució industrial. I
en aquest context s’ha d’expli-
car també el catalanisme, el fet
identitari”. La qüestió és veure,
segons Sobrequés, quin ha de
ser el pes dins el discurs de cada
període.

.............................
Libeskind creu que amb
el seu projecte per a la
Zona Zero triomfa “la
vida sobre el mal”
Efe
BERLÍN

L’arquitecte Daniel Libeskind,
guanyador del concurs per
reconstruir el World Trade
Center a la Zona Zero de Nova
York, va afirmar ahir a Berlín
que el seu projecte representa
“la victòria de la vida sobre el
mal”. En referència a aquesta
obra i al Museu Jueu de Berlín,
Libeskind va dir que espera no
passar a la posteritat com
“l’arquitecte de la tristor” i
assegura que al lloc de les
Torres Bessones hi construirà
“un espai de felicitat i treball,
però també un lloc
profundament commovedor
per honorar la memòria dels
herois de l’11-S”.

.............................
El Llull farà proves de
català a l’estranger
Redacció
BARCELONA

L’Institut Ramon Llull ha
assumit les competències de la
conselleria de Cultura de la
Generalitat per fer proves
oficials de català fora del
domini lingüístic. El 2002 n’hi
va haver en 22 ciutats i aquest
any se superarà les 40.
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Krzysztof Penderecki
Compositor

XAVIER CARRION

“Em sento l’últim mohicà
perquè crec en la simfonia”

El compositor polonès dirigeix l’OBC a l’Auditori
Xavier Cester

BARCELONA

“No crec que algú
que compongui
amb ordinador
sigui capaç
d’escriure una
gran simfonia”

“A finals dels 60
l’avantguarda ja
estava acabada,
cada dia no es
poden descobrir
coses noves”

Un dels noms cabdals de la
música a la segona meitat del
segle XX dirigeix l’OBC (avui,
demà i diumenge a l’Auditori)
amb un programa integrat pel
seu propi Concerto Grosso per a
tres violoncels i orquestra (amb
Lluís Claret, Ivan Monigheti i
Damián Martínez) i la Simfonia
escocesa de Mendelssohn.
X.C. Amb un títol com ‘concerto
grosso’, sembla que hagi compost
una obra a la barroca.
K.P. Només en el concepte de
l’obra, presentar un petit
grup d’instruments contra
l’orquestra. Però no és un
concert típic, sinó una peça
concertant, no hi ha divisió
per moviments i sí un diàleg
entre els tres violoncels i l’or-
questra.
X.C. Li interessen, en tot cas, les
formes tradicionals?
K.P. Si mirem la història de la
música, sempre hi ha hagut
un retorn a les grans formes.
El ritornello, el rondó, fins i tot
l’allegro de sonata encara es-
tan vius avui en dia, tot i que
de maneres diferents. Per això
també a les meves simfonies
utilitzo la forma sonata, se-
gurament perquè és la forma
perfecta: exposició, desenvo-
lupament, recapitulació i co-
da. Hi pots dir qualsevol cosa.
X.C. Però les avantguardes dels
anys 50 i 60 van voler destruir
aquestes formes.
K.P. Sí, però només va funcio-
nar amb les estructures peti-
tes, no pas amb peces d’una
hora com les simfonies.
X.C. Com està el projecte d’escriure
nou simfonies?
K.P. La darrera a estrenar-se va
ser la Setena, i crec que aviat
acabaré la Sisena, que vaig
deixar aparcada. Totes les
simfonies estan connectades
per la forma, ja que, tret de
dues, només consten d’un
moviment.
X.C. Té sentit escriure simfonies al
segle XXI?
K.P. De fet, em sento com l’úl-
tim mohicà perquè crec en la
forma simfònica, en les for-
mes èpiques. Escriure una
simfonia et permet dir coses
importants. Després de De-
bussy i Stravinsky, hi va haver
una època en què pocs com-
positors componien simfoni-
es. Prokófiev i Xostakóvitx
eren exemples isolats. A mit-
jans del segle XX alguns hi
van tornar, com Henze. Jo vaig

