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LA REPÚBLICA DE LES ARTS MÚSICA
AINA VEGA
✎ainavegar@gmail.com

◗

Molts al·licients pel que fa a la
música clàssica en els propers
mesos. La temporada del Gran Teatre
del Liceu arriba marcada per un punt
conservador en els títols i per l’absència de Wagner en escena, però també
per l’aposta per dones directores, com
Portacelli, Beer i Miskimmon. Scheppelmann s’ha cobert les espatlles
amb obres belcantistes com I puritani
(Bellini), amb Camarena, i L’italiana
in Algeri (Rossini), amb Frizza a la batuta; la verdiana Luisa Miller, amb régie de Micheletto i les veus de Beczala
i Radvanovski; veristes com Madama
Butterfly (Puccini), amb Arteta; La
Gioconda (Ponchielli), amb l’anhelat
debut de Theorin en un rol italià al Liceu, i Tosca (Puccini) –que serà el Liceu a la fresca 2019–, amb Monastirska i Serjan, i l’òpera francesa Les pêcheurs de perles (Bizet) en forma de
reality show amb Kultxinska i Hamlet
(Thomas), amb Álvarez i Damrau.
Els amants de la música antiga trobaran recer en Händel: Rodelinda,
amb Mehta, i Aggripina, amb l’esperat retorn de DiDonato i Il Pomo
d’Oro. A l’altre extrem, trobem L’enigma di Lea, l’aposta liceista més potent. L’obra de Benet Casablancas
amb llibret de Rafael Argullol és encara tot un misteri sota la direcció de
Carme Portacelli, amb el mestre Josep Pons a la batuta. Una producció
en què Scheppelmann ha trobat
l’oportunitat de picar-nos l’ullet fentla eminentment catalana, amb
Blanch, Masllorens, Infante, Sabata i
Alegret, i una estrella internacional
que transformarà el pati de butaques:
Allison Cook. En el conreu de la música contemporània continua l’aposta
Off Liceu i títols de la gran tradició del
segle XX, com Kàtia Kabànova, de Janácek, amb muntatge d’Alden, i Candide, en el centenari del naixement de
Bernstein.
Però el Liceu no té cap Wagner, si
més no, escenificat. De les mancances n’hem de treure oportunitats i és
el que ha fet astutament el director
musical amb el projecte Música de
Cambra al Liceu, un conjunt de concerts que es dedicaran a la figura del
geni de Bayreuth i els seus epígons.
Per la seva banda, L’Auditori i el Palau de la Música Catalana van més
enllà i han invitat artistes plàstics com
Amat en el primer cas, i Barceló i Llena en el segon, a banda de cultivar les
lletres de Sampere al Palau. L’un vol
ser la casa del simfonisme, la trans-

El gran misteri
de la temporada

La temporada de música clàssica arriba carregada. El protagonisme
de les directores d’escena i l’estrena de L’enigma di Lea, a banda
del cicle de cambra sobre Wagner, són alguns dels al·licients que
presentarà el Liceu. L’Auditori rebrà per primer cop Kent Nagano
amb l’OBC i se centrarà en Mahler, a més d’oferir propostes
trencadores, música antiga d’alt nivell i una cambra exquisida. I el
Palau continuarà sent la casa dels cors, amb cites ineludibles com
els concerts de Dudamel amb Mahler i de Goerne amb Schubert
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gressió i la multidisciplinarietat on
tothom té cabuda i, l’altre, la casa dels
cors, els grans noms i el compromís
amb la catalanitat. Però conflueixen
en la pugna per les orquestres internacionals, com la Simfònica de Ràdio
Stuttgart, de Düsseldorf, del Teatre
Marinsky i la de Viena (L’Auditori); la
Mahler Chamber Orchestra, la Filharmònica de Sant Petersburg i l’Akademie für Alte Musik Berlin (Palau) i els
directors de renom com Steinberg,
Bell, Zacharias i Capuçon (L’Auditori),
Gergiev (L’Auditori i el Palau), i Duda-

De l’1 al 7 de setembre del 2018

mel, Hengelbrock, Nott, Gardiner i
Temirkànov (Palau). És el preu que
s’ha de pagar per conviure en una
ciutat activa i atractiva que es vol situar com una top a Europa, com ho
avala el Barcelona Spring Festival, un
agermanament entre els tres equipaments més importants i Ibercàmera,

que tindrà lloc del 4 al 17 de març del
2019.
L’Auditori presenta una oferta molt
variada, de la qual destaca la participació per primera vegada del mestre
Kent Nagano amb l’OBC i l’interès de
la formació per Mahler, els seus antecedents romàntics com Beethoven,

Representació de
Les
Pêcheurs
de Perles,
de Bizet,
que tindrà
lloc al Liceu.
En aquesta
plana, altres
protagonistes de la
nova
temporada
de música
clàssica

✏ W. K. / LRP
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Brahms, Schumann, Dvorák i Txaikovski, i els seus coetanis i continuadors Xostakóvitx, Bartók i Prokófiev.
Cal remarcar primeres audicions de
Gubaidúlina, Messiaen, Granados i
Gerhard i el cicle OBCPOPS, que pretén donar una dimensió més popular
a la música simfònica.
El so original torna a L’Auditori amb
el gran referent de la música antiga,
Jordi Savall, que compartirà cicle amb
l’Accademia Bizantina, l’Ensemble
Pygmalion, el RIAS Kammerchor i el
Festival Llums d’Antiga. A l’altra banda del pèndol, Sampler Sèries ens farà
vibrar amb música de nova creació,
grans clàssics del segle XX, música
electroacústica –amb o sense sintetitzadors analògics–, acústica amb tècniques no convencionals i mixta.
Crossinglines, bcn216 i Barcelona
Modern reincideixen i s’estrenen Nate
Wooley Quartet, Ferran Fages, Dans
les arbres i Quatuor Diotima. I cal situar al lloc que li pertoca el cicle de
cambra, amb propostes de gran qualitat i en un format íntim i de proximitat en què actuaran l’incombustible
Quartet Casals, el trio Sepec-Zimmermann-Queyras, Pablo Heras-Casado,
la Mahler Chamber Orchestra i Ian
Bostridge.
Simon Halsey ha sabut prendre el
relleu de la magnífica feina de Josep
Vila aportant aires internacionals a
l’Orfeó Català i el Palau se n’ha aprofitat refermant el seu compromís amb
la música coral. A més, ha apostat per
compositors residents d’estètiques
que generen consens, com el minimalista Philip Glass i el concís i auster
Josep Maria Guix. La seva multiplicitat de programacions que contribueixen a conrear artistes de casa, joves
promeses (Primer Palau i ECHO Rising Stars) i projectes com l’engrescador Hivernacle, “on l’escalf de la paraula fa créixer la música”, fan conviure la bellesa i vivacitat de l’edifici amb
l’esperit constructiu i la vocació de
servei per oferir conjuncions com
Dudamel i Mahler –origen i fi de la
temporada, seguint el leitmotiv d’enguany– i Goerne i Schubert.
Destaca l’actuació de la mezzo Magdalena Kozená i de la pianista Mitsuko
Uchida, que presentaran Schönberg i
els magnífics Brettl-Lieder, perles com
l’O viridissima virga de la mística del
segle XII Hildegard von Bingen, interpretada per l’Orfeó Català i Voices
New Zealand, el Bach de Vespres d’Arnadí i Una voce in off de Montsalvatge
amb l’Orquestra de Cadaqués. Sense
deixar de banda els estels que arrosseguen masses com Fleming, Schiff,
Damrau, Bartoli, Perianes, Flórez, Perahia, Sokolov, Alard, Melinkov i Volodos. Sempre comptant amb les orquestres catalanes com la Camera
Musicae, la Simfònica del Vallès, la del
Gran Teatre del Liceu i bcn216.
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Ensayo de Fidelio, que se
repondrá en noviembre
en Bilbao bajo la
dirección de José Carlos
Plaza. GUILLERMO MENDO

CLÁSICA

Avalancha
clásica

Las sorpresas de la nueva
temporada pueden estar sobre
los escenarios y lejos de ellos
POR LUIS GAGO

S

i hubiera que elegir el
arranque simbólico de lo
más interesante y atractivo
que aguarda a los amantes
de la música clásica a partir
de hoy, el privilegio podría
concederse a la doble cita de mañana
en los Proms londinenses, protagonizada por Andris Nelsons, al frente de la Orquesta Sinfónica de Boston, y de Kirill Petrenko, el director
musical in pectore de la Filarmónica
de Berlín, la mitad de cuyos miembros votaron inicialmente hace tres
años por Nelsons. Y en nuestro país
no hay mejor pistoletazo de salida
que el recital que ofrecerá Christian
Gerhaher en el Teatro de la Zarzuela el próximo día 10. Junto a su fiel
pianista Gerold Huber, el barítono
alemán interpretará en el Ciclo de
Lied, que cumple ya su 25º aniver-

