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REGINA RODRÍGUEZ SIRVENT

Philippe Halsman. Sorprèn-me!
CaixaForum
Fins al 6 de novembre

tot de gent saltant, de la Marilyn als estiradíssims ducs
de Windsor.
Aquesta col·lecció de 300 fotografies és un tresor,
de quan la revista Life valia 19 centaus i de quan Halsman va trencar totes les fronteres amb una càmera de
fotografiar.

Pujar unes quantes escales et pot portar de l’estrès d’una
Barcelona frenètica a la calma i les vistes que només es
tenen en un terrat de poble. Perquè Barcelona també és
un poble. Així és com ha pintat la ciutat
Terrats de
Miguel Herranz al seu nou llibre Terrats de Barcelona (Editorial Gustavo
Barcelona
Gili), on presenta unes vistes privilegi- AppartShowroom
ades de les quals també podrem veure
Barcelona
els originals exposats. Una perspectiva
Fins al 22 d’octubre
feta amb un traç molt diferent del que
es pinta al carrer, perquè, com diu l’autor, “des de dalt
canvien la llum, els ritmes, els sons i la gent”.

T’enganxaràs els ditets
Vaig conèixer el restaurant Sense
Pressa per casualitat, un migdia de recerca pels voltants de la feina. Em va
agradar el nom, tota una declaració
d’intencions, i em va agradar el format: sis taules dins i dues fora, l’aforament idoni perquè la qualitat no se’n
vagi de les mans. Ni dels peus. Perquè
quins peus, amics golafres! Ben torradets per fora, amb el crac daurat que
pertoca, i amb una relació carn/col·lagen idònia; t’enganxaràs els ditets pe-

KRAFTWERK, EXEMPLARS DE MUSEU
Els Kraftwerk no són tan famosos com els Beatles, però la influència que han tingut en la música electrònica actual és comparable a la que Lennon i companyia van tenir en el
Kraftwerk 3-D
pop. Però, esclar, els Beatles ja no
els podreu veure i aquests seran a
Museu
Guggengheim Bilbao d’aquí molt poc. Després
de la seva gira pels EUA i Europa
Bilbao
Del 7 al 14 d’octubre arriben al Guggenheim per celebrar els 20 anys del museu oferint vuit concerts cronològics per les vuit obres
mestres del seu catàleg, on podreu viure en directe els seus 46 anys d’evolució.

EL POBLE DE BARCELONA

SENSE PRESSA,
SISPLAU

Veritat irrefutable: el dilluns és el pitjor dia de la setmana. Quan arriba el fatídic dia, és millor afrontar-lo amb calma, despatxant amb diligència els marrons en format correu electrònic per
poder canalitzar les energies cap a allò
que realment importa: on dinem avui?
A la terrassa del restaurant Sense
Pressa (Enric Granados 96, Barcelona)
repasso els titulars de la ressaca electoral del 25-S amb absoluta desgana.
Bé, no, de fam en tinc un munt: “Porti’m uns peus de porc amb oli de trufa
negra, sisplau”. Sense por i amb la brasa ben viva, que la setmana és molt llarga. “Urkullu es reforça...” “Feijóo s’imposa...” “Angelina Jolie cancel·la el rodatge d’Àfrica per no retrobar-se amb
Brad Pitt”. Buf, quina mandra.

REPTE, MITE I ‘JUMPOLOGY’

DOCTOR MUSIC
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DILLUNS ESTRESSAT? PEUS
DE PORC AL PLAT

PHILIPPE HALSMAN ARCHIVE / MAGNUM PHOTOS

Hi trobareu la que li va fer a Hitchcock per a la pel·lícula Els ocells i veureu com pengen els fils que aguantaven aquell pobre ocell plomat damunt del puro.
També hi ha la d’Einstein, amb aquella mirada perduda i sàvia; la d’Audrey Hepburn, i la de Dalí, íntim amic
de l’autor, amb qui va col·laborar 30 anys. I després

GOLAFRE 365

MIGUEL HERRANZ / EDITORIAL GUSTAVO GILI
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rò trobaràs vida més enllà de l’os i, gràcies al toc de trufa negra, aplaudiràs
emocionat aquest senyor plat amb les
teves peülles.
Els meus veïns de terrassa, quatre
gats veterans i panxacontents, assaboreixen un arròs del senyoret mentre
comenten la insípida actualitat política i repassen amb hipèrboles la vida i
–sobretot– miracles de les seves respectives pròstates. Ben mirat, no em
sembla un mal pla per a un dilluns del
2046 acompanyat de tres bons amics.
Tal com està tot, i parafrasejant lliurement el William Wallace de Braveheart, “podran robar-nos les pensions,
però mai ens podran arrabassar els
peus de porc!”
Qui no es consola és perquè no vol
consol. Oink! ROGER ESTRADA