començar a escriure
simfonies als anys 70 i ara la
meva tasca principal és
completar aquest cicle.
X.C. Quin missatge vol transmetre
amb aquestes simfonies?
K.P. És un missatge en sentit
musical, no fora de la música.
Només en els oratoris i amb
obres amb text, com el Dies
Irae per les víctimes d’Ausch-
witz, hi ha un missatge ex-
plícit.
X.C. Quan va venir a dirigir l’OBC
ara fa cinc anys, es va mostrar
força pessimista sobre la situació
de l’art en general i de la música,
en concret. Manté encara aquesta
visió?
K.P. Sempre hi ha alts i baixos.
Als anys 70 i 80, jo estava sol
escrivint grans oratoris i sim-

fonies, perà ara cada cop hi ha
més compositors que
segueixen la direcció que jo
vaig prendre, sobretot autors
joves dels països nòrdics. En
aquest sentit sóc optimista.
Però també sóc pessimista pel
que fa a la generació que ha
pujat amb els ordinadors. No
crec que algú que compongui
amb ordinador i manipuli les
estructures fetes per una
màquina sigui capaç
d’escriure una gran simfonia.
A la segona meitat del segle
XXI la música serà
completament diferent.
X.C. A la seva anterior actuació
amb l’OBC també va dirigir Men-
delssohn.
K.P. És pura coincidència. Sem-
pre intento que hi hagi un
contrast en els programes. La
meva música és tensa, no
sempre fàcil d’escoltar, per
això m’agrada tenir una se-
gona part diferent.
X.C. ¿Com influeix la seva tasca
com a director d’orquestra en la
seva obra com a compositor?
K.P. Un músic ha de ser capaç
de tocar, dirigir i compondre,
si no no s’és músic. Els direc-
tors que també són composi-
tors entenen millor la música.

X.C. Alguns comentaristes el titllen
d’involucionista després d’haver
estat una de les grans figures de
l’avantguarda als anys 50 i 60.
K.P. A finals dels 60 l’avant-
guarda ja estava acabada, ja
vam fer tot el que calia, vam
empènyer la música cap en-
davant, però cada dia no es
poden descobrir coses noves.
La pròxima avantguarda hau-
ria d’arribar ara, ja que és un
fenomen que se sol donar ca-
da 40 anys. Hi hauria d’haver
un grup de compositors amb
una estètica similar, però ara
no sé veure res de nou. Alguns
autors només repeteixen el
que nosaltres vam fer fa anys.
X.C. L’element religiós acostuma a
ser força present en la seva pro-
ducció.

K.P. Vaig créixer en una família
molt religiosa en una ciutat
petita. Si escrius un Credo, com
vaig fer fa 8 anys, has de ser
creient, si no seria ridícul, pe-
rò això no vol dir que estiguis
a prop de l’Església.
X.C. També ha compost partitures
dedicades a les víctimes d’Hiros-
hima i d’Auschwitz. Com a com-
positor, com l’afecta la situació
actual prebèl·lica?
K.P. Des del Rèquiem polonès no
he escrit cap obra referida a
un fet específic, però quan
van succeir els atemptats de
l’11 de Setembre estava tre-
ballant en un concert per a
piano. La idea inicial era de
fer-lo en forma de capriccio,
però l’11-S em va causar un
xoc tan gran que no podia
continuar així. Al final vaig
escriure una peça molt seriosa
que porta per títol Resurecció,
tot i que no té una relació di-
recta amb els fets. Jo vaig viu-
re en un món en què hi va
haver Hiroshima, Auschwitz,
la massacre de sis milions de
polonesos. Com a compositor,
no pots estar al marge d’això,
però espero que en el futur no
hagi d’escriure cap obra d’a-
quest tipus.
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Névoa ha fet un pas més en el món del ‘fado’ i en el seu nou disc inclou algunes composicions pròpies

La cantant catalana presenta el seu segon disc, titulat ‘Mar de fado’, a L’Espai de Música i Dansa

Névoa: “El ‘fado’ és
un estat nostàlgic”

Marta Porter
BARCELONA

Névoa acaba de
treure el seu segon
disc, ‘Mar de fado’,
en què combina
algunes peces
clàssiques amb
altres de nova
factura. La can-
tant presentarà el
disc en dos con-
certs, demà i diu-
menge, a L’Espai, a
Barcelona.

D
esprés de l’exitós
disc Fados i fades,
Névoa –alter ego
de la catalana
Núria Piferrer–

presenta aquest Mar de fados,
un espai que tracta com “un
magma que ho impregna tot,
una gran extensió d’aigua
sense fronteres i amb un sen-
timent comú”. Un sentiment
que, evidentment passa per la
nostàlgia, ja que si Amália
Rodrígues deia que el fado és
un estat de l’esperit, Névoa
assegura: “El fado és un estat
nostàlgic, de tristor i
desubicació”. Amb tot, per la
cantant el fado “no és un cant
dramàtic ni depressiu, sinó de
melangia, d’enyor per un pas-
sat o potser per un futur que
no vindrà”.