sario, Schwanengesang, la colección
póstuma de canciones de Franz Schubert. Quien haya escuchado al que es
probablemente el mayor liederista
actual no necesitará de muchas más
recomendaciones. Y quien no lo haya hecho, tras oír cantar a Gerhaher
Su retrato o El doble, dos de las canciones compuestas por Schubert a
partir de poemas de Heinrich Heine,
se convertirá en un incondicional.
El concierto forma parte de la
extensísima oferta concertística del
Centro Nacional de Difusión Musical, que encara su futuro sin Antonio Moral, responsable de forjar su
personalidad en los últimos años.
Será interesante ver si quien fuera
su segundo y elegido como su sucesor, Francisco Lorenzo, mantiene
las mismas coordenadas de programación o introduce cambios apreciables. En la última temporada diseñada por Moral destacan sobre el
papel los conciertos dedicados a José de Nebra, uno de nuestros grandes compositores infravalorados; la
elección de Jesús Rueda como compositor residente, y el homenaje a la
organista nonagenaria Montserrat
Torrent por parte de varios de sus
discípulos. El CNDM calienta también motores para el gran aniversario beethoveniano de 2020 con la
programación de sus 10 sonatas para violín y piano y sus 32 para piano.
El Teatro Real trae a España la
última ópera de Kaija Saariaho, Only the Sound Remains, que supondrá también la vuelta del director
de escena Peter Sellars, un habitual
en los tiempos de Gerard Mortier. Y
comienza con El oro del Rin la siempre arriesgadísima apuesta de ofrecer una tetralogía de Wagner, en la
ya conocida producción de Robert
Carsen para la Ópera de Colonia y
con Pablo Heras-Casado en la dirección musical. Las óperas de Francesco Cavalli llegan por fin a la plaza de
Oriente de mano de uno de sus tí-
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tulos más emblemáticos, La Calisto,
y dos expertos en estas lides como
Ivor Bolton y David Alden redoblan
el atractivo de una de las grandes citas operísticas de la temporada. En
la muy conservadora programación
del Liceo barcelonés sobresale con
mucho Kát’a Kabanová, de Leoš Janáček, también con dirección escénica de Alden y con Josep Pons en el
foso. Y la ABAO recupera en Bilbao
la producción del Fidelio beethoveniano de José Carlos Plaza, que contará con Juanjo Mena, un director en
permanente progresión, al frente de
la parte musical. En Valencia, la llegada de Jesús Iglesias a la dirección
artística del Palau de les Arts invita
a pensar en un muy necesario cambio de rumbo y a confiar en que las
aguas se remansen por fin tras tantas turbulencias.
En la temporada madrileña de
Ibermúsica destacan la presencia del siempre controvertido Teodor Currentzis con su orquesta MusicAeterna; una nueva doble visita
de la Orquesta de la Gewandhaus
de Leipzig (la otra orquesta cuya titularidad ostenta Andris Nelsons); el
ya casi tradicional recital del pianista
Yevgueni Kissin, y la integral de los
Conciertos para piano de Beethoven,
en dos días consecutivos, con Javier
Perianes y la Orquesta Filarmónica
de Londres dirigida por Juanjo Mena. En el Palau de la Música de Barcelona no habría que perderse los tres
recitales schubertianos de Matthias
Goerne y Leif Ove Andsnes; la Misa en Si menor de Bach, comandada
por Philippe Herreweghe (que también sonará en Madrid), y el recital
bachiano de András Schiff, Variaciones Goldberg incluidas.
Fuera de España, uno de los acontecimientos de la temporada será el
estreno, largamente demorado, de la
ópera Fin de partie, de György Kurtág,
en el Teatro alla Scala. El South Bank
de Londres apuesta por la desmesurada ópera Donnerstag aus Licht, de
Karlheinz Stockhausen. Y la Ópera
de París celebra su 350º aniversario
(y el trigésimo de la inauguración de
la Ópera de la Bastilla) tirando la casa
por la ventana: entre muchas otras cosas, una nueva producción de la desmesurada Les Troyens, el estreno de
Bérénice (una nueva ópera de Michael
Jarrell basada en la obra homónima
de Jean Racine, con dirección escénica de Claus Guth) y la recuperación
del Tristán e Isolda de Peter Sellars y
Bill Viola. La Staatsoper de Berlín abre
su curso con Medée de Cherubini, con
Daniel Barenboim, y anuncia una versión remozada de Babylon, la ópera
de Jörg Widmann, con Andreas Kriegenburg como responsable escénico.
Y más allá de la música habrá que
estar atentos a si, tras los casos de
Charles Dutoit, James Levine y Daniele Gatti (que ha dejado descabezada a la Orquesta del Concertgebouw,
nada menos), siguen aflorando episodios de directores de orquesta denunciados por conductas inapropiadas. Los podios invitan, y mucho, a
abusar de la autoridad y todo hace
pensar que el desfile de nombres no
ha hecho más que empezar.
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Joan Seguí y Moisès
Pelegrí, protagonistas
del Festival d’Orgue
31"

Con la gran mayoría de las
muestras musicales clausuradas,
o a punto de hacerlo, el Festival
d’Orgue de la Església del Socors
es el gran protagonista del tramo

final del verano. El festival, organizado por la Capella Davídica,
afronta mañana (21 horas) la segunda cita de su cartel, que estará protagonizada por el organista
Joan Seguí y el percusionista
Moisès Pelegrí.

Pese a su juventud, Seguí (Barcelona, 1996) es uno de los intérpretes que más presencia ha tenido en el festival en las pasadas
ediciones, un artista con proyección que el próximo 1 de octubre
debutará como solista en el Palau
de la Música Catalana. En Ciutadella estará acompañado por el
multipercusionista menorquín Pelegrí (Maó, 1978), integrante de
diferentes proyectos musicales, el
más reciente de ellos el grupo balear de folk Posidonia. Conjuntamente afrontarán un repertorio en
el que sonarán, entre otros, autores como Händel o Storace.
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Tribuna
Xavier Garcia

La música de la terra

C

om que veig que darrerament no
es parla del compositor Joan
Guinjoan (Riudoms, Baix Camp,
1931), que continua actiu, tot i que
amb dificultats, a punt de fer 87 anys,
doncs ja ho faré jo, que per alguna cosa
soc el seu biògraf, pràcticament des
que el vaig conèixer, l’estiu del 1971,
quan ell exercia la crítica musical al
Diari de Barcelona.

EL MESTRE GUINJOAN és d’aquells que no
es jubilen a l’hora de crear música, i ara
mateix està tractant de compondre
una cantata, amb cors i gran orquestra, sobre textos fonamentats en les
quatre estacions, del poeta Toni Clapés, amb qui ja havia col·laborat en una
ocasió anterior, amb l’obra Fiat Lux, i
aviat, el març de l’any que ve, al Palau
de la Música, es donarà a conèixer una
obra de Guinjoan per a piano, inspirada, també, amb versos de Toni Clapés. I
és que aquesta cantata, titulada De la
terra, em ve com l’anell al dit per remarcar, justament, la influència real
que la terra concreta d’avellaners del
mas familiar dels Guinjoan va tenir en

la primera joventut del futur músic,
allà al Riudoms natal, just acabada la
guerra, quan poc després començaria a
Reus els primers estudis de piano.
DINTRE LES DIFICULTATS –en aquella èpo-

ca, abans i ara mateix– que suposa voler ser artista, aquells van ser –com ha
remarcat sempre Guinjoan– els seus
primers “anys heroics”, que van continuar quan es va instal·lar a Barcelona,
a les primeries dels 50, i quan feu
l’aventura de París, ampliant estudis
de composició i havent-se de guanyar la
vida amb un trio tocant pels bistrots,
com aquell llegendari Au Pére Tranquille, que encara existeix prop de Les Halles, l’antic mercat parisenc. Retornat
a Barcelona a primers dels anys 60, va
continuar per a ell una existència urbana frenètica, uns segons i tercers “anys
heroics” (classes, assajos, concerts,
crítiques, conferències, i, quan podia,
esgarrapant temps per a la composició). Lluny ja quedaven el matxo i la
mula, el mas agrícola de can Gebellí i
els quadros d’avellaners, i les formidables torrentades que baixaven per les
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rieres del Baix Camp, però no oblidà
res de tot això. En la tremenda soledat
de davant del pentagrama, estic convençut que la seva música es va impregnar de les sonoritats camperoles que
tan intensament havia viscut: el carrisqueig de l’arada, la bavada del matxo, el
zumzeig de l’abellot, el mestralet que
agitava els oms, el crit de la terra en ser
fendida, el renec humà en obrir-la, la
cridòria entre les garbes o la música íntima de la suor davallant del pit.
i
no ha de sorprendre que sigui un home
d’alta sociabilitat, tan pagesa, tan catalana, tan del Baix Camp, com el seu paisà Gaudí. Els companys d’ofici i públic
en general estimen el seu caràcter
obert, generós i d’un humor ple d’ironia, però, lògicament, si algú es passa
de llest o li posa directament el dit a l’ull
surt la fortalesa, plena també de digne
orgull, dels seus temps lligats a la terra.
I ara, amb la Cantata de la terra, Toni
Clapés s’incorpora a la il·lustre nòmina
de poetes que ha musicat Guinjoan:
Carner, Foix, Espriu, Blai Bonet.

DE TOT AIXÒ ÉS FILL DIRECTE GUINJOAN

cessar totes les seves necessitats i han edificat un centre eficient i acollidor.
Comas i Pont van treballar
amb diversos objectius. Entre
ells, aconseguir un edifici que
facilités una millora de l’atenció,
que tingués una
escala do3 Septiembre,
2018

model que integra
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nacle –l’aire calent recollit es
redistribueix per l’edifici– i a
l’estiu s’obre i genera agradables espais intermedis amb vegetació. En suma, aquest edifici es va idear per ajudar a guarir els seus usuaris. I això és el
que fa.

CRÍTICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Debut carismàtic
Igor Levit
Intèrprets: Igor Levit, piano
Autors: Mendelssohn, Mahler

i Schubert
Lloc i data: Canònica de
Santa Maria de Vilabertran
(1/IX/2018)
Schubertíada de Vilabertran
JORDI MADDALENO

Encara en ressona el nom al Palau de la Música arran del seu formidable debut el maig passat
amb unes Variacions Diabelli de
frescor irresistible.
Els murmuris d’alguns assistents al debut d’Igor Levit (n.
1987) a la Schubertíada recordaven aquella cita i aquell pianista
menut i ple de força expressiva.
A Vilabertran no va defraudar.
Levit va presentar un programa
rodó, amb tres peces dels Lieder

ohne Worte de Mendelssohn com
a entrant, en què va tornar a demostrar una digitació gràcil, personalitat expressiva i facilitat per
crear atmosferes d’intimitat hipnòtiques i fràgils, per endinsar-se
després en l’univers camaleònic
de Mahler.
L’Adagi, el primer moviment
de la desena i última simfonia,
l’únic moviment que Mahler va
deixar gairebé acabat, va sonar
aquí en la transcripció per a piano
de Ronald Stevenson.
Va ser una elecció de programa
original que va mostrar les virtuts
que han enaltit Levit com una de
les figures emergents més interessants del piano actual.
El caràcter introspectiu i experimental d’aquest Adagi es torna
més incisiu i elegíac en la seva
versió pianística, en què Levit va
remarcar el lirisme amb unes dinàmiques fluides però també tallants, amb un control del pedal i
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Igor Levit

explosions als acords de caràcter
cinematogràfic, però mai amb
una exhibició banal de les seves
facultats.
Va prendre riscos, va administrarelssilencis—unadelesarmes
de les composicions de Mahler
més subjugadores—, va tallar el
fraseig, va bussejar en una expressivitat entretallada i de vega-

des balbucejant, però sempre en
una lectura compromesa i somiadora.
Els moments gairebé atonals
van sonar orgànics, els tocs de coqueteig expressionista, la respiració d’un fraseig a flor de llavi...
Una exploració sonora que va
deixar la canònica immersa en
l’univers mahlerià més transcendent.
La segona i última part del recital va ser la interpretació de la penúltima sonata de Schubert, la
D959. Obra d’una grandesa monumental i d’una riquesa cromàtica irresistible que Levit va il·luminar amb un fi control melòdic,
però també, una altra vegada,
amb un ús dels silencis molt personal i característic. L’incommensurable Andantino va irradiar tota la màgia del pianista, va
sonar gairebé com un Lieder ohne
worte de Mendelssohn, alguns
acords tallants i tel·lúrics van remetre un altre cop a Mahler; hi va
prevaler, en definitiva, un control
fantàstic del rubato que va traslladar el públic a uns llimbs musicals atemporals. Una meravella.
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DG  La conversa amb...
Roger Padullés Tenor nascut a Sallent

«Un professional ha de ser fiable i saber
aguantar un mes en un hotel»  12 I 13
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 LA CONVERSA

Roger Padullés i Pubill
Tenor, especialista en el lied-oratori, intèrpret d’òpera. A banda de continuar en la línia ascendent de consolidar una carrera musical que
ja l’ha dut a cantar en un bon nombre d’escenaris mundials, està entossudit a fer conèixer la feina dels compositors catalans, especialment
l’esclat del primer terç de segle XX, silenciat per la Guerra Civil Espanyola i la repressió cap a tot allò que fes olor de català

«Has de triar les peces per cantar segons el
teu tipus de veu perquè si no et fas malbé»
Salvador Redó
SALOU

n Roger Padullés i Pubill va néixer
a Sallent  d’abril del . Exescolà de Montserrat, estudià la carrera de Periodisme, fou el primer
seglar a ocupar la feina de responsable de comunicació del monestir de Montserrat i la seva vida féu
un canvi radical quan va seguir un
consell: que es dediqués professionalment al cant. Estada llarga
a Alemanya per formar-se en el
lied i de bell nou un altre consell:
tenia aptitud per a l’òpera, doncs
cap a l’òpera s’ha dit; es va graduar
al conservatori de Freiburg i durant dos anys es va formar a l’Estudi d’Òpera d’Estrasburg. Enguany ha pujat a l’escenari de l’Auditori de Barcelona, del Palau de
la Música Catalana i del festival de
Peralada; també ha retornat al Liceu, on debutà el  amb Lucrezia Borgia de Donizetti.
PVostè és nascut a Sallent i a
Valls li diuen el tenor vallenc i al
Bages li diuen el tenor sallentí i
ara viu a Salou.
RVaig viure gairebé nou anys a
Alemanya, he passat més anys a
l’estranger que no pas fix en un
lloc mateix. Què sóc? Jo diria que
sóc sallentí perquè quan hi torno
i veig la casa on vaig néixer, al costat de l’església, em sento sallentí;
a Valls hi vaig créixer, a Sallent hi
tinc la família però no hi tinc els
amics, la xarxa d’amics la tinc a
Valls, on he crescut, i a Barcelona,
que és on vaig fer la carrera; el millor de tot, però, és que els de Sallent em vulguin sallentí i els de
Valls, vallenc.
PLa qualitat, la seriositat, la feina ben feta, l’honestedat obren
portes.
RQuan em vaig presentar al concurs Vinyes, on vaig guanyar el segon premi, érem quatre-cents quaranta participants i la competència era molt alta, el que passa
és que hi ha dues coses que fan la
diferència: que cantis amb senti-

INSEPARABLES

 OBJECTE Una aplicació
que es diu Piano per quan ha
de fer una audició i ha de vocalitzar, i que ha substituït el
teclat més voluminós d’una
pianola, i una agenda física
que arriba fins al 2020.

ment, que entenguis allò que cantes i que vulguis comunicar-ho,
que no sigui només una veu maca
que canta sinó que vulguis dir alguna cosa i que no tinguis dies dolents. Per ser cantant professional,
cantar bé és el mínim que t’exigeixen; has de ser fiable i també has
de saber aguantar un mes en un
hotel i que no et caiguin les parets
a sobre. Hi ha gent que canta molt
bé però que al cap d’una setmana
es voldrien tirar de la finestra i això
es nota a l’hora de cantar i renuncien a projectes i els cancel·len
perquè mentalment no tenen
aquesta estabilitat.
PPerquè renunciar a l’última
hora a un projecte vol dir que hi
ha desenes de professionals que
també es troben en fals.
REn la vida tots passem per moments difícils; per exemple, l’any
passat hi havia un dia que em trobava fatal físicament; era un projecte a Suïssa i aquell dia l’òpera
no la fèiem al teatre on estàvem
radicats sinó que vam anar a Ginebra i es desplaçava tota l’orquestra, tot el cor, els solistes, havien preparat la sala especialment
per a aquell dia i mira, et medi-

ques fas el que pots i ningú no ho
va notar; has de ser responsable,
si et trobes molt malament i no
pots cantar, el més assenyat és dirho, però si poc o molt ho pots fer,
aquest esforç que fas te’l premien.
PHi ha tradició de cant o de música a la seva família, o vostè és
com un bolet?
RSí, soc un bolet; tinc alguna cosina que ha estudiat música però
que no s’hi ha dedicat, el meu germà ha estudiat piano i va anar a
l’Escolania abans que jo, és més
gran, però no s’hi ha dedicat tampoc tot i que continua cantant en
corals. Va ser una casualitat de la
vida. El mossèn de Sallent d’aquella època era mossèn Potelles i tenia molt bona relació amb Montserrat, i quan hi havia algun nen
que destacava mirava que fessin
les proves d’ingrés a l’Escolania i
el meu germà hi va anar i això va
fer que hi entrés jo després. I
aquest mossèn Potelles era amic
personal d’Emili Vendrell, que va
passar alguns dies del viatge de
nuvis a la casa del mossèn a Sallent. Això ho vaig descobrir quan
feia la recerca a l’Orfeó Català per
al muntatge que faig sobre el tenor
Emili Vendrell.
PVa tancar un cercle sense ni
saber que existia el cercle. I a
l’Escolania de Montserrat, què?
RPer a mi, molt bé. Hi havia nens
que s’enyoraven al cap de pocs
dies, que no s’adaptaven al grup;
passes èpoques de tot, però en general és una experiència que em
va canviar la vida. A vegades, parlant amb antics escolans ens preguntem: tu portaries els teus fills
a l’Escolania?, i tothom s’ho rumia, perquè és molt difícil desprendre’t del teu fill durant quatre
anys, veure’l menys del que el
veuries cada dia, però, si mires la
banda positiva, a la llarga, que és
el tema de la formació musical
però no només, sinó també la formació personal, humanística, val
la pena i encara més ara.
PI com s’aprèn aquest idioma
de la música? Com el va aprendre vostè? Encara va arreplegar
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ELS 4 CANTONS

Tothom té el que es mereix?
No.
Millor qualitat, pitjor defecte?
Em costa acceptar les crítiques
però també dono bon ambient.
Quina part del seu cos li
agrada menys?
Voldria poder desconnectar
les cordes vocals per dir: faig
vacances totals.
Quants diners són un bon
sou?
No pensar en voler més és el
punt d’allò que necessites.
Quin llibre li hauria agradat escriure?
Z, de Vasilis Vasilikós
Una obra d’art?
De Tomás Luis de Victoria,
l’Oﬁci de Tenebres.
En què és expert?
Em sembla que sé tocar la tecla
de l’emoció.

