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per J. Pérez Senz

Des del 2006, Girona acull
el Black Music Festival,
on lamúsica d’arrel afro-

americana marca la seva identi-
tat. En l’edició d’enguany enca-
ra queda per davant el gruix
d’una programació que aquest
cap de setmana acull dos con-
certs de gran interès. Per una
banda, hi ha un guitarrista que
es va baixar d’un tren anomenat
The Rolling Stones. Tot i que la
banda de Jagger i Richards era i
és una banda de rhythm and
blues, la cara blues, que Mick
Taylor ja havia desenvolupat
formant part dels Blues-
breakers de Mayall, va ser mas-
sa poderosa per romandre als
Stones. Des de llavors, Taylor ha
mantingut una carrera fora de
la popularitat que l’ha portat a
tocar amb diverses estrelles. Ac-
tua el dia 8 a La Mirona de Salt.

L’endemà, a la mateixa sala,
el festival proposa una barreja
de rhythm and blues i rock amb
la col·laboració entre Josele
Santiago i Very Pomelo. Els ca-
talans fan de banda de Josele i
afronten cançons del repertori
de tots dos. El batec d’Enemi-
gos, grup històric del madri-
leny, i les cançons en solitari
del mateix Josele (on conviuen
rock, rhythm and blues i espur-
nes de jazz) es barregen amb el
rock de tall clàssic de Very Po-
melo.

Un altre dels plats forts del
programa inclou el jazz, amb la

Sant Andreu Jazz Band (Teatre
Bescanó, dia 10), projecte de
Joan Chamorro que aplega mú-
sics joves entre 7 i 18 anys. Els
resultats musicals són ex-
cel·lents gràcies a una formació
i unes exigències que queden pa-
leses en el documental de Ra-
mon Tort sobre la banda: A Film
About Kids And Music. Sant An-
dreu Jazz Band. En termes de
popularitat, potser The Brand
New Heavies (La Mirona, dia
15) és un dels noms amb
majúscules. La banda va tenir el
seumoment de glòria als noran-
ta, quan l’àcid jazz va ser la res-
postamusical dels seguidors del
jazz i del soul que es negaven a
restar al marge del gran mercat

discogràfic. Des de llavors, The
Brand New Heavies ha mantin-
gut el pols de la música negra.

Un altre dels grans noms del
festival són els Impressions (La
Mirona, dia 22), l’exbanda del
recordat Curtis Mayfield. El
trio actual és prou veterà: Sam
Gooden és membre fundador
del grup, Fred Cash hi va entrar
el 1970 i Reggie Torian el 1975.
Les seves extraordinàries har-

monies vocals i un repertori far-
cit de clàssics rebrà el suport
de The Pepper Pots.

El hip-hop, una de les bran-
quesmés populars de la música
negra, estarà representat per
Keny Arkana (La Mirona, dia
23), uns dels joves talents fran-
cesos del gènere en el seu ves-
sant més combatiu. Les actua-
cions de Raynald Colom (Audi-
tori de Girona, dia 16), Big Ma-

ma (Teatre Bescanó, dia 23) i
Amadeu Casas (Teatre Besca-
nó, 5 abril), arrodoneixen un
festival on jazz, blues, soul i hip-
hop s’apleguen sota el paraigua
de la música negra.

Girona serà Black

Dijous, 7
La Habitación Roja. El grup
valencià es presta al format En
persona, que barreja música i
conversa amb músics afins.
Apolo, 20 hores (14 euros).

La Troba Kung-Fú. Passegen
pels exmunicipis independents
de Barcelona. Fins al dia 9. Casa
Orlandai, 22 hores (10 euros).

Divendres, 8
Pony Bravo. La banda andalusa
actua en el cicle Caprichos del
Apolo presentant el seu darrer
treball, De palmas y cacería.
Apolo, 21 hores (15 euros).

Josh Rouse. El nord-americà és
exemple del pop més pur i
clàssic: bones melodies amb un
punt nostàlgic. Presenta The
Happiness Waltz. Music Hall, 21
hores (18 euros).

Uri Caine. Junt amb el seu grup,
el pianista de jazz ofereix una
relectura de Les Variacions
Goldberg. CaixaForum, dies 8 i
9. 21 hores (12 euros).

Sr Chinarro & Nacho Umbert.
Excel·lent cartell que mostra
dues cares del pop d’autor:
l’un, un estilista de la concreció,
i l’altre, un rei de la fragilitat.

Sala Salamandra, 21.30 hores
(15 euros).

Dissabte, 9
Hola a Todo el Mundo. Banda
de pop i de folk esbojarrat que
amb Ultraviolet Catastrophe ha
cridat l’atenció de tothom.
Music Hall, 21 hores (18 euros).

Diumenge, 10
Amadeu Casas. El guitarrista de
blues presenta el disc Matèria
orgànica. Jamboree, 18 i 20
hores (8 euros).

Carl Palmer. Concert per als
amants de la bateria.

L’exmembre d’Emerson, Lake &
Palmer ofereix un sol concert a
Espanya. Music Hall, 20 hores
(32 euros).

