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CITES de la setmana
Música
ESTEBAN LINÉS

SOUL/FUNK ABRASIU. Formats fa sis anys a

Nebraska, el quintet capitanejat pel vocalista Josh Hoyer ha esdevingut una indiscutible referència de l’escena amb la seva
abrasiva combinació de soul, funk i R&B.
Josh Hoyer & Soul Colossal estan presentant el material del seu nou àlbum, com
l’EP The end of the night que han fet aflorar a manera d’avançament. Un xou que
s’assenta en la veu intensa i la lírica de les
composicions d’Hoyer i el so potent, funk
sense fre, de la seva banda.
19/IX. LA [2] DE APOLO. 21 HORES

VELLA ESCOLA. Els Night Demon són de Ca-

lifòrnia i estan sobre els escenaris fa una
mica més de temps que Hosh i companyia, però ja han deixat ben clar que són
una de les formacions de la vella escola
heavy metal que cal tenir ben en compte.
Amb Jarvis Leatherby al comandament
de la sala de màquines (bregat i polifacètic

Art
músic, que va ser vocalista a Jaguar o baixista als llegendaris Cirith Ungol), el grup
està mostrant les contundents raons del
seu fins ara últim treball, amb què donen
forma a un xou sufocant en què també es
recordaran d’aquell Cursi of the damned
amb el qual van debutar. La vetllada
l’obrirà la banda metal·lera barcelonina
Soul Dealer.
20/IX. RAZZMATAZZ 3. 21 HORES

RECORDANT EL MESTRE. Aromes cubans, i

dels bons, al Jamboree de la mà de la pianista establerta a Barcelona María Lilia
Cano i el violinista Carlos Caro, fundador
de Sabor Cubano el 1997 i tota una referència d’aquesta escena a la Ciutat Comtal. Tots dos donen vida, amb còmplices
de la talla de la vocalista Telva Rojas, a un
personal tribut a l’obra del gloriós Ernesto
Lecuona, tot i que també donaran vida a
clàssics d’Ignacio Cervantes o José María
Vitier.
22/IX. JAMBOREE. 20 I 22 HORES

TERESA SESÉ

L’ART SOLIDARI D’ULLS DEL MÓN. Fa deu anys

Manel Esclusa va donar a la Fundació Ulls
del Món una sèrie de fotografies del Sàhara que, amb una altra aportació d’Antoni
Tàpies (un quadre i unes litografies), donarien origen a la col·lecció Visions, que
avui té obres d’Andreu Alfaro, Miquel
Barceló, Toni Catany, Antoni Llena, América Sánchez, Josep Guinovart o Cristina
Iglesias. L’última obra que s’hi ha incorporat és Janus, una escultura de Jaume
Plensa que guia l’exposició a Marlborough, amb una selecció dels seus fons.
GALERIA MARLBOROUGH. DEL 19 AL 29/IX

tures van als Espais Volart sota el guiatge
d’un dels seus especialistes més importants, el crític J.F. Yvars. La inauguració
coincideix amb dues més: Manuel Duque
i la col·lectiva Somiant una possibilitat.
ESPAIS VOLART. FUND. VILA CASAS. DEL 19/IX AL 30/XII

FITO CONESA, D’ARVO PÄRT A LA RUTA DEL BAKALAO. L’artista Fito Conesa inaugura el nou

cicle de l’espai 13 de la Fundació Miró
amb una proposta immersiva, Nuestro camino permanece, on música i espai es confabulen per crear una experiència sensorial que segurament apassionaria tant el
compositor minimalista Arvo Pärt com
els dj de la ruta del bakalao.
FUNDACIÓ MIRÓ. DEL 21/IX AL 4/XI

JULIO GONZÁLEZ SURT DE L’IVAM. Julio Gon-

zález, el creador de l’escultura moderna i
per molts l’escultor més original del segle
XX, és l’estrella de l’IVAM, un centre que
acull l’excepcional col·lecció adquirida a
França per la Generalitat Valenciana als
vuitanta. Setanta dibuixos i quatre escul-