Déu existeix?
Sí.
Què s’hauria d’inventar?
La màquina perquè ningú no
passés gana.
Quin personatge històric o
de ﬁcció convidaria un dia a
sopar?
Berenaria amb Schumann i soparia amb seva dona, Clara,
per aclarir dubtes; ja pago jo.
Un mite eròtic?
Emma Suárez.
Acabi la frase: la vida és...
L’objectiu hauria de ser que el
Cel fos a la Terra.
La gent, de natural, és
bona, dolenta o regular?
Quan té afecte és, en general,
bona, si no, pot ser dolenta.
Ingredients d’un paradís?
Música, la muller i el ﬁll, ja fem.
Un lema per a la seva vida?
No voler per als altres allò que
no vulguis per a tu.
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el pare Ireneu Segarra?
RSí, va ser la seva darrera època.
S’aprèn a base de fer moltes hores
de música junts, amb professors
que et fan classe, estar en un ambient musical que et va amarant,
que a l’edat d’onze o dotze anys tot
allò que t’arriba t’ho quedes. Però
hi ha una altra cosa, que és la musicalitat, que es té o no es té. La
musicalitat és cantar una frase i
pots fer que siguin notes soles o
que tota ella tingui un altre aire,
que et comuniqui i això depèn
també de la teva pròpia sensibilitat i que t’hagin ensenyat a fer-ho;
si a tu la música no et diu res, no
podràs dir res amb la música.
PI quan s’ha de decidir què vol
ser quan sigui gran, decideix
matricular-se a la facultat de Periodisme.
RPerò no he deixat mai la música, mentre estudiava Periodisme
vaig començar a anar a classes de
cant amb el professor Joaquim
Proubasta i va ser qui em va animar a continuar. Quan vaig acabar la carrera, vaig estar tres anys
a Montserrat de responsable de
comunicació; em va agradar molt
però tenia clar que volia explorar
altres situacions i va ser quan em
van aconsellar fer el gir total i un
any abans de plegar de Montserrat, vaig mirar el tema beques, la
Generalitat me’n va donar una i
vaig marxar cap a Alemanya.
PI per què Alemanya?
RPrimer perquè hi havia el Xavier Mendoza, que és un baríton
català que hi estudiava i tenim
una certa relació, però també perquè jo no em volia dedicar a l’òpera, a mi m’agradava la cançó alemanya, el lied, i l’oratori, que és la
música religiosa cantada en concert i Alemanya és on hi ha Schumann, Schubert, Beethoven... I un
cop vaig ser allà em van dir que la
meva veu també podia donar per
cantar òpera i és quan vaig començar. Anava al conservatori i a
les tardes estudiava el que em corresponia però als matins anava a
la biblioteca, que estava ben proveïda, i cada setmana escoltava
tres o quatre òperes, escoltava i
llegia a l’hora i veia quins papers
que hi havia em podien servir per
poder cantar i quins no. Jo soc tenor però hi ha molts tipus de tenors; has de triar les peces per
cantar segons el teu tipus de veu i
això és una cosa que s’ha d’aprendre perquè, si no, et fas malbé.
PT’has de conèixer a tu mateix,
les teves cordes vocals, que són
l’instrument.
REs tracta de jugar-te a favor. A
Alemanya, els teatres tenen una
plantilla de cantants fixos, aquí i a
França no és així, i aquells cantants canten tots els títols de la
temporada i conec gent que al cap
de cinc anys no han pogut cantar
més perquè havien hagut de cantar coses que estaven per sobre de
les seves possibilitats. Vaig sentir
una vegada una frase, crec que de
la Teresa Berganza, que deia que
una bona carrera està plena de
nos. Si et proposen una cosa que

Roger Padullés a l’estudi de casa seva on treballa les partitures de les obres que durà a l’escenari SALVADOR REDÓ

[Sobre l’Escolania
L’objectiu que hem
de Montserrat]
de tenir és que
Passes èpoques de tot
cantants de fora puguin
però és una experiència
cantar Mompou com el
que em va canviar la vida» cantem nosaltres»

La Generalitat
hauria de fer un
esforç per recuperar els
compositors silenciats per
la guerra civil»

no pots fer, el millor és dir que no,
però quan acabes de començar i
truca el Liceu...
PQuan li van trucar per primera vegada del Liceu, va fer un
bot?
RI és clar! Al liceu hi he fet diverses coses i després vaig estar un
temps sense anar-hi perquè em
demanaven de fer papers petits,
que en principi em va anar molt
bé per agafar experiència, però
després els vaig dir que considerava que perdia el temps amb papers de dues frases i que jo havia
de cantar papers més importants
i que preferia no cantar-hi durant
una època i anar a l’estranger a
cantar papers més principals, i és
el que vaig fer. He de dir que l’Andreu Matabosc, que aleshores estava al Liceu i ara és a Madrid, ho
va entendre, i després, quan ha
anat a Madrid, hi he cantat moltíssim i crec que confien en mi; a
la llarga serveix dir les coses com
són.
PTornem a Alemanya; el gran
aparador per al món de l’òpera
i del lied.
RVaig fer la inconsciència d’arribar allà sense saber d’alemany i
em pensava que amb l’anglès ani-

amb un altre ritme, però, si no, has
de picar pedra dura. L’objectiu
que hem de tenir els professionals
catalans és que cantants de fora
puguin cantar Mompou com el
cantem nosaltres.
PI va a Londres a fer un concert
i en surt amb un disc precisament sobre Mompou sota el
braç.
REl segon premi del concurs Vinyes era un concert a Londres i en
el sopar de després hi havia l’organitzador, que em va dir que començava una discogràfica i que
volia començar amb joves cantants, i em va demanar que cantés
sarsuela!
PI per què no veus vi de Rioja i
menges paella? El tòpic.
RSí, sí, i el pianista, que és anglès,
Ian Burnside, però que ha estat a
Catalunya i ens coneix, va dir que
allò propi del Roger és fer un disc
de Mompou o d’algun altre compositor català, i va respondre:
Mompou? No em sona, doncs farem un disc d’obres de Mompou,
i el vam gravar, i és del disc de la
col·lecció de la discogràfica que
més èxit ha tingut.
PI vostè aprofita el seu projecte
de cantar Emili Vendrell, que

ria tirant, però t’adones que en
tots els països, encara que sàpiguen una mica d’anglès, agraeixen que els parlis en la seva llengua i les classes eren en alemany,
així que el primer que vaig fer va
ser apuntar-me a un curs intensiu;
cada tarda anava quatre hores a
l’acadèmia i vaig fer una immersió
total durant tres mesos i aleshores
ja comences a entendre alguna
cosa, et poses a parlar i al cap del
temps ja l’acabes parlant bé.
PSi no saps què dius, no pots
frasejar, no pots estar posat en
escena, perquè si fas una declamació d’amor i tu no ho saps...
RHi ha gent que ho fa i si cantes,
molt, molt, molt bé al públic també li agrada perquè la música té la
cosa bona que per ella mateixa ja
és maca, el que passa és que algú
que canta bé i a més a més ho diu
bé... hi ha un moment que allò fa
un clic i el públic ho nota. Però és
clar, quan fas òperes en polonès,
com m’ha passat, sí que agafes la
traducció i saps què diu en cada
paraula però a l’hora d’aprendret’ho, la fonètica, t’ho has d’aprendre com un lloro, no hi ha cap altra
manera. Si aprens una cançó de la
qual ja coneixes la llengua, vas
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per a molta gent era una llumeta
en la negror cultural del franquisme, per reivindicar la qualitat de la cançó popular catalana, el lied català.
REmili Vendrell va dignificar
qualsevol tipus de cançó per popular que fos, perquè cantava
amb gust, ho deia molt bé, tenia
una veu preciosa i cantava amb
molta musicalitat. Va ser tan famós i la gent el va estimar tant que
va estar per sobre de la dictadura.
El van sentenciar a mort, li van
commutar la sentència per un exili, no va poder anar a l’enterrament del seu pare perquè no li
permetien entrar a Catalunya
però aquest home, com que cantava tan bé, no el van poder fer callar; ell, com a artista, era tan gran
que aquella Espanya no es podia
permetre el luxe que Emili Vendrell no cantés sarsuela, i ho va
aprofitar per continuar cantant altres coses com L’emigrant, Rosor i
va gravar discos. Era amic personal d’Eduard Toldrà, que li componia peces per a ell. Donava a
conèixer música dels seus contemporanis, que és el que s’ha de
fer. Crec que la Generalitat hauria
de fer un esforç per recuperar els
compositors de l’època de la Mancomunitat silenciats per la guerra
civil. Hi ha una quantitat de producció de cançó catalana de molta qualitat, de Garreta, de Manent... Autors molt desconeguts o
dels quals la gent té la imatge de
compositors només de sardanes.
Hem de donar suport als compositors actuals perquè puguin treballar, però hem de rescatar de
l’oblit els compositors anteriors
que a causa de les circumstàncies
històriques es desconeixen, i jo
estic disposat a fer-ho.
PSe sent fort.
RDins les meves possibilitats, sí,
i un dels projectes que tinc de cara
a l’any vinent és un disc d’un compositor poc conegut per donar a
conèixer aquest llegat. És una feina que faré paral·lelament als
concerts, però que faré. Em sento
amb confiança, sé fins on puc
arribar i sé què puc fer bé.
PViu una època bona.
RDes de final d’abril hi ha hagut
com un clic que m’ha dut a debutar a l’Auditori de Barcelona, al
Palau de la Música fent Cançó
d’amor i de guerra, he fet una òpera al Liceu, on feia set o vuit anys
que no actuava, i ara he debutat al
festival de Peralada.
PEls quaranta és un període bo
en la vida d’un cantant d’òpera.
RSí, professionalment és una
època de plenitud, entre els quaranta i els cinquanta anys és quan
tens l’instrument més rodó i quan
el coneixes més. Faig vida normal, sense obsessionar-me, però
has de tenir cura de tu mateix, per
exemple, no és gaire convenient
prendre el sol a la platja perquè
deshidrata i les cordes vocals han
d’estar ben hidratades; el dia
abans d’un concert no puc anar a
prendre el sol a la platja; com que
ho saps, no hi vas i ja està.
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Nova temporada de música en directe

Maluma, Manolo García, Tribalistas,
Anna Calvi, Beach House, The Magpie
Salute, Slayer, Serrat i Johnny Marr
actuaran pròximament a Barcelona

La tardor
dels mil
concerts
Guillem Vidal
BARCELONA

Després d’un mes d’agost
en què les estrelles musicals se les han repartit
principalment els festivals
de les comarques gironines, Barcelona torna des
d’aquest cap de setmana a
rebre un munt de noms
clau del panorama mundial i, també, nacional.
Quant a gran format, s’esperen al Palau Sant Jordi
les visites del cantant colombià de reggaeton i trap
Maluma (objecte, aquests
dies, d’intenses campanyes que l’acusen de misogin, que hi actuarà el 15 de
setembre); Raphael (28);
Laura Pausini (17 d’octubre); Manolo García (que,
sorprenentment, s’estrenarà en aquest recinte el
20); Malú (1 de novembre); Loquillo (14 de desembre); Pablo López
(15); Melendi (20), Pablo
Alborán (21) i Kase O
(29). De cara al 2019 ja hi
anunciades les visites de
Florence + The Machine
(20 de març), Shawn
Mendes (26) i el compositor de bandes sonores
Hans Zimmer (5 d’abril).

