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mera pedra, malgrat que les obres
no van començar fins al 1906. Els
treballs, però, es van haver d’aturar
un any després per aixecar l’Escola
Industrial i d’Arts i Oficis, també
projectada per Martorell, una construcció necessària llavors a Sabadell, una de les potències tèxtils de

1859, situada al
tat. Des del pati, a través d’una esuna imponent façana dividida en
carrer Gràcia de
cala, s’accedeix
al gran saló d’actes,
tres cossos que té diversos eleFRECUENCIA:
Diario
Sabadell ■PAÍS:
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ments decoratius com dues esculdecoratius,
PÁGINAS:tures
27 de Josep Llimona que repre- O.J.D.:
23625com ara vitralls i pintures. A l’edifici s’hi han fet diverses
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graus. S’han creat unes ulleres per
a l’ocasió que permeten viure l’experiència amb el mòbil.
Gairebé tres anys després de
la seva creació, la fundació té,
segons explica Casas, un pressupost equilibrat i un patrimoni valorat en 50 milions d’euros. ■
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L’OSV porta la música de
‘Star Wars’ a Terrassa
a El Centre Cultural

recupera a partir
de demà el cicle de
concerts simfònics
Redacció
TERRASSA

L’Orquestra Simfònica
del Vallès (OSV) farà sonar la banda sonora de la
saga Star Wars, del compositor John Williams,
aquest divendres al Centre Cultural de Terrassa.
Donarà començament així conjuntament amb la
companyia vallesana al
recuperat cicle de concerts simfònics, que inclourà dos concerts més:
La Passió segons sant

Mateu i La Novena Sinfonia, de Beethoven.
Amb el títol Star Wars i
cors de cinema, l’OSV i
l’Orfeó Català oferiran
un repertori de peces
d’aquesta popular pel·lícula, però també d’altres,
com Amistat, L’Imperi del
Sol, La missió, La Profecia i El Orfanato, de compositors com Ennio Morricone, Jerry Goldsmith, Patrick Doyle i Fernando Velázqueza. L’objectiu d’“engegar una cosa nova” amb
produccions que fossin
“properes al públic” i poder oferir propostes que
vagin més enllà dels clixés
que sempre han anat relacionat amb la música clàssica, va explicar el gerent

de l’OSV, Òscar Lanuza.
Dissabte el concert es repetirà al Palau de la Música, també sota la direcció
de Ruben Gimeno.
El segon concert del cicle serà La Passió segons
san Mateu, que es podrà
veure l’1 d’abril sota la direcció de Xavier Puig i que
combinarà els textos amb
la música de J.S. Bach.
Aquest cop hi participarà
la soprano Marta Matheu,
la mezzosoprano Gemma
Coma-Alabert, el tenor Roger Padullés, el baríton Xavier Mendoza i el narrador
Elies Barberà. L’obra té
dues orquestres i tres cors.
Els convidats seran el Cor
de Cambra d’Anton Bruckner, el Cor Ciutat de Mata-
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La presentació del cicle de concerts de l’OSV a Terrassa ■ MARÍA BELMEZ / ACN

ró, l’Agrupació Coral de
Matadepera i el cor Veus
Blanques del conservatori
de Terrassa. El punt final el
posarà la Simfonia número 9 de Beethoven, el 27 de
maig, una obra que l’OSV
es va comprometre a interpretar anualment.

D’altra banda, el Centre
Cultural també va presentar ahir el cicle de conferències mensual 90 minuts per viure, que es faran cada dilluns i que s’inspira en la figura de la persona de forma transversal
i multidisciplinar, refle-

xionant de temes com ara
el benestar i l’ètica, l’espiritualitat, l’economia, la
salut i la sostenibilitat,
entre d’altres. La primera
xerrada la farà el dia 8 el
músic integrant de la banda Gossos i musicoterapeuta Natxo Tarrés. ■
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Bankiainvita
a susclientes
al Palaude
la M~ica
E1 presidente de Bankia,
Jos6 Ignacio Goirigolzarri,
asisti6 anoche, comoantitri6n, al conciertoqueel tenor peruano Juan Diego
F16rez -considerado uno
de los mejores del mundoofreci6 en el Palau de la
Mfisica Catalan~. La enfidad bancaria invit6 a sus
clientes alavelada musical,
a la que sigui6 un c6ctel en
el propio recinto modernista de Dombnechi Montaner.
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C U L T U R A

polis? Shakira!