Dimecres, 13
Beach House. Pop ambiental,
sons eteris, melodies
evanescents... És la personalitat
de Beach House, banda a l’alça.
Apolo, 20 hores (30 euros).

Cañizares. El guitarra flamenc
celebra 40 anys de carrera amb
l’espectacle Cuerdas del alma.
Cinc instrumentistes
l’acompnayen. L’Auditori, 20.30
hores (16 euros).

CLAVÉ 100 ANYS
Can Framis
Barcelona
Fins al 14 de juliol
Entrada gratuïta

JAZZ TERRASSA
per Ivanna Vallespín

A l’espera de la gran an-
tològica programada al
MNAC per l’any vinent,

la Fundació Vila Casas dóna ini-
ci als actes pel centenari del
naixement d’Antoni Clavé (Bar-
celona 1913-Saint-Tropez, 2005)
amb una exposició que repassa
la seva trajectòria com a pintor.
Clavé 100 anys, que s’acaba d’i-
naugurar aquests dies a Can
Framis, seu de la col·lecció Vila
Casas, té l’al·licient afegit de reu-
nir unes 80 obres que pertan-
yen a col·leccionistes privats i
que, per tant, no s’exposen habi-
tualment.

La selecció, realitzada per
l’historiador i crític Daniel Gi-
ralt-Miracle, posa de manifest
la voluntat de Clavé de renovar
el llenguatge artístic, sense re-
nunciar a mantenir un diàleg
constant amb els clàssics. “Es

va formar com a cartellista a
Barcelona, es va convertir en
un dels pintors més notables
del segle XX a París i, com al-
tres artistes de la seva gene-
ració, va ser marcat per la Guer-
ra Civil, el trauma de l’exili i la

influència de Picasso”, explica
Giralt-Miracle, que recorda que
la trobada entre un jove Clavé i
un Picasso ja ben instal·lat va
tenir lloc el mateix dia del des-
embarcament a Normandia.

De Picasso va aprendre so-
bretot a defensar la llibertat

estilística i l’experimentació.
“Sempre va reivindicar el ca-
ràcter artesanal de la seva
obra, la qual, segons afirmava,
sorgia de l’ofici i la intuïció
creativa”, indica el comissari,
que defineix Clavé com “un noi
del Raval, aliè a la formació d’in-
tel·lectual burgès d’un Tàpies”.
Amb Tàpies tenia en comú la
passió per tot el que es pogués
convertir en una obra d’art, des
de l’oli, el carbó o les tintes
tipogràfiques, fins als objectes
trobats, en una veritable erò-
tica dels materials. “Clavé esta-
va convençut que eren els ma-
teixos materials els que guia-
ven la seva creació”, assegura
Giralt-Miracle, tot recordant
l’època àlgida del pintor durant
la dècada dels vuitanta, quan
les vendes i les cotitzacions de
les seves peces, que exposava
regularment a la Sala Gaspar

de Barcelona, s’incrementaven
sense parar.

La mostra, que s’obre amb
una enorme imatge de Clavé en
el seu estudi, es divideix en cinc
àmbits, que corresponen a cinc
moments de la seva trajectòria,

començant per les obres de
formació i la influència estilísti-
ca i iconogràfica de Picasso. Un
influx que encara es nota du-
rant el trànsit de la figuració a
l’abstracció, quan se centra en
la representació de reis i guer-
rers, sovint de tall grotesc, que

li permet experimentar amb
una gran varietat de tècniques.
Cartellista, dibuixant, escultor i
grafista, però abans que res pin-
tor, el 1954 Clavé decideix cen-
trar-se exclusivament en la pin-
tura i abandonar totes les al-
tres disciplines.

Es trasllada a la localitat
francesa de Saint-Tropez, on
viurà fins a la seva mort a prop
de Brigitte Bardot i el composi-
tor Von Karajan, i s’embranca
en l’abstracció, tot barrejant
l’agressivitat de l’action pain-
ting dels expressionistes ameri-
cans amb el lirisme de marca
més europea. Les obres més sor-
prenents corresponen al perío-
de dels seus viatges al Japó i els
Estats Units, quan de la seva
mà, la mà d’un octogenari, sur-
ten pintures de gran força i in-
tensitat, que incorporen cal·li-
grafies, ideogrames i recursos
propis de l’art nipó, així com
fragments de la cultura urbana
i l’art pop, que l’acompanyaran
fins a la mort.

Cartellista, dibuixant,
escultor i grafista, a
partir del 1954 es va
centrar en la pintura

Concerts

BLACK MUSIC FESTIVAL
Girona
Fins al 6 d’abril
blackmusicfestival.com

Una mostra a Can
Framis dóna el tret de
sortida a l’homenatge
pels 100 anys del pintor

En un xamfrà del passeig de
Gràcia, a l’altura del carrer Pro-
vença, descansa, des de fa uns
dies, un nou reducte de la moda
espanyola: el Flagship Store de
la signatura Hoss Intropia. Tres
plantes d’exposició tèxtil en un
lloc privilegiat i selecte, com ho
són el client i la marca.