D’altra banda, pocs metres més enllà, al Sant Jordi Club, s’hi concentraran
tres destacades gires de
comiat: la dels valencians
La Raíz (19 i 20 d’octubre), els metàl·lics Slayer

El Festival de
Jazz programa
Chucho Valdés i
Els Amics de les
Arts en format
simfònic

(18 de novembre, amb
Lamb of God, Anthrax i
Obituary) i l’entranyable
Rosendo (22 i 23 de desembre). També s’hi espera Jason Derulo (17 d’octubre), Antonio José (30
de novembre) i Nightwish
(1 de desembre).
La programació en sales i auditoris, per la seva
banda, en marxa des de fa
uns dies, agafa embranzida aquesta setmana amb
els progressius Camel (repàs commemoratiu al seu
disc Moonmadness avui a

Barts); un vell conegut
dels escenaris barcelonins, l’ex-Georgia Satellites Dan Baird (15, Razzmatazz
3);
Yngwie
Malmsteen (23, Razzmatazz) i, ja passades les festes de la Mercè, amb tot el
seu reguitzell d’actuacions, el bluesman Alvin
Youngblood Hart (25,
Rocksound); el grup de
dream pop Beach House
(28, Razzmatzz) i The Posies (que el 29 duran a la
Sala Upload –antiga Be
Good– la seva gira del 30è
aniversari). El 29, dissabte, és el dia també del Jazz
& Food, avantsala d’un
50è Voll-Damm Festival
Internacional de Jazz de
Barcelona que enguany ha
convidat, entre altres artistes, Chucho ValdésJazz Batá (26 d’octubre,
Palau de la Música), Tribalistas (28, Auditori Fòrum), Madeleine Peyroux
(3 de novembre, Palau),
Beth Hart (7, Barts), Brad
Mehldau amb l’OBC (9,
L’Auditori), Diego El Cigala (14, Palau), Els Amics
de les Arts en versió simfònica (23, Palau) i Amadou
& Mariam (27, Barts).
Un clàssic jamaicà

(Toots & The Maytals, dia
3 a l’Apolo) per encetar
l’octubre, mes en què també comença la 20a edició
del Festival Mil·lenni, amb
noms ja anunciats com els
de José Gonzalez (4, L’Auditori), Jarabe de Palo (18,
Liceu), Martha Reeves &
The Vandellas (18, Barts)
i, ja al novembre, Miguel
Poveda (9, Liceu), la gira
dels 50 anys de MC5 (16,
Apolo), Kool & The Gang
(19, Liceu) i Maika Makovski & Quartet Brossa
(22, Apolo). El Mil·lenni, ja
al desembre, té en programa UB40 (3, Razzmatazz) i Sílvia Pérez Cruz
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amb Marco Mezquida (11,
Palau de la Música).
Més festivals. El Cruïlla
de Tardor veurà actuar del
14 d’octubre a l’1 de novembre a l’Hivernacle del

El Mil·lenni
proposa
concerts de José
González i
Martha & The
Vandellas

Poble Espanyol i Razzmatazz artistes com ara
MGMT, Cat Power, Emir
Kusturica i Anna Calvi. El
Músiques Sensibles, per la
seva banda, s’estrenarà al
Palau amb el concert, el 18
d’octubre, de Maria Arnal i
Marcel Bagés i, fins al 23
de novembre, presenta actuacions com les de Roger
Mas, Gemma Humet i El
Petit de Cal Eril.
Tornant a les sales, l’octubre es completarà amb
concerts com el de Xavier
Rudd i Saxon a Razzmatazz (12 i 13) i els que oferiran a l’Apolo els nord-catalans The Limiñanas
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Manolo García –a la
imatge, aquest estiu a
Cap Roig– farà el 20
d’octubre el seu primer
concert al Sant Jordi. A
la dreta, The Magpie
Salute (13 de
novembre,
Razzmatazz), Els Pets
(16 de desembre, al
Liceu, presentant disc
nou) i Anna Calvi (14
d’octubre, al Cruïlla de
Tardor) ■ JOSÉ IRÚN /
ARXIU / CARLES FARGAS /
ARXIU

(18), Clara Peya (19) i
Kurt Vile & The Violators
(22). Damien Jurado visitarà el dia 20 L’Auditori
convidat pel cicle Sit Back.
Ja al novembre, actuaran
Spiritualized (2, Razzmatazz); Walter Trout (9,
Apolo); el nou grup dels
ex-Black Crowes Rich Robinson i Marc Ford, The
Magpie Salute (13, Razzmatazz 2); i, també a la
històrica sala del Poble
Nou, Peter Murphy (19,
celebrant els 40 anys de
Bauhaus),
Morcheeba
(21), Elvis Perkins (22),
Dorian (23), The Cat Empire (24 i 25) i Black Stoen

Cherry (29). A Bikini, per
la seva banda, s’hi podrà
veure el que va ser guitarrista dels Smiths, Johnny
Marr (26), i el mateix dia,
a l’Apolo, John Parish.

Rosendo, Slayer i
els valencians
La Raíz duran
les seves gires
de comiat al
Sant Jordi Club

El desembre, finalment, serà el mes d’una altra gira de 30è aniversari
(Supersuckers, dia 1 a
Razzmatazz 3) i del retorn als escenaris dels barcelonins Sol Lagarto (2,
Bikini). En l’últim tram
del 2018 es podrà veure
també a Chuck Prophet i
Charlie Sexton (a qui, a
l’abril, vam poder veure
com a guitarrista de Bob
Dylan) interpretar el Some Girls dels Rolling Stones (8, Razzmatazz); als
Tequila d’Alejo Estivel i
Ariel Rot acomiadar-se
(15, Razzmatazz), i a Els
Pets presentar al Liceu els
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temes d’un disc nou (16).
Després de cancel·lar alguns recitals programats
per a aquest estiu, Serrat
manté les dates a Barcelona de la seva gira Mediterráneo Da Capo (18 i 19, al
Fòrum).
Finalment, entre les gires que hi ha anunciades a
Europa però que –almenys de moment– no tenen data a Barcelona hi ha
les de Paul McCartney,
Jeff Lynne’s ELO, The Decemberists i Greta Van
Fleet. Per la seva banda,
U2, Elton John i Twenty
One Pilots visitaran Madrid però no Barcelona. ■

Veu a Sant Boi, ‘blues’ a Cerdanyola

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hi ha festivals en ciutats pròximes a la capital catalana
que posseeixen una veritable
condició de veterans. És el
cas de l’Altaveu de Sant Boi
de Llobregat, que celebrarà
les seves 30 edicions els dies
7, 8 i 9 de setembre. Amb el
lema ‘Alça la veu’, combina
actuacions d’artistes estrangers com ara el malià Vieux
Farka Touré, els nord-americans Boytoy i la francesa originària de l’illa de la Reunió
Morgane Ji, amb talents del
país com per exemple Ferran

