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La Real Filharmonía de
Galicia, dirigida per Antoni
Ros Marbà, interpreta avui
al Palau de la Música
(20.30 h) el Concert per a
violí de Robert Gerhard,
estrenat el 1950. En la seva
visita a Barcelona, la for-
mació gallega, que s’ha con-
vertit en un referent de la
música simfònica peninsu-
lar, interpretarà així mateix
l’obertura d’Oberon de We-
ber i la Simfonia número 1
de Schumann. El Concert
de Gerhard tindrà com a
solista el violinista Jack
Liebeck. / Redacció

RosMarbàdirigeix
Gerhard alPalau
de laMúsica

ElDissenyHub (Dhub)deGlòries obrirà
al públic la primavera del 2013

Una imatge del Dhub que es construeix a Glòries
ÀLEX GARCIA / ARXIU

El Disseny Hub de Barcelona (Dhub), el nou museu dedicat
al disseny que es construeix a la plaça de les Glòries, no obri-
rà al públic fins a la primavera del 2013, malgrat que l’obra
estarà acabada abans del pròxim estiu, segons el comissari
del projecte, Ramon Prat. L’edifici, dissenyat per l’estudi
MBM, té un cost de 90 milions d’euros i els seus 25.000 me-
tres quadrats el convertiran en un dels centres dedicats al
disseny més grans del món. Una part de l’edifici l’ocuparà la
biblioteca del Clot. / Europa Press

D’allòmés ‘butoh’
La XIV Fira Mediterrània
de Manresa ha rebut la visi-
ta d’un total de 1.251 profes-
sions, 135 més que l’any
passat, però la seva capaci-
tat de compra s’ha vist re-
duïda de manera considera-
ble a causa de la crisi econò-
mica, segons una primera
valoració realitzada per la
seva directora, Tere Almar.
Els professionals que han
visitat aquesta edició, mar-
cada en bona mesura per la
pluja, han estat en un 80%
catalans, el 10% de la resta
d’Espanya i un 10% més
estrangers. / Redacció

Inspirat

Mésprofessionals
peròmenys vendes
a laFira deManresa

Paradise in the Jar Odyssey
2001

Companyia: Dairakudakan
Kochuten Performance
Lloc i data:Mercat de les Flors
(5/XI/2011)

JOAQUIM NOGUERO

Davant la transcendència callada
de la primera dansa butoh de Hiji-
kata, Kazuo Onoh o Min Tanaka,
davant el seu expressionisme me-
surat tantes vegades impregnat
dels extrems tranquils o furiosos
de la naturalesa i, amb això, d’un
cert rerefons espiritual panteista,
la propostadeKumotaroMukai in-
trodueixmolt nous accents d’estra-
nyesa urbana, d’un Occident pas-
sat pel túrmix d’unamiradamarci-
ana, estranyada i distorsionant. En
la successió d’escenes de Paradise
in the Jar Odissey 2001, reconei-
xem en algun moment el lent con-

trol del cos del butoh clàssic, però
s’hi sumauna teatralitat jocosa,mo-
viments de contorneig i sensuals
que no hauríem pas relacionat
amb la disciplina japonesa. I unhu-
mor que voreja un gran absurd.
Hi ha una escena, per exemple,

on apareix una barreja de jugador
japonès de beisbol i de samurai
amb bat, disfressat com d’arbre de

Nadal, que acaba obligant els altres
a tallar-se els seus “cuetes”, submi-
sos com petaners, En una altra s’hi
recrea una família, amb el papa, la
mama i els tres fills,mentre juguen
al karaoke amb unes veus en play
back de sèrie americana. O de
sobte amb el cap fumejant d’olor
d’encens, unpersonatge en to sàtir,
ambel seumembremidad’una am-
pollade cola familiar, juga amàqui-
na de tren amb la resta dels intèr-
prets encadenats darrere com si
fossin a vagonetes: un ball de la
Conga en to fumeta i amb música
de Bob Marley. O al final apareix
coma capde pista unamened’hor-
ror despentinat, si fa no fa com
com la combinació de Von Roth-
bartd’El llac dels cignes, de la Bruja
Avería deLa bola de cristal i de lleó
de la Metro.
Tot aixòésmésbèstia que al bu-

toh de sempre, ja ho veieu. Però
sedueixen el ritme, la força visual,
la gràcia, la personalitat en el mo-
viment i els cossos. El que menys
importa és la seva connexió amb
l’Odissea del títol. El que interessa
de debò és la màgia de la seva mi-
rada esbojarrada, la força escèni-
ca i intel·lectual de la seva nuesa
física.c

Josh Rouse

Lloc i data: Bikini (5/XI/2011)

RAMON SÚRIO

El cantautor nord-americà Josh
Rouse continua instal·lat al nostre
país, però al seu noudischa decidit
prescindir del voluntariós acos-
tament al castellà i al llatí que va
llastar el seu anterior El turista.
Tanmateix, el retorn als orígens
pop que suposa el lluminós Josh
Rouse and the long vacations no li
ha impedit barrejar amb tota natu-
ralitat el banjo i el tres cubà que to-
ca el seu guitarrista Xema Fuertes

amb l’acordió del seubaixistaCayo
Bellveser, ni les puntuals aporta-
cions de theremin o moog del seu
amic Raül Refree Fernández. Tot
per realçar la bellesa senzilla
d’unes composicions amb què ha
retrobat la inspiració. Això es va
fer evident primer de tot amb
aquesta joia melòdica que respon
perDiggin’ in the sand, el tema que
també obre el disc i que certament
recorda Paul Simon, però banyat
pel sol de la Mediterrània.
Van seguir amb la brisa fresca

que gronxa Movin’ on, un model
acústic rubricat amb cors dionisí-
acs. Aquesta mateixa calidesa im-
pregna Fine, fine, un bonic tribut a
la bossa nova. N’hi va haver prou
ambaquestes tresmostresper com-

prendre que Josh Rouse torna a
ser aquell noi d’or que va ser capaç
de compondre aquella obramestra
anomenada 1972, un disc concep-
tual a què continua recorrent per
aconseguir els moments àlgids
dels seus concerts, gràcies a les in-
marcides Love vibration i sobretot
un Comeback sublimat amb essèn-
cies soul.
És unaproposta que desarma els

sentits amb la indolència caden-
ciosa que enribeta Lazy days i Oh,
look what the sun did!, altres estre-
nes incrustades amb naturalitat
entre un recorregut per temes
anyencs, amb parades especials a
Nashville o al seu primer àlbum
espanyol, un Subtítolo del qual va
recuperar cançons tan reeixides
com Quiet town i un Summertime
convertit en epítom d’una música
que continua feliçment ancorada a
un estiu etern.c
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