Núria Piferrer va descobrir
aquest cant popular de Lisboa
el 1995. “Tot i que a casa ja
n’escoltava sovint perquè a la
meva mare li agrada molt, no
va ser fins aleshores que me’n
vaig impregnar”. Com que té

clar que “els artistes han de
tenir alguna cosa a dir i cal
trobar el camí que estigui
d’acord amb la pròpia sensi-
bilitat”, no va ser fins quatre
anys més tard que la Núria va
començar a gestar aquest nou
personatge, Névoa, amb què
es vesteix quan canta fados. “El
cert és que ningú creia que
una catalana pogués cantar
fados. Hi ha com un tabú que
sembla que el fado només el
poden cantar els portuguesos,
el flamenc els gitanos i l’espi-
ritual els negres. Quan vaig
trencar amb aquest tabú va
néixer la Névoa”, explica.

Cant orgànic
Segons confessa, Núria/Né-

voa s’adapta perfectament a
aquest cant tant a nivell físic
com orgànic. “Em resulta re-
alment fàcil fer les modulaci-
ons, trobo que va bé al meu
color de veu i em sento una
mica fadista”, és a dir, aquelles
persones que impregnen tota
la seva vida de fado. També hi
ajuda que la fonètica catalana
s’acosta força a la portuguesa i
que els catalans, “malgrat ser
mediterranis, tenim un cert
deix de tristor i nostàlgia com
els portuguesos”.

Mar de fado és un àlbum
amable que inclou 14 temes,
alguns versions de cançons
antigues com l’ Ilusão, d’Amália
Rodrígues, altres basats en
lletres d’escriptors portugue-
sos com Fernando Pessoa, José

Carlos Ary dos Santos i José
Saramago, i finalment peces
de factura pròpia, amb lletres
de la mateixa Névoa i música
d’Eduard Iniesta, que també
s’ha responsabilitzat de la di-
recció musical. “El primer disc
era una mostra de fados clàs-
sics que va funcionar molt bé,
tant a nivell de crítiques com
de concerts. Així que en
aquest segon vam decidir anar

una mica més enllà i atre-
vir-nos a incloure-hi més te-
mes de composició pròpia”.

Demà (22.00 h) i diumenge
(19.00 h) Névoa presentarà el
disc en directe a L’Espai de
Música i Dansa acompanyada
de quatre músics en formació
de guitarra portuguesa i
mandola, guitarra clàssica,
contrabaix i baix acústic i
percussions.

D A N S A

‘Über Kreuz’

La memòria
del cos

Bàrbara Raubert Nonell

‘Über Kreuz’. Coreografia i

ballarines: Susanne Linke i Reinhild
Hoffmann. Barcelona, Mercat de

les Flors. 28 de febrer.

Dues ballarines de prop de 60 anys, les pa-
tums Susanne Linke i Reinhild Hoffman, en-
senyen a l’espectador el valor de la maduresa:
construïda a base de repeticions i records, es
fa la història d’una vida i la memòria del seu
cos, i a partir d’aquest espectacle queda com
a empremta, també, en les nostres ments.

Perquè, tot i que la dansa és un art que s’es-
capa de qualsevol intent d’atrapar-lo –ja que
la seva execució temporal i espacial no són
mai exactament repetibles i, encara menys,
no duren eternament–, deixa el seu rastre (si
no, aquest escrit tampoc no existiria), que des
del cantó del qui mira pot ser una gravació o
simplement el record d’unes sensacions, i des
del cantó del qui l’executa poden ser unes
anotacions o, més internament, una memòria
corporal inesborrable d’uns moviments que,
de tan repetir-los, s’han convertit en el llen-
guatge propi d’aquell cos.

I això és el que trobem a Über Kreuz, dues
persones que ballen i que contenen, en el seu
cos i en la manera de moure’l, tota la seva
història particular, que ens mostren amb
llum clara i unes imatges de notació Laban,
per fer encara més palès aquest sentiment de
maduresa, de camí recorregut i en aquest
moment explicat. I encara que l’espectacle
sigui lent i de solemnitat germànica, els
aplaudiments són càlids i afectuosos.