Mentre l’atenta mirada de la
Pedrera es cola pels aparadors
de la botiga, unes flors d’escaio-
la, estendard de la companyia,
voletegen entre l’aire vintage

d’un espai càlid i diàfan de 550
metres quadrats. Els vestits de
festa acaparen el protagonisme
de la planta principal i, alhora,
releguen les últimes rebaixes
d’hivern al pis inferior. Les peces

acolorides del
pic de l’estiu
fan companyia
als saldos i es-
peren, pa-
cients, el seu
moment de
glòria.

La firma
també ha dis-
posat un ser-
vei d’atenció
personalitzada

per assessorar estilísticament
els clients.

Hoss Intropia. Passeig de Gràcia,
89 Barcelona.
www.hossintropia.com

Antoni Clavé, l’eròtica
(centenària) dels materials

Mick Taylor, ex-Stone,
i Josele Santiago-Very
Pomelo, plats forts
del cap de setmana

El conjunt dels sis motets de Jo-
hann Sebastian Bach són art musi-
cal en estat pur. La varietat de
textures i colors vocals i la seva
perfecta arquitectura musical su-
posen un gran repte que les prodi-
gioses veus del cor de cambra
RIAS de Berlín i del conjunt Con-
certo Köln, dirigits per Hans-Chris-
tian Rademann (a la foto), afron-
ten al Palau de la Música el dilluns
11 de març (20.30 hores), en una
de les cites estelars del Festival de
Música Antiga de Barcelona.

EN UNA SOLA PERSONA
John Irving
Edicions 62
616 pàgines. 22,50 euros

Debut en la nar-
rativa del recone-
gut periodista,
autor d’una bio-
grafia del presi-
dent del Barça
afusellat, Josep
Suñol i Garriga.
Aprofitant que

viu al petitíssim poble de la Guàrdia
Pilosa (a l’Alta Sagarra), Badia se
serveix de la història menuda, la
memòria i les cançons populars
que la gent li ha explicat per no-
vel·lar, amb to intimista però fresc
i directe, la vida, dura i entranyable,
de la vella i sàvia Maria Closa.

MARIA CLOSA
Jordi Badia
Arola Editors
205 pàgines. 15 euros

Lectura fona-
mental per a
gent com C.S.
Lewis i Tolkien,
arriba en català
aquest clàssic
dels anys vint,
una història a
cavall entre la

fantasia, la filosofia i la ciència-
ficció a partir de la història de Mas-
kull, a qui enreden dos personatges
que el deixen mig estabornit en el
desert del planeta Tormance, on
buscarà Surtur. Un ésser o una divi-
nitat? Fundacional.

VIATGE A ARCTURUS
David Lindsay
Doble Sol
314 pàgines. 15 euros

DEL TREBALL ANÒNIM
A L’ETIQUETA
Laura Casal-Valls
Duxelm
176 pàgines. 18 euros

Reduït a la meitat (d’un mes ha
passat a durar dues setmanes, des
d’avui fins al dia 23) i afectat per
successives retallades pressupos-
tàries (enguany un 30%), el festi-
val egarenc arriba a l’edició núme-
ro 32 amb una programació for-
mada per 25 concerts i prop de
300 artistes. Alguns dels noms
que omplen el cartell són Joanne
Brackeen, Gregory Porter, Lucky
Peterson i Opus 5. Enguany, el po-
pular pícnic-jazz es trasllada a la
part sud del parc de Vallparadís.

A l’esquerra, el pintor Antoni Clavé al seu estudi de Cap Saint Pierre, en una imatge del 1983. A la dreta, una de les obres que s’exposen a Can Framis.

Mick Taylor actuarà al Black Music Festival. / cordon press

“Així sóc, en
una sola perso-
na, molts perso-
natges, i cap no
és feliç”. Amb
aquesta cita
del Ricard II de
S h a k e s p e a r e
comença la dar-
rera obra d’un

dels pocs grans narradors clàssics
que queden. En la seva tretzena
novel·la, l’autor d’El món segons
Garp aborda els dubtes de l’escrip-
tor Billy Abbott, enamorat sempre
de persones inadequades i tota la
vida pendent d’una sexualitat que
no casa amb el seu cos. Una obra
ben compromesa.

Si Barcelona té
una passarel·la
de moda com el
080 és, en bona
part, per l’exis-
tència d’un teixit
social i una tra-
dició en el ram
tèxtil que arren-

ca el XIX i que té en les famosíssi-
mes modistes la gènesi de tot ple-
gat. Poc tractades per la historiogra-
fia social, tenen ara aquesta apro-
ximació, que no es deixa cap àm-
bit (les emmarca en el moviment
de la dona treballadora) i en facili-
ta bibliografia completa.

L’Oscar al millor documental,
Searching for Sugar Man, ja es
pot veure als cinemes Verdi de
Barcelona. La cinta, dirigida per
Malik Bendjelloul, narra la
història de Sixto Rodríguez, un
músic del qual ningú ha sabut
res durant prop de 40 anys.
Convertit en tot un fenomen,
aquest documental també ha
estat guardonat als premis Baf-
ta i al festival Sundance.

Roberta Bosco

Lluís Hidalgo

Novetats
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