Palau, Brighton 64 i Trau.
D’altra banda, l’històric Festival de Blues de Cerdanyola
–que deixa enrere la seva
condició de cita biennal per
tornar-se a fer cada any– celebrarà els seus 30 anys del
28 de setembre al 7 d’octubre
amb una programació en què
destaca la Nit Gran del dia 6
al parc del Turonet, amb entrada lliure i la presència de
Howlin’ Dogs, Watermelon
Slim, Might Vernon & The
Mighty Combo i Shirley Davies & The Silverbacks.
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¡Drones videntes!
-6/&4 Últimamente, no sé si coincidirán conmigo, mirar un telediario es como leer las páginas de sucesos de varios periódicos, uno detrás de otro, sin respirar. No es broma. Es traumático. Muertos, peleas, bombas, más
muertos, más bombas, accidentes, incendios,
gente sin hogar, inmigrantes devueltos a sus
países, más bombas, más muertos, gente atrapada, gente intrépida por rescatar, más accidentes, más peleas, gente que se cae o se tira
por los balcones… No soporto mirar telediarios. Así que procuro no hacerlo. Ya es una cuestión de salud. La vida es bella, ¿no? Pues eso.
."35&4 Hemos sembrado un jazmín en la terraza; a ver si esta vez no se muere. Personalmente, no me gusta nada cómo huele el jazmín. Jamás habría comprado uno, pero ha sido
un regalo y, como hay mucho espacio vacío, he
hecho una prueba. Los elefantes han tenido
una discusión: algunos lo quieren y otros preferirían que lo quitara. Pero la mayoría gana.
Sed demócratas -les digo-, que si no estaréis
muy mal vistos.
.*«3$0-&4 No sé a quién debemos la iluminación del artista, pero al menos he podido
respirar a fondo. Miquel Barceló no cubrirá de
barro el Palau de la Música, una de las maravillas del modernismo. La intención era borrar
lo que hay y convertirlo en una cueva. Además
se iba a celebrar un concierto ‘performático’
durante el cual Barceló iba a salir a escena disparando barro contra los cantantes. ¿Qué le
pasa a este hombre con el barro, que lo mete
en todas partes? ¿Podría dejar de molestar?
Que ponga el barro en su casa, hombre.
+6&7&4 Ni tiempo
para el café, van a tener los trabajadores.
Una multinacional informática norteamericana ha puesto en marcha un dron que vuela
repartiendo café entre sus empleados. Las cámaras y sensores del dron son tan listas que
incluso pueden predecir si las personas necesitan y servírsela antes de que la soliciten. La noticia me ha dado repelús. Ni de la silla para salir a la máquina de café y respirar se van a poder mover, los pobres. Qué mierda de vida se
nos avecina, ¿no? Pues eso.
7*&3/&4En una céntrica marquesina publicitaria de Barcelona apareció un cartel con la siguiente frase antimonárquica: «Si vivim, vivim
per trepitjar els caps dels reis». Esta frase se escribió para defender a los raperos y su libertad
de expresión, pues se trata de un verso extraído de la obra Enrique IV de Shakespeare, nada
menos. ¿En serio? Me troncho. Resulta que las
letras de Valtònyc y compañía están a la altura
de Shakespeare. Me ha dado una risa tonta...
4¤#"%0 Desde ciertos sectores turísticos se
afirma que el número de visitantes ha descendido. Suponemos que si lo dicen será verdad.
De todas formas siempre quieren más y más.
Ya no se puede caminar por el centro de Palma. Y les sigue pareciendo poco.
%0.*/(0 EF. Estic farta de vivir en un mundo
digital. Prefería el analógico. Es lógico.
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más Periódico

EL PERSONAJE DE LA SEMANA

Rosalía

El huracán tra-trá

según qué óptica. Rosalía defiende que su trabajo es de «inspiración flamenca» o que el flamenco, disciplina que estudia desde
los 13 años, es el origen de toda
su música. Sin ser familia de
artistas, la joven catalana dice
que descubrió a Camarón en
el parque con sus amigos y
la golpeó por dentro. Estudió, investigó y se pateó garitos y tablaos. En esto, su
mentor en la Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC) fue Chiqui de la Línea. Al mismo tiempo, también escuchó y aprendió de otros géneros que ahora supuran
en sus canciones, como
el rap, el r&b o el soul.
Su abanico de referentes siempre ha sido
muy amplio, también
fuera del flamenco.

La cantante acaba el verano convertida en el bombazo del año.
Escrudiñada por la crítica cultural, su canción ‘Malamente’ ha superado los 18
millones de visitas en Youtube. Otras tres coordenadas del fenómeno: ‘The
New York Times’ se ha interesado en ella, ha rodado con Almodóvar y es el
último capricho de Halle Berry y las Kardashian.
POR IGNASI FORTUNY

U

no de los versos
de la oda de Yung
Beef, primer espada del trap en
España, a Rosalía
que incluye su
mixtape
A.D.R.O.M.I.C.S. 4 dice: «New new wave,
tú estás repetida». Cuando se publicó esta canción, la joven de 25 años
de Sant Esteve Sesrovires estaba de
lleno en la gira de su primer disco,
Los Ángeles (Universal, 2017), que había cocinado junto a Raül Fernández, Refree. Un álbum de homenaje
al flamenco con la muerte –tema
muy presente en este género– como
eje vertebrador del trabajo. La abrazaban los elogios y la pellizcaban
las críticas de los más puristas
(apuntaban hacia la guitarra, no
flamenca). «Tú estás repetida», les
diría Yung Beef a estas últimas voces encorsetadas.
Por todo ello, por el runrún y,
evidentemente, por su obra –la conocida y la que se avecina–, Rosalía
Vila Tobella se ha convertido en el
nombre del año y el gran fenómeno
del verano, cuando la música se
comparte más que en cualquier
otra época. Prueba de ello son sus
apariciones estos últimos meses en
medios del caché de The New York Times, The Guardian, Billboard… Una
mujer, paya y catalana encabezando titulares sobre flamenco. Primer
apunte: un motivo para celebrar y
reivindicar como de permeable e in-

fluyente ha sido la cultura gitana en
la sociedad. Y segundo, que rima
con pregunto: ¿por qué es la abanderada del flamenco una paya? En
el centro de la cuestión se ha colocado a Rosalía, de la misma manera
que no se ha brindado esta posición
de privilegio a otras artistas gitanas.
Una mirada sesgada y un debate
que deberían afrontar aquellos que
mueven los focos y crean relato, desde el público hasta la prensa, fuera
de nombres propios. El talento de
Rosalía parece evidente. Y su cabeza, cuenta quien la conoce bien, está muy bien amueblada.
Volviendo al verso de Yung Beef,
Rosalía representa esa «new new wave» que, más allá de sus evidentes diferencias, pueden abanderar ambos. Una nueva generación de artistas que huyen de etiquetas y de modelos, y abrazan la experimentación. Forma de ser, de crear y expresar que aún se ve con recelo desde

Sonidos urbanos
Un buen empujón hacia
los sonidos urbanos que
siempre la han inquietado
fue Antes de morirme, tema
triunfador del verano del
2016 interpretado con C.
Tangana. A partir de ahí,
el vértigo se apoderó de su
carrera. Por aquel entonces, el periodista Luis Troquel ya le había presentado a Refree, con quien precisamente conectó hablando de Kendrick Lamar, Kany West, James Blake y de trap. Los
Ángeles estaba en camino. Más tarde
era nominada como cantante revelación en los Grammy Latino 2017,
su gran escaparate al mundo. Y llegó el verano, con la cantante ya convertida en fenómeno: además de rodar con Pedro Almodóvar la película Dolor y gloria, sus canciones las
han bailado desde el clan Kardashian hasta Halle Berry.
La mezcla de tradición con sonidos modernos es quizá el motivo
por el que Rosalía ha entusiasmado
a jóvenes ajenos al flamenco. Eso y
que es de su generación, que se
muestra por redes sociales con esa

Su nuevo
disco, ‘El mal
querer’, saldrá
en las próximas
semanas

QUEDA DICHO
Jordi Costa

PROFESOR Y CRÍTICO CULTURAL

«Hacer chistes
racistas y decir que
es incorrección
política me parece
un serio problema
de autopercepción»

«Hay muchas
cosas que se
pueden hacer
por medio de
la psiquiatría»
Francisco
PAPA
[SOBRE LOS NIÑOS GAIS]

Leticia Dolera

Sofía Suescun

Rafael Amargo

«El piropo genera
mucha violencia:
guapa.. ¿Por qué
tienes que
adjetivarme?»

«Tengo esa cosa
que le gusta a
España entera
y no sé lo que es»

«Soy bisexual,
creyente y hetero.
Ni maricón ni gay»

ACTRIZ Y DIRECTORA

ESTRELLA DE LOS ‘REALITIES’

BAILAOR

Stormy Daniels
ACTRIZ PORNO

«¿Qué se puede contar
de dos minutos?»

[SOBRE LOS CHISTES DE
GITANOS DE ROBER BODEGAS]

[SOBRE EL SEXO CON TRUMP]
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por Lucía Etxebarria
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TÀSSIES

aparente transparencia que se tiene en internet. Prueba de ello se
pudo ver en la platea del Palau de
la Música en el concierto de fin de
la gira de Los Ángeles. Pocos de ellos
conocerán a referentes de la catalana en lo hondo como la Niña de
los Peines, pero sí al mencionado
Kanye West, por ejemplo.
Inquieta y trabajadora incansable, durante la gira de Los Ángeles
ya estaba dando forma al que será
su segundo disco, El mal querer
(Sony), que produce con El Guincho. Un trabajo que ya empezó a
forjarse en el ESMUC con el productor canario. Una vuelta de
tuerca más a la etiqueta de neoflamenco que le han colocado para
acercarlo al gran público. El mal
querer se prevé que salga entre finales de septiembre y principios
de octubre, aunque lleva todo el
verano presentándolo en directo.
En él ha pasado de una puesta
en escena flamenca, cantando sentada al lado de Refree y su guitarra,
a llenar la pista bailando con un séquito de acompañantes. Lo de bailar no le viene de nuevo, pues también lo estudió desde cría. Siempre
había tenido la idea de bailar y cantar, cuentan allegados. En el Sónar,
donde defendió por primera vez el
espectáculo, desbordó expectativas
y cautivó a las plumas. Salió de ahí
siendo Beyoncé (miren, si no, hemerotecas).
Hasta el momento se conocen
dos canciones de su nuevo trabajo,
que deambula por otro tema muy
propio del flamenco: lo oscuro que
rodea al amor. Malamente, con su
ya célebre ¡tra-trá!, tuvo su provocativo primer adelanto con el videoclip de la productora catalana
Canadá (se dedican a vender cosas,
a la publicidad), en el que se la presenta entre constantes referencias
al mundo gitano, lo que hizo explotar el debate por las acusaciones que recibió de apropiacionismo cultural. Millones de reproducciones después en Youtube, sacó su canción sobre los celos en la
pareja, Pienso en tu mirá, con casi
igual éxito y también con algo de
murmullo. H
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@LaEtxebarria