.............................
La vella guàrdia contra
la jove màfia russa, a
‘Estimada Helena
Serguéievna’
Redacció
BARCELONA

Estimada Helena Serguéievna és
l’espectacle que el Versus
Teatre estrena el dilluns dia
17 i que estarà en cartell fins
al 27 d’abril, una obra de
l’autora russa Liudmila
Razumóvskaia que recrea com
la vella guàrdia soviètica
s’enfronta a la jove Rússia
mafiosa. Traduïda al català
per Josep Maria Vidal,
Estimada Helena Serguéievna va
estar prohibida entre 1983 i
1986 i es va poder estrenar
deu anys després a Moscou. A
més de ser l’autor de l’espai
escènic, Ever Blanchet és qui
s’encarrega de dirigir-la.
L’actriu Francesca Piñón és
Helena Serguéievna, la
protagonista, una professora
de matemàtiques de la vella
guàrdia soviètica que un dia
rep a casa seva la visita d’uns
alumnes als quals ha suspès.
Els alumnes estan
interpretats per Jaume
Garcia, Alícia González,
Arnau Marin i Francesc Pujol,
que encarnen uns joves
estudiants sense gaires
escrúpols que l’únic que volen
és apoderar-se dels exàmens
guardats sota clau per la
professora. Escrita el 1980,
l’obra enfronta la integritat
professional de la professora
contra les realitats de la vida
estudiantil de la Rússia
soviètica. Sense bones notes,
els estudiants no podrien
anar a la universitat i
s’enfronten a una vida de
pobresa o a un futur incert a
l’exèrcit soviètic, que en
aquells moments lluitava a
l’Afganistan. L’escenografia
de l’espectacle proposa un
espai que sembla “un somni
trencat, el socialisme real, un
projecte utòpic de món just,
com un paradís perdut”,
assenyalava ahir Ever
Blanchet.
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Al comprar el diari AVUI retalla el
val descompte, entrega’l al

quiosquer i emporta’t
el primer DVD per només

El primer DVD conté l’episodi
‘Tinc pis’ i el ‘Making of’ de
la sèrie. Inclou versions en

català i castellà. A més,
porta explicacions en català

per a cecs i subtítols en
català per a sords. L’edició

és en so estèreo.

2 r

La promoció ‘PLATS BRUTS’ és una exclusiva de l’AVUI a un preu excepcional

La col·lecció de la primera temporada
de ‘PLATS BRUTS’ consta de 7 DVDs. A
partir del diumenge 16 de març, cada
DVD porta dos episodis de la sèrie a
un preu de 6 euros.

Els DVDs de ‘PLATS BRUTS’
cada diumenge amb el diari    AVI
Diumenge 9 de març, OFERTA LLANÇAMENT

PERE VIRGILI / ARXIU

La cantant islandesa tornarà a Barcelona al juny

El grup Underworld i Matthew Herbert destaquen en l’avanç de programació del festival que se celebra al juny a Barcelona

Björk, estrella
del Sónar 2003

Redacció
BARCELONA

La desena edició
del Festival de Mú-
siques Avançades i
Art Multimèdia de
Barcelona, Sónar
2003, se celebrarà
del 12 al 14 de juny i
Björk en serà una
de les estrelles.

L’
avanç de pro-
gramació fet pú-
blic ahir inclou
no només la
cantant islande-

sa sinó també al grup Under-
world i Matthew Herbert. Tres
noms a destacar d’un llistat
d’artistes que poques vegades
defrauden els aficionats al Só-
nar, un festival en alça.

Matthew Herbert serà l’en-
carregat d’inaugurar el certa-
men amb un concert que se
celebrarà a l’Auditori de Bar-
celona el 12 de juny. Acom-
panyat d’una Big Band de vint
músics, Herbert presentarà el
seu últim disc, Goodbye Swing-
time, un excercici de formes i
tradició jazzística barrejades i
reconstruïdes pel mateix mú-
sic, que ha comptat amb la
col·laboració d’Arto Lindsay,
Jami Lidell i Dani Siciliano.
Una actuació amb la qual els
responsables del Sónar prete-
nen ampliar i diversificar no-

vament l’oferta d’un festival
on hi tenen cabuda les ten-
dències més innovadores de la
música, des de l’electrònica al
hip-hop, house, indietrònica, elec-
tro-pop, microhouse i concretis-
me digital.

