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ANY DE CULTURA
Lleida comença la
seva capitalitat de la
cultura catalana
Lleida ha estat proclamada
aquest cap de setmana Capital
de la Cultura 2007. El conseller
de Cultura, Joan Manuel Tres-
serras, en la seva primera visi-
ta a la ciutat com a conseller
va destacar que “és important
que Lleida sigui un pont de
cultura” mentre que el tinent
d’alcalde de Cultura de l’Ajun-
tament de Lleida, Xavier Sàez,
va assegurar que Lleida vol
ser un referent de qualitat en
la defensa i promoció de la
llengua i la cultura catalanes.

MÚSICA
La Philharmonia de
Praga porta el Mozart
més desconegut
La Philharmonia de Praga,
conduïda pel suís Kaspar Zehn-
der, ofereix avui un concert al
Palau de la Música Catalana
en què interpretarà la Gran
partita de Mozart, una de les
seves obres mestres més des-
conegudes per a instruments
de vent, a més de la Segona
Simfonia de Beethoven.

Culturaen
breu

I dins del “son lúcid” exis-
teix el “test de la realitat”,
perquè el viatger sàpiga si
somia o està despert. Un
exercici que acaba per ab-
sorbir l’atenció de l’especta-
dor, forçat a buscar els de-
talls i dilucidar davant quina
dimensió es troba. Si Lúcid
es consumís en aquest verti-
gen, la sensació de buit seria
aclaparadora. Però Spregel-
burd és un excel·lent autor
–en aquest cas, d’una comè-
dia negra de rèpliques cor-
rosives– i enmig de la teràpia

situa uns excel·lents perso-
natges a punt de perdre el
seu carnet d’humanitat. Una
reunió familiar monstruosa.
Un perfil abominable que
assoleix en el rol de la mare
nivells dignes de qualsevol
vilana de soap-opera o de
precursores, com Bette
Davis a The Anniversary.

“N
o t’acostis a la
llum!, sobretot no
miris la llum!”.

Desesperat avís de pel·lícula
de terror de sèrie B per no
caure a la trampa d’una bri-
llant resplendor que atrapa-
rà l’ànima del qui la mira.
L’obra de Spregelburd té al-
guna cosa d’aquest captiva-
dor atractiu. Un teatre bri-
llant, amb un sofisticat sentit
lúdic del desenvolupament
de la trama, però que també
funciona com una espiral
hipnòtica que rebutja les
convencions dramàtiques,
sobretot les del desenllaç.

Lúcid podria durar dues
hores, mitja o set. Un cop
plantejat el joc de miralls
entre realitat i ficció, els refle-
xos són infinits. La clau per a
aquest laberint –com l’escena
final de La dama de Shang-
hai– és el “son lúcid”, el con-
trol dels somnis que s’usa en
psicoteràpia per superar
traumes. Un onironauta és el
personatge central: un tipus
de 25 anys que en fa 15 que
està traumatitzat perquè la
seva germana li va salvar la
vida donant-li un ronyó.
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Spregelburd
proposa una
comèdia negra
corrosiva
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El jazzperd
MichaelBrecker

El saxofonista nord-americà, guanyador
d’onze Grammys, va morir als 57 anys

Redacció
WASHINGTON

El saxofonista de jazz Mi-
chael Brecker, guanyador
d’onze premis Grammy, va
morir dissabte a causa
d’una leucèmia als 57 anys,
segons va fer públic la cade-
na de televisió NBC.

Brecker havia rebut un
tractament mèdic experi-
mental amb cèl·lules mare
al maig, però no va funcio-
nar com s’esperava, segons
divulga una nota a la seva
pàgina web, www.micha-
elbrecker.com.

El músic va néixer el
1949 a Filadèlfia i va co-
mençar a tocar el saxo
tenor a l’escola secundària
per imitar el seu ídol, John
Coltrane.

Als anys 70 va crear, amb
el seu germà Randy, trom-

petista, la banda Brecker
Brothers, en què van expe-
rimentar fins i tot la fusió
del jazz amb el rock.

Durant aquesta dècada i
la dels 80, va enregistrar

discos i va tocar amb alguns
dels grans noms del jazz i el
pop, com Chick Corea,
Quincy Jones, Joni Mit-
chell, Frank Sinatra, Bruce
Springsteen i Frank Zappa,
fins que el 1987 va llançar
el primer disc en solitari. A
partir d’aquest moment va
començar a recollir èxits
fins a omplir la prestatgeria
de Grammy. A la dècada
dels 90 va fer una gira d’un
any i mig amb Paul Simon i
el 1992 es va retrobar amb
el seu germà per enregis-
trar Return of the Brecker
Brothers.

El 2003 va gravar Wide
Angles, el seu primer disc
amb una big band, que va
batejar Quindectet perquè
estava composta per quinze
músics. Un any després el
CD va ser premiat amb dos
Grammy. ■

Michael Brecker en una
actuació al Festival de Jazz de
Niça l’estiu del 2000 ■ AFP