H

ace una semana
escribí un cuento sobre dos países imaginarios:
Vulgaria del
Norte y Vulgaria del Sur. Un
periodista asturiano decidió que el
cuento se refería a Asturias y León,
y que yo estaba atacando a Asturias. De nada sirvió que numerosos
asturianos dijeran que ellos no lo
habían entendido así (entre ellos
Nacho Vegas, cantante y poeta,
uno de los asturianos más conocidos fuera de la tierrina, y uno de
los más respetados fuera de ella).
Nadie pudo evitarme un linchamiento público en redes de tal
magnitud como para que la cosa
acabara en comisaría, después de
que yo recibiera varias amenazas
de muerte, algunas en las que hablaban de mi hija. El miedo fue tal
como para que yo cerrara temporalmente dos cuentas. Nunca sabes
si entre dos mil pirados que te insultan y amenazan no habrá algu-
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El megáfono de Vich es fascismo
CORAZONADAS
CÉSAR CASAL
l iceberg catalán de Torra o el
Titanic español de Sánchez:
no se sabe qué es peor. El primer error ha sido reconocer
que hay dos bandos. Bandos que son
más bien dos bandas. Los lazos amarillos van a teñirse de negro como sigamos pisando cristales rotos.
El mensaje que el ayuntamiento de
Vich lanza a las ocho de la tarde por
la megafonía pública incitando a la
independencia es fascismo, puro y
duro, tan fascista como lo es el ministro italiano Salvini. No se puede
suavizar de otra manera. El intenso
sonido de campanas que precede a
la arenga que escucha la ciudad es lo
que se conoce como llamada al somatén, que era la manera de convocar a
las unidades armadas cuando un territorio municipal estaba en peligro.
Un puro disparate, otro, al estilo de
comité de defensa de la inexistente
república. Como Torra inaugurando
una exposición en la que la imagen
del rey Felipe VI se utiliza para hacer burda burla.
Hace tiempo que mucha gente en
Cataluña ha asumido que el rey de
España es un rey de baraja, no más.

E

Rivera, que tanto contribuyó con su
impaciencia al entierro por odio masivo de Rajoy, no ayuda erigiéndose
en agitador para salir en las fotos y
liándose a deshacer lazos amarillos.
Un incendio no necesita más fuego.
Y mientras el presidente Sánchez en
Costa Rica o por ahí lanzando bravatas de un 155 que no puede cumplir con esa minoría absoluta que lo
sustenta, en la primera vez que una
campaña electoral se dirige desde
Moncloa y con decretos.
La situación no puede ser más delicada. Este conﬂicto no se enfría en
una cámara frigoríﬁca ni en el invierno de Oslo. Nadie quiere arreglar nada. Esa es la verdad. En Madrid muchos están encantados con los pérﬁdos catalanes. Y en la Cataluña más
rural e interior están felices con esa
teoría de que Franco sigue vivo. Para ellos, todo viene de que España es
franquista. No sé para qué el empeño de Sánchez en exhumar a Franco,
cuando está todavía vivo y gobierna
en Cataluña, si atendemos a la propaganda de Torra.
Este personaje supera a Puigdemont, y todo sería muy gracioso si
no estuviésemos poniendo en peligro
vidas. Parecía imposible superar en
descalabro a Puigdemont, pero Torra lo ha logrado. Utilizan las palabras
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democracia y referendo como coartadas. El escritor Eduardo Mendoza
no hace mucho recordó que esa Cataluña edénica e idílica no existe y
que no hay que remontarse tanto para encontrar una Sagrada Familia que
no eran capaces de acabar nunca, un
bingo que funcionaba en la Pedrera
y un plan muy serio para derribar el
Palau de la Música. El autor añadía
con bisturí de honrada tinta: «Desde entonces, la costumbre de adaptar la historia a las conveniencias del
momento ha sido un rasgo distintivo
de la identidad catalana». Retuercen
el cuello al cisne como si estuviésemos en medio de un Barça-Real Madrid. Pero no es de fútbol el partido
que está en juego.
El nefasto Torra sonríe satisfecho
con las proclamas de la megafonía de
Vich, cuando debería echarse a llorar. Hechizar a un pueblo con paso
ﬁrme hacia un acantilado no es gracioso. Cuando un asunto se convierte todo los días en viñeta, es que nadie piensa en serio en una solución.
Hasta Rajoy, de la mano de Rivera y
en teoría con el apoyo de Sánchez,
aplicó un tibio 155 que fue como tomarse una tila o una manzanilla.
¿Dónde están los sensatos? Pues
enmudecidos, con miedo y, sobre todo, muy solos.
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ENTREVISTA AL PRO PIETARI BLANC-I-BLAU

MONTSE GIRALT

Chen
Yansheng
President del RCD Espanyol

Al seu despatx
Chen Yansheng,
president de l’Espanyol, mira cap a la
gespa de l’estadi de

“Penso en l’Espanyol
constantment”
JOAN JOSEP PALLÀS
RAMÓN ÁLVAREZ
Cornellà de Llobregat

C

hen Yansheng (Shantou,
1970) va aterrar a l’Espanyol a finals del 2015 inaugurant una nova era en el
club blanc-i-blau. Després
d’un primer any difícil en l’àmbit
esportiu, el president de Rastar
Group sent que les coses comencen a funcionar com va imaginar.
Chen ja no és un simple inversor
estranger en el futbol espanyol.
Comença a conèixer el terreny. Si
un dia el va seduir el discurs de
Sánchez Flores ara és un enamorat

del joc de Rubi. La Vanguardia ha
parlat amb ell al seu despatx de
Cornellà.
La temporada amb Rubi ha començat bé. Sent que l’ha encertada amb la seva nova aposta?
Hem apostat per Rubi per la seva
ambició i pel seu treball. També
ens va convèncer el recorregut que
el va portar fins aquí.
El seu estil de joc no té res a
veure amb el de Quique Sánchez
Flores...
Quique va tenir els seus bons moments i va tenir també bons resultats. Però vam haver de prendre
decisions per millorar el rendi-

ment de l’equip, que és el més important. El vestidor va donar suport a la decisió.
Personalment, li agrada més el
joc de Rubi?
No soc un professional del futbol,
sinó un aficionat més. A tots ens
agrada veure un futbol bonic i
l’equip ara ens fa gaudir, perquè
ens està oferint això, però no crec
que en aquest punt la meva opinió
s’hagi de tenir en compte.
Rubi ha plantejat al vestidor el
repte d’arribar a Europa. El club
pot assumir l’objectiu?
Quan vam escollir Rubi el motiu
principalvaserlaseva ambició.Sabem que ell, com a entrenador, ha
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de créixer. Nosaltres com a club
també hem de créixer. I la millor
manera de fer-ho és fixant-nos objectius alts i construint junts.
Europa és la paraula màgica.
També maleïda...
Europa sempre ha estat el nostre
objectiuinol’hemcanviatmai.Des
del principi sempre ho vaig dir.
Amb això es vol transmetre també
una ideade gestió: l’Espanyol ha de
jugar a Europa com més aviat millor i lluitar-ho cada temporada.
Però no vam fixar mai un termini
concret. El que no esperava és que
això es convertís en un titular del
que tothom parlés.
Va pecar d’un excés d’optimis-

Cornellà a través
d’una finestra del
seu despatx minuts
abans d’atendre
‘La Vanguardia’

me al parlar de Champions?
Fa tres anys que gestionem el club i
això ens aporta experiència per reflexionar i fer autocrítica. Hem
menyspreat la competitivitat de la
Lliga. Sempre hem sabut que és de
màxim nivell mundial, però la
competència interna que hi ha és
més gran del que imaginàvem.
Tots els equips estan molt preparats.
En quina mesura afecten a
l’Espanyol les restriccions econòmiques que hi ha ara a la Xina
sobre la inversió a l’estranger?
Ens hem trobat restriccions des de
la Xina a les inversions en el sector
del futbol. La sort que tenim és que
ja hem resolt la part més important
dels problemes financers de l’Espanyol. Ara mateix el club és autosuficient i pot anar creixent per ell
mateix.
Ha designat un nou director
general, Roger Guasch. Què n’espera d’ell?
El vam escollir pel seu currículum.
Ha passat per diferents sectors i
sempre amb resultats reeixits. Tenim confiança total que pugui
aportar un gran valor al club i pugui ajudar-nos a créixer. Un club
de futbol necessita dues grans àre-
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30 empreses