Björk serà, sens dubte, la
protagonista de dissabte. Des-
prés de la seva actuació al Li-
ceu fa un parell d’anys, la
cantant islandesa, famosa
gràcies al seu pop arriscat i
innovador, torna a Barcelona
per fer un repàs dels seus
grans èxits.

El grup Underworld, que
feia anys que no tocava a l’Es-
tat espanyol, oferirà un con-

cert amb temes dels seus tres
àlbums publicats fins ara. Al
Sónar de Nit, també hi actua-
ran artistes com Gilles Peter-
son, Aphex Twin, Oxide &
Neutrino i un dels millors DJ’s
en música electrònica, Lau-
rent Garnier, entre d’altres.

Pel que fa al Sónar de Dia,
els cinc escenaris habituals,
SónarVillage, SónarLab, Só-
narComplex, Sónarama i l’es-
cenari Hall, oferiran concerts
de les últimes tendències del
món de la música electrònica,
el hip-hop, el house i el jazz
electrònic.

Les entrades sortiran el prò-
xim dia 11 de març i també
abonaments per als tres dies i
tres nits que dura el festival. El
Sónar, un dels festivals més
importants de Barcelona, de-
mostra amb la programació
d’enguany la seva consolidació
com un dels millors certàmens
a nivell europeu.

.............................
O’Funk’illo porta el
‘Planeta Aseituna’ a la
Sala Bikini
Helena Encinas
BARCELONA

El grup andalús O’Funk’illo
presenta aquest vespre el seu
segon treball, En el Planeta
Aseituna, a la Sala Bikini. El disc
és fruit d’una barreja d’estils
com el funk, hip-hop, rock, metal i,
evidentment, el flamenc. Els
componets del grup, que es
presenten com “un grupasso de
funky andaluz embrutessío”, han
comptat amb la col·laboració
d’artistes convidats com
Raimundo Amador, al tema
“Esso’cuenno”.
O’Funk’illo, abans coneguts
com Motherfunkers, està
format per Javi, Andreas, Pepe
i Joaquín, que van començar a
versionar cançons d’altres
artistes cap al 1997. Més tard,
els sevillans van decidir
anomenar-se O’Funk’illo, per
l’expressió andalusa ozú quillo
pero en versió funk. Gràcies al
boca-orella, actualment són
un dels grups de rock més
sol·licitats.
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La vela de l’Escola de Circ Rogelio Rivel, davant l’Ateneu Popular de Nou Barris

VOLT DE PISTA
J o r d i J a n é

j o r d i j a n e @ i n i c i a . e s

I ara què, companys?

Ara que l’administració
catalana diu que està
disposada a dialogar i

treballar pel circ, no hi ha
cap interlocutor que
representi la totalitat

del sector

1. Ja tenim estudi
El març de 1998, la Plataforma per a la
Normalització del Circ a Catalunya
presentava al departament de Cultura
de la Generalitat un complet docu-
ment en què exposava i analitzava la
complexa i particular problemàtica
del nostre circ i proposava unes quan-
tes línies d’actuació a curt, mitjà i llarg
termini per reactivar aquesta art escè-
nica, possiblement la més abandonada
pels nostres gestors culturals de la
Transició ençà. El document, l’exis-
tència del qual era també coneguda
aleshores pels partits polítics del nos-
tre arc parlamentari, demanava que el
govern considerés el circ com un afer
de política cultural i que s’hi impli-
qués a fons.

Ja feia anys que la nostra gent de circ
i el departament de Cultura jugaven al
gat i la rata, però va ser només quan
Vicenç Villatoro va arribar a la direcció
general de Promoció Cultural que les
converses es van encarrilar amb un
mínim de coherència i amb perspecti-
ves d’eficàcia. En aquella etapa, el D-
ocument inicial de treball per a la norma-
lització del circ a Catalunya va ser el cen-
tre de llargues reunions de treball en-
tre els portaveus de la Plataforma, el
mateix Villatoro i el cap del servei de
Teatre, Antoni Bartomeus. Finalment,
el departament de Cultura va encarre-
gar un estudi a una empresa especia-
litzada perquè volia tenir damunt la
taula una tercera visió, neutral i desa-
passionada, de la situació del circ en
aquest país. Val a dir que, amb raó o
sense, en aquell moment no pocs cir-
caires van interpretar la via de l’estudi
com una magnífica manera de llençar
els diners i/o una maniobra dilatòria,
cosa aquesta última que el posterior
silenci administratiu sobre el tema
semblava confirmar a mesura que
anava passant el temps. Jo mateix, al
Volt de pista del passat 6 de desembre,
em lamentava que les conclusions
d’aquell estudi encara no s’haguessin
fet públiques.