PICASSO TORNA A PARÍS. Ensenyar les obres
que Picasso va veure en directe en els seus
primers viatges a París. Amb aquesta idea
el museu barceloní ha reunit un important conjunt d’obres de l’Orsay de París.
MUSEU PICASSO. DEL 21/IX AL 20/I

GUSTAVO DUDAMEL I LA
MAHLER CHAMBER
18 I 19/IX PALAU DE LA MÚSICA

Continua la història
d’amor entre Gustavo
Dudamel i el públic del
Palau de la Música.
Després d’exhaurir
l’aforament amb la seva
integral de les simfonies
de Beethoven, la primavera del 2017, ara inaugura la temporada amb
dos concerts dirigint la
Mahler Chamber Orchestra en la 5a de Schubert i la 4a de Brahms el
primer dia i la 3a de
Schubert i la 4a de Mahler el segon. En aquesta
última, una joia del
simfonisme vocal, hi
posarà veu Golda
Schultz, amb qui Dudamel ha arrencat gira a
Lisboa. El director veneçolà, que havia de venir
amb la Simón Bolívar,
s’ha negat a sortir de
gira amb aquesta orquestra per desavinences amb el Govern de
Maduro.

DANI DUCH

Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

DISC D’HOMENATGE A PAU CASALS. L’OBC
presenta el seu nou enregistrament (Warner) al voltant de la figura de Casals en un
concert en què se sentiran obres de Gaspar Gassadó, Glazunov i el mateix Casals.
De fet, és el primer enregistrament que
s’ha fet de Nocturns portuguesos de Cassadó, deixeble de Casals, amb la partitura
manuscrita que es conserva a la Biblioteca
de Catalunya. El disc conté també el Concert batalla op. 108 de Glazunov dedicat a
Casals, que rarament s’interpreta. I sonarà també la sardana Sant Martí del Canigó
de Casals, adaptada a orquestra pel seu
germà Enric Casals. L’orquestra la dirigeix Jordi Bernàcer i el violoncel solista
és Damián Martínez.
19/IX L’AUDITORI 20 H

UN SUPERVIVENT AL PALAU. La Simfònica del

Vallès es llança a interpretar –amb la novena de Beethoven– Un supervivent de

Teatre
Varsòvia per a narrador, cor masculí i orquestra, una de les obres més impactants
d’Arnold Schönberg (també la lletra), que
fa referència tant al gueto de Varsòvia
com a la cambra de gas dels camps d’extermini. La soprano Elena Mateo, el tenor
Eudard Mas, la mezzo Cristina Segura i el
baríton Josep Ramon Olivé seran solistes.
L’actor Fermí Reixach farà de narrador.
La direcció és de David Niemann, amb el
Cor Lieder Càmera i el de Cambra de Granollers.
22/IX PALAU DE LA MÚSICA 18.30 H

JUSTO BARRANCO

FELIÇMENT JO SOC UNA DONA. La companyia
Q-Ars Teatre presenta a La Seca Carola, a
partir de la novel·la de Maria Aurèlia Capmany Feliçment jo soc una dona. Carola és
un retaule de la societat catalana del segle
XX. Una dona de mitjana edat escriu amb
sinceritat els records del seu periple vital.
Francesca Piñón dirigeix Anna Güell en la
lluita d’una dona per intentar aconseguir
la seguretat econòmica i la llibertat sense
l’ajuda dels homes.
LA SECA. FINS AL 7/X

LA MERCÈ... A NOU BARRIS. La Simfònica i el
Cor del Liceu, amb Josep Pons al capdavant, es deslocalitzaran per un dia i brindaran diumenge un concert d’obertures i
cors d’òpera la plaça major de Nou Barris.
Dos dies abans ho farà la Banda Municipal
de Barcelona posant-se en mans del seu
nou director, José Rafael Pascual-Vilaplana: pasdobles, sardanes, danses gregues...
21 I 23/ IX PLAÇA MAJOR DE NOU BARRIS