28 milions

Chen Yansheng va fundar l’any 2000 el qu
entramat empresarial de Rastar Group.
una trentena de filials centrades en el neg
i els videojocs, que ocupen prop de 10.0
acabar el 2017 amb uns ingressos de 347
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es de gestió, l’esportiva i l’empresarial. I en totes dues necessitem
grans professionals.
S’acusa Guasch de falta de
sentiment perico i ha estat molt
discutida la seva decisió d’incrementar el preu dels abonaments. Era realment una mesura necessària?
Quan vam apostar per l’Espanyol
el que més ens va atreure va ser la
seva història, la seva cultura i el
sentiment que l’envolta. Per això
apostem molt pel planter i el cuidem al màxim, de la mateixa manera que estem potenciant i donantaconèixerlahistòriadel’Espanyol. D’altra banda, hi ha la
part empresarial, i el director general intervé aquí. Confiem en la
seva professionalitat. El passat
espanyolista que pugui tenir o no
no és un factor imprescindible
per fer bé la seva feina. Respecte
al reajustament de preus, forma
part d’una sèrie de canvis que està introduint el nou director general. És només una part, i no podem jutjar una decisió de tantes
que ha pres i encara ha de prendre. Esperem el resultat global.
La gran batalla de l’Espanyol
sempre ha estat generar més
recursos per reduir el deute
que li marca l’actual límit salarial. Quina és la fórmula?
Avui els nostres ingressos es concentren en la televisió, el ticketing, els abonaments, els patrocinis i la compravenda de jugadors.
L’experiència ens diu que
aquests ingressos van variant, però els quatre àmbits es mouen per
un mateix principi: un bon joc. Si
aconsegueixes un bon resultat
esportiu puges en la classificació,
aconsegueixes més ingressos televisius,vindràmésgental’estadi
i els teus jugadors es revaloritzaran. La nostra aposta pel planter
fa que els ingressos que puguem
aconseguir per a ells arribat el cas
siguin també més grans que si no
els haguéssim format.
Elpreocupalabaixaassistència a l’estadi?
Hem de conèixer el fons del problema. És una tendència globalitzada. L’experiència de veure partits a través de les pantalles és
molt millor que abans. És un canvi d’hàbit de consum. Això també
deriva en l’increment de drets de
televisió. Tot té els seus pros i
contres. Tots els clubs tenen el
mateix benefici i, alhora, el mateix problema: la caiguda d’espectadors.
El gran problema de créixer
és que els jugadors també creixenisemprehihaalgúmésgran
que pot emportar-se’ls.
Que hi hagi grans clubs interessats pels nostres jugadors significa que estem fent bé la nostra feina. Som un club de planter, som
creadors de jugadors de primer
nivellilamilloradelnostrerendiment fa que tinguem jugadors
que siguin atractius. L’aficionat
havistlessortidesdejugadors:no
estem venent a qualsevol preu. I
els jugadors que s’han volgut
quedar hem aconseguit que es
quedin.
Afirma vostè que el seu compromís amb el club és ferm i a
llarg termini, però sempre s’especula que el club està en venda. Vostè vendria l’Espanyol?

Socunempresariilamevatrajectòria m’avala: no he fet mai cap
especulació. Fa 30 anys vaig començar amb el negoci de les joguines i hi segueixo, tot i que al
llarg d’aquests anys hagi diversificat el negoci. L’Espanyol forma
part d’aquest mateix entramat.
Crec fermament que aquest projecte val tots els esforços que el
grup està realitzant i seguiré amb
aquesta aposta. Entenc que hi hagi especulacions en funció de
com vagi el club, però això no té
res a veure amb la realitat. El nostre compromís és ferm i a llarg
termini.
En qualsevol cas, es mostra
obert a l’entrada de nous inversors?
Tenim un 99,25% del club. Sem-

pre hem cregut que no hem de
créixer a través de les grans inversions, sinó de la gestió, de la
pròpiacapacitatdelclubpercréixer, i en això estem. Sempre hem
estat oberts a l’entrada de socis.
L’ampliació de capital que vam
fer estava oberta a tothom. Per això la nostra relació amb els antics
accionistes ha estat cordial i
oberta. Com més persones apostin per l’Espanyol, el club anirà
millor.
Quin tipus d’inversor busca?
No volem que hi entri qualsevol.
Ho hem de controlar, posar un
filtre perquè sigui bo per al projecte. Ha de ser un inversor estratègic, no un especulador.
Està satisfet d’haver entrat a
l’Espanyol?

A la grada

Estic satisfet amb el projecte, però em poso un aprovat. Sobretot
perquè quan entres en un sector
nou, que desconeixes, necessites
un temps d’aprenentatge. En
aquest període hem comès errors, però en general hem aconseguit que l’Espanyol creixi a tots
els nivells. La valoració és positiva. La gent del club està fent una
gran feina. Hem aconseguit una
bona sintonia i la línia és ascendent.
Què és el que més li va costar
d’entendre del futbol espanyol,
d’un negoci tan poc ortodox?
El futbol és una cosa tan impredictible i tan diferent a qualsevol
altre negoci que precisament és
això el que el fa atractiu. Pots fer
moltes coses, però el resultat és
sempre impredictible, així que
has de mantenir una línia i ser
molt constant.
En aquests tres anys, quin ha
estat el seu millor i el seu pitjor
moment a l’Espanyol?
El pitjor moment sens dubte va
ser el primer any. Va ser entrar i
començar a patir pel descens, no
podia fer res més que esperar. I el
millor moment va ser quan es va
confirmar que no descendíem.
Aleshores vaig poder començar a
treballar.
Quant de temps li dedica a
l’Espanyol?
Un 80%. L’hi asseguro. Tot i que
no sigui aquí. La distància no és
un problema. Constantment estic pensant en l’Espanyol.
Manté la relació amb Dani

MONTSE GIRALT

El president
blanc-i-blau
confessa que amb
l’arribada de Rubi

l’equip està aconseguint fer gaudir
l’afició amb un
futbol més vistós;
espera que duri

LA PROMESA

“El meu compromís amb
l’Espanyol és a llarg
termini; no especularé amb
el club, no ho faig mai”
L’OBJECTIU

“Va ser un error menystenir
la competitivitat de la Lliga,
però l’Espanyol ha d’estar
a Europa”
LA CONDICIÓ

“Estem oberts a l’entrada
d’inversors, però ha de
ser un soci estratègic,
no un especulador”

P.21

Sánchez Llibre? Va arribar a
creure en algun moment que
havia fet un mal negoci amb ell?
Cada vegada que vinc miro de dinar algun dia amb ell. Mantinc la
relació d’amistat. Tot i que ser
amic d’en Dani no significa compartir la seva filosofia de gestió.
Ell ha aportat moltíssim a aquest
club, en els seus anys de gestió ho
va fer el millor que va poder en les
condicions que es va trobar. En
Dani va compartir moltes experiències amb nosaltres, i això ens
ha ajudat molt. I no parlo només
d’en Dani, sinó de gent del club,
exconsellers... Sabem que hi ha
molta gent que pot ajudar-nos a
fer un Espanyol millor.
Què li sembla el contracte
que ha firmat la Lliga per jugar
partits als Estats Units? Li hauria agradat que s’hagués acordat amb el mercat asiàtic?
Coneixem aquesta notícia, però
fins ara no hem rebut cap confirmacióoficial.Detotamanera,ens
agradaqueesposinenmarxamesures innovadores, però hem de
cuidar el sentiment de les aficions i els interessos de cada club.
L’Espanyolencaranohaanat
a la Xina en els seus anys de gestió. El negoci del club no es troba també allà?
Per dissenyar la pretemporada
ens regim bàsicament pel criteri
esportiu. Un cop complertes les
exigències esportives, sí que podem provar de buscar forats per a
la promoció comercial, però en el
cas concret de la Xina això també
depèn de la disponibilitat dels
equips d’allà. I lògicament necessitaríem un equip de nivell. Respecte al negoci de l’Espanyol a la
Xina, aquest any hem obert les
dues primeres acadèmies del
club. La primera acadèmia col·laboraambmésde30instituts,crec
queaquesttipusd’accionscontribueix molt més que jugar un partit allà.
Un grup de socis i aficionats
està treballant per recuperar
les històriques seccions poliesportives de l’Espanyol. El club
les reconeixerà?
El principal per nosaltres ara mateix és el futbol, i precisament ara
no podem desviar el nostre focus.
El club prova d’obrir-se a la
societat i la cultura catalanes i
ha començat a realitzar les seves activitats en institucions
significatives, com ara el Palau
de la Música, el Museu Nacional... Com veu el moment actual
que viu Catalunya?
Sempre hem tingut clar que el
nostre negoci és el futbol, però
quesomaBarcelonaisomaCatalunya i considerem que som una
institució que representa tant a
Barcelona com a Catalunya, i
hem de participar activament en
la seva promoció. Crec que
aquestes mesures són molt importants per posicionar-nos respecte al que som i volem seguir
sent, sense definir-nos políticament.
L’Atlètic és el model? Creu
que l’Espanyol pot arribar a
créixer i competir amb el rival
ciutadà, el Barcelona?
Gestionar bé el club i continuar
creixent sempre serà el nostre
objectiu i tots els bons exemples
de la Lliga són vàlids.

Rubi dona
per bo un
de merca
sense sob

RAMÓN ÁLVAREZ Corn

“El millor fitxatge é
valoritzat els jugado
em”. Així va resum
tancament de merc
poques sorpreses p
El tècnic va revelar
luntat era incorpor
per línia i finalment
bar Rosales per ref
dret. La bona notícia
no se’n va anar ning
tret de Sergio Sánch
cindir el contracte
agrair l’actitud i va d
“AmbRosaleshem
jugador que ens apo
què buscàvem un ju
periència –va anali
Hem portat Borja Ig
novat David Lópe
grans porters... Que
reforçat alguna posi
sí, però això no és ex
alertar del que esper
Medizorrotza. “L’
equipmoltintensqu
laxar-te ni un mom
nyalar. I es va fer s
queChenYansheng
tre. “El president est
però ens ha demana
laxemiquenoenscr
què això acaba de co
tic molt d’acord”, va
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ALINEACIONS PR

ALABÈS: 1 Pacheco, 21 M
5 Laguardia, 3 Rubén Du
Gómez, 19 Manu, 22 Wa
10 Guidetti i 7 Sobrino
Entrenador: Abelardo Fe
ÚLTIMS PARTITS

P

ESPANYOL: 13 Diego Lóp
15 David López, 22 Herm
21 Marc Roca, 11 Baptis
10 Darder, 9 Sergio Garc
Entrenador: Rubi
ÚLTIMS PARTITS

E

Camp: Mendizorrotza

Àrbitre: Iglesias Villanue