Fumata bianca: el passat 13 de febrer,
l’actual director general de Promoció
Cultural, Vicenç Llorca, i el cap del
servei de Teatre, Antoni Bartomeus,
van convocar una reunió per lliurar el
tan esperat estudi a diversos inte-
grants del sector circense català. Hi
van assistir Lluís González (Bidó de
Nou Barris), Montse Solé (Escola Ro-
gelio Rivel), Joan López (Associació de
Circ de Catalunya), Tortell Poltrona
(Circ Cric), Bienve Moya (Fira de Circ
Trapezi), qui firma aquesta pàgina i,
lògicament, els autors de l’estudi (ICC
Consultors Culturals), que en van
descriure les línies mestres i en van
exposar les conclusions.

2. Res de nou sota el sol
En essència, l’estudi El circ contempora-
ni a Catalunya no diu res que no hagués
ja dit el Document de Treball que la
Plataforma va presentar fa cinc anys
(és a dir, res que no sabessin ja tant la
professió circense com el departa-
ment de Cultura). Però això no és una
crítica, sinó la simple constatació que

l’estudi no està gens desenfocat. Al
contrari: aporta un seguit d’elements
contrastants que el converteixen en
un estimable punt de referència no
tan sols per entendre què és i on és el
nostre circ d’avui, sinó per dissenyar
qualsevol acció de política cultural
que algú vulgui emprendre d’ara en-
davant.

L’estudi s’estructura en dues parts
(el circ a Catalunya i el circ en el pa-
norama internacional), més una ter-
cera part dedicada a les conclusions. A
la primera part fa una anàlisi de la
realitat catalana examinant, entre al-
tres aspectes, el públic, les companyi-
es, els circuits, l’economia, la forma-
ció i la difusió. Aquesta anàlisi con-
dueix a un diagnòstic estratègic i a
l’esbós d’unes línies mestres que per-
metrien sortir de l’actual atzucac.
Després d’estudiar a la segona part les
diferents realitats circenses a França,
Anglaterra, Bèlgica, Alemanya, Itàlia,
Suïssa, el Quebec i els Estats Units,
s’arriba al capítol de les conclusions

(probablement l’apartat més útil per-
què, bo i que tampoc no s’hi desco-
breix res de nou, les conclusions re-
flecteixen una visió alhora empresa-
rial i cultural i, a més, estan exposades
des de l’equidistància). Em sembla
particularment interessant la filosofia
amb què s’encara la conveniència o no
d’una llei del circ: l’estudi afirma que,
més que elaborar una llei, la resposta
de les institucions catalanes a les ne-
cessitats d’un sector tan desestructu-
rat s’ha d’articular mitjançant una
planificació a llarg termini, capaç
d’un cert grau d’autonomia respecte a
les demandes puntuals dels diferents
elements del sector. D’altra banda,
advoca per una complicitat entre les
diverses administracions públiques i
apunta uns quants eixos estratègics
d’intervenció. Tot plegat, molt plau-
sible sempre que hi hagi voluntat po-
lítica.

3. Ara tenim pont i no tenim riu
Un cop presentat l’estudi, Vicenç
Llorca va manifestar la ferma disposi-
ció de la Generalitat a seure, escoltar
i prendre decisions conjuntament
amb la professió circense. I ara ve la
paradoxa: com diu la cançó, quan te-
níem riu no teníem pont; ara tenim
pont i no tenim riu. Perquè ara que
l’administració catalana diu que està
disposada a dialogar i treballar pel
circ, no hi ha cap interlocutor que
representi la totalitat del sector: en
aquesta reunió hi havia diversos inte-
grants del sector, però no pas els re-

presentants del sector. En efecte, cada
una de les persones allí presents hi
érem en condició d’especialistes en-
trevistats pels autors de l’estudi, però
bo i que la majoria érem els mateixos
que havíem negociat amb el departa-
ment entre el 98 i el 2000, en cap cas
érem allí com a interlocutors de res. I
això perquè, durant l’estiu del 2000,
la falta de tradició assembleària que
caracteritza el nostre circ i algun la-
mentable incident en què el persona-
lisme va trepitjar estrepitosament
l’interès general van provocar un se-
guit de dimissions al si de la Platafor-
ma i aquesta va deixar de funcionar
precisament poc després que el de-
partament de Cultura hagués encar-
regat l’estudi.