ELS ISERN I ELS FONTANALS. El laboratori Peri-

pècies que coordina Sergi Belbel a la sala
Beckett posa el focus en la idea de temps
amb IF-FI, un muntatge en què el públic
recorre en dos grups separats les vides de
dues famílies barcelonines, els Isern i els
Fontanals, al llarg de quatre generacions i
vuitanta anys. De la guerra de Cuba del
1898, al 1978 i la transició. Les escenes, de

durada molt variable, s’expandeixen en
espiral en un cas, i convergeixen de la mateixa manera en l’altre, entorn d’un fet
que uneix les dues famílies: un bombardeig durant la Guerra Civil a la plaça de
Sant Felip Neri el 1938.
SALA BECKETT. DEL 19 AL 23/IX

T DE TEATRE TORNA AMB ‘E.V.A.’. T de Teatre,
una de les companyies més populars del
país, formada només per dones –tot i que
a les seves obres també hi sovintegen actors com Albert Ribalta i Jordi Rico–, torna amb l’obra amb què va celebrar els 25
anys, E.V.A., dirigida per Julio Manrique.
El títol al·ludeix a l’escala visual analògica
del dolor, que permet mesurar la intensitat del dolor que descriu el pacient, i també és una comèdia dramàtica amb quatre
històries encreuades d’antigues companyes d’escola. Una comèdia per reflexionar sobre el dolor –físic, somàtic, quotidià
o de l’ànima– i la seva poètica.
TEATRE ROMEA. FINS AL 14/X

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 14-17

O.J.D.: 244991

TARIFA: 198000 €

E.G.M.: 801000

ÁREA: 1728 CM² - 400%

SECCIÓN: REVISTA

16 Septiembre, 2018

CONF
AUDACES

GUSTAVO
DUDAMEL
Una estrella
mundial, de cafias
por Carabanchel
E1 gran director de orquesta
~lterr~o sus viaies pot el rr~undocon
escapadas al barrio r~tadt’ile~o donde
creci6 su esposa, la actriz espaf~ola
MmfaValverde Y dis~ruta con ello

N SU CONTINUA con
dicidn errante, Gustavo
Dudamel va encontran
do nuevos refugios. Para
el chiquillo que un alia sa1i6 de Barquisimeto, en Venezuela, y
se alz6 comola m~sreirescante reve
laci6n de la direcci6n musical en el

E

dismo formaba parte del sueldo. Una
de las caras menosamablesdel triunfo. Y eso implicaba tambiOnla necesi
dad de buscar lugares desperdigados
donde poder encontrarse c6modo.
banchel aparte de Los ~.ngeles, don
de tiene su residencia- 1o sea ahora,
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]a barradel
delos lugar~
n el barrio
madrileSode, ~,arabanohel.

I
I

EL PA]~S

SEMANAL

cuando ha cumplido 37 afios y ya se
ha convertido en una figura consagrada a nivel internacional. No solo pot
que es el barrio donde creci6 su espo
sa, la actriz espafiola Maria Valverde,
con quien se cas6 en 2o17. All/riven
los padres de ella yen su casa recalan
cada vez que ambos pasan pot Madrid. TambiOnporque, en el caso del
m0sico, el barrio pega con sus or/ge
nes humildes. No olvida Dudamel que
creci6 como un chamo con necesidad
d~ rumbo fijo, para no caer en el futu
roque cercaba a muchos de su entorno. Viene de esa turbia frontera que
raya al otro lado con los malandros.
Un agujero de predestinaci6n
con
n~meros en la rifa, del que muchos
fueron rescatados por la educaciOn
musical del Sistema de Orquestas ve
nezolano, creado pot Jos0 Antonio
Abreu hace cuatro