DIJOUS, 4 FEBRER 2016

Julià
Guillamon

Modernisme
en texans

U

del film Zootròpolis, en què canta i posa veu a un personatge

e la convivència possible en la dife
. O sigui, en la tolerància.
ò ahir, ai!, ahir Zootròpolis era Sha
Shakira! La cantant colombiana, a
e posar veu a un personatge se
ri –secundari però significatiu: el
asela Gazelle–, interpreta la cançó
erything, o sigui, provaho o inten
tot.
grat el nom, Try everythyng no és
nifest nihilista ni una crida punk a
urrecció, no. Parla amb optimisme
ica bleda, si es vol, però ple de fe en
manitat. Com el film de Disney ma

és de cantar la cançó
everything’, Shakira
a veu a un personatge
ilm de Disney

parla d’igualtat d’oportunitats,
sió i de lluitar pels somnis. En certa
ra la cançó de Shakira –que ella no
rit, aquesta vegada– es pot enten
om un manifest multicultural i
le,enconcordançaambelmissatge
esta magnífica proposta per a grans
s dirigida per Byron Howard, Rich
e i Jared Rush: tres directors millor
n, que a Disney són així d’abun

eren tots tres, a la première de Bar
a. Però gairebé ningú no els parava

kera

d’un homenatge al rock and roll
nys cinquanta i seixanta produït
an Jeff Lynne. Davant dels 8.000
dors entusiastes que omplien un
Sant Jordi en versió reduïda,
Adams va sortir al capdavant
quintet sòlid que va forjar un so
ic i amb punch. A part dels nous
de Get up, el repertori es va arti
principalment entorn de les can
de Reckless, el disc que va conver
canadenc en estrella global el
i del qual fa més d’un any es va pu
una versió remasteritzada.
concert va tenir una arrencada

atenció. També va passar Juan Antonio
Bayona, amb els seus nebots, i Jaume Ba
lagueró i família, dos directors amb una
tirada pel terror, que admiren Disney, i
per alguna cosa deu ser.
En total van ser uns dos mil elegits,
amb uns quants afortunats del Club de
Vanguardia, repartits en tres sales del Ci
nesa Diagonal. Hi havia part de la família
de Gerard Piqué, que no hi era perquè
treballava (50 al tancament d’aquesta
edició), i també representació de la famí
lia de Shakira. Milan, el fill de la parella,
de tres anys, se’n va emportar els amics,
bona part dels col∙legues de l’escola.
Devien entendre la pel∙lícula?
El terrabastall va créixer quan Shakira
va aparèixer per les escales, vestida de
blanc i negre, braços enlaire, repartint
cinc segons del seu somriure per a tot
hom, somriure multiplicat per a les cà
meres i per als micròfons.
–Sí; en Gerard ja ha vist la pel∙lícula i li
ha agradat, esclar.
–No, no crec que torni a doblar més
pel∙lículesdedibuixosanimats.Simésno
de moment. El pròxim disc? En català no.
Cançons en castellà.
Barcelona?...
I ja no es va poder sentir la resposta,
perquè el club de fans de Shakira, enar
dit,vacomençaracantarpermoltsanysa
ple pulmó: la cantant n’havia fe 39 el dia
abans.c
TENIU UN TRÀILER DE LA PEL·LÍCULA
AL SEGÜENT ENLLAÇ
http://bit.ly/1VMnHqF

fulgurant, i va combinar algunes de les
millors cançons del seu nou material,
com ara Do what ya gotta do o un conta
giós Go down rockin’ de ressonàncies
stonianes, amb dos irresistibles hits de
Reckless, com She’s only happy when
she’s dancing o un arrasador i multico
rejat Run to you, que va provocar la pri
mera gran ovació de la nit. Després
d’assolir el màxim punt d’ebullició amb
un altre clàssic de Reckless, Summer
of ’69, i d’interpretar en clau acústica i
en solitari Baby when you’re gone, el
concert va perdre intensitat en una fase
més banal i baladística, per recuperar
força en la part final, amb un altre dels
millors temes de Get up, el rockabillesc
You belong to me, i acabar amb dos clàs
sics dels noranta com 18 till I die i The
only thing that looks good on me is you. c
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na tarda de la setmana passa
da vaig anar a prendre cafè a
casa d’Enric Huguet, un dels
pioners del disseny a Barcelo
na (quan se’n deia plàstica publicitària):
l’autor de la marca aquella tan bona de
les Autopistes (el pal de la “a” són els dos
carrils, i la panxeta que fa la “a” és la via
de sortida que passa per sota dels car
rils). Volia que m’expliqués algunes his
tòries del seu mestre, el pintor Francesc
Labarta, però ens vam anar embolicant i
vam acabar parlant del modernisme.
Huguet va néixer l’any 1928 i forma part
de les generacions que haurien calat foc
al Palau de la Música. Trobava espantós
les cases modernistes, tan bigarrades, i
n’hauria fet passar unes quantes per la
piconadora. Però ara, em va dir, ho veu
diferent.
Dies enrere vaig visitar l’exposició
Modernisme. Art, tallers, indústries de la
Pedrera i hi vaig estar rumiant. Si mires
les fotografies antigues de les cases, so
bretot dels interiors, n’hi ha per sortir
corrents. Tant és que els metalls, els mo
saics o els vidres siguin preciosos: el con
junt és marejador i sembla que la pols
se’t fica al nas. Es pot entendre que, pas
sada la flamarada, i desgastat l’estil en
l’obra dels epígons, els noucentistes i els
moderns pensessin a fer net. Però una
cosa és dir que les cases modernistes
haurien d’anar a terra i l’altra que hi va
gin. La destrucció del patrimoni moder

Els fragments estimulen
la imaginació i cadascú
construeix castells en
l’aire a la seva manera
nista als anys seixanta i setanta va dispa
rar l’estima de la gent. Els “quin disba
rat” i “tan bonic que era” van substituir
les objeccions d’altre temps. Les peces
que restaven, fragmentàries o desapare
llades, provocaven un efecte fascinant:
estimulaven la imaginació i cadascú
construïa castells en l’aire (de rajola i fer
ro forjat) a la seva manera.
Hi ha hagut un altre factor favorable:
la substracció i la simplificació. Es van
fer, efectivament, molts disbarats. De to
ta una façana només en va quedar un bal
có, un tros de motllura o una torratxa.
Però aquesta desaparició ha tingut algu
na cosa bona. Els mosaics hidràulics, que
a tothom agraden tant i dels quals es fan
tants llibres, llueixen més en cases des
guarnides, que han perdut pel camí bu
fets, gerros i cortines: pisos amb les pa
rets emblanquinades i mobles funcio
nals, convertits en despatxos i habitatges
moderns. Ens semblarien tan bonics si a
les parets s’hagués mantingut el paper
pintat de flors i del sostre hi pengessin
làmpades recargolades i plenes de vi
tralls? El modernisme ha esdevingut un
detall d’artesania de qualitat en un en
torn de vida desenfarfegada i senzilla.
Mentre voltava per la Pedrera veient
l’exposició, que està molt rebé, vaig fer
un whatsapp a una amiga: “Si m’hagués
de quedar una peça, m’enduria un bastó
amb el pom d’or del joier Masriera”. I a
continuació ho vaig reblar, de manera
irònica: “Semblaria un d’aquells in
tel∙lectuals decadents dels anys vuitanta,
enlluernats pel Barón Corvo”. A l’instant
va entrar la contesta: “Jo vull una fermall
d’en Masriera per dur amb texans!”
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Ens agrada!

XAVIER D|AZ-LATORRE
El cicle matinalconvidaaquest
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