D’ençà que van començar les nego-
ciacions el 1998, han passat cinc anys.
Cinc anys que haurien pogut servir
per avançar considerablement en una
estructuració de la qual possiblement
ja s’haurien començat a beneficiar
fins i tot els més personalistes dels
agents circenses en dansa. Ara, a més
a més, la ja tardana oferta del depar-
tament de Cultura haurà d’esperar la
creació d’un nou col·lectiu plenament
representatiu de tot el sector. És un
procés que es preveu llarg. Tanmateix,
o molt m’equivoco o aquest és l’afer
més urgent que ara per ara té entre
mans el col·lectiu circense de Catalu-
nya. I dic urgent perquè la fruita s’ha
de collir quan és madura, que si és
massa madura ve que es maca i ja no
val res.
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ANTONI BOFILL

La torrencial Ute Lemper amb la Tapiola Sinfonietta

C L À S S I C A - C A N Ç Ó

Ute Lemper

La fera
teutona

Xavier Cester

Ute Lemper. Tapiola Sinfonietta.

Director: John Stogards. Palau 100.

Palau de la Música, 5 de març.

Parafrasejant la dita, encara que Ute es
vesteixi amb orquestra, Ute es queda. La nova
visita de la torrencial artista alemanya tenia
dues particularitats: l’acompanyament or-
questral i la inclusió del concert dins d’un
cicle clàssic, cosa que va motivar que una part
del públic tradicional posés cara de no en-
tendre ben bé el que passava: una cantant (ni
mezzo ni soprano) amb micro, una orquestra
amplificada, ni lieder ni àries? El programa de
mà, a més, no podia servir de salvavides, per-
què Lemper va anar saltant d’aquí d’allà sense
cotilles. Esclar que perles literàries com “una
antologia de cançons aïllades que, si en al-
guns casos descontextualitzen el seu rerefons
ideològic, hom hi pot retrobar el seu missatge
desmitificador per mitjà de la seva desimbol-
tura estètica” són per deixar atontat a qual-
sevol.

Tant és, Lemper va tornar a subjugar amb la
seva presència felina, la seva veu de mil re-
gistres i matisos, el seu cant acerat i precís

com un escalpel, capaç de l’estrip més paorós
al murmuri més suggerent, en definitiva, per
tot allò que fa d’ella una estrella sense equi-
valents en el panorama musical actual. Va
començar i acabar amb Piazzolla, va brodar
diversos Weills (sobretot una abracadabrant
Saga of Jenny) que van servir de recordatori
ideal, després dels Weills de producció pròpia,
que aquestes cançons s’han de, bé, cantar,
sense que això sigui contradictori amb donar
interpretacions punyents; i va conferir a les
peces de Brel i Piaf una ferocitat al·lucinògena,
un expressionisme lisèrgic. D’oportuníssima
cal qualificar la inclusió de Lili Marlene, testi-
moni de passades matances bèl·liques, ara que
Bush jr., Blair i Aznar volen fer-se els home-
nets disfressant-se de soldat i massacrant el
pobre que es creuï pel seu camí: Ute Lemper
va aconseguir posar-nos la pell de gallina. La
nova faceta d’aquesta fera polièdrica, la com-
positiva, va quedar palesa en tres temes del
seu darrer disc, But one day..., que beuen en
part del pop sofisticat que havia abordat al
seu anterior àlbum, Punishing Kiss, amb resul-
tats apreciables, però sensiblement menors.
Una connexió que va quedar encara més clara
amb la interpretació d’un dels millors temes
d’aquest treball, la corprenedora Little Water
Song, de Nick Cave. Aquest va ser un dels mo-
ments en què més es va agrair la presència
d’una orquestra a l’escenari. Acostumats a
escoltar Lemper amb bandes més o menys
reduïdes, tenir la possibilitat de gaudir d’un
so més sumptuós va ser ideal. Esclar que Ute
Lemper es basta i sobra ella mateixa.

Ah, sí, ens n’oblidàvem, a la primera part hi
va haver un concert clàssic, amb l’atractiva
Cassazione, de Sibelius, i una Primera simfonia de
Beethoven més aviat rústega. Un mer aperitiu,
més aviat superflu, fins a l’arribada de la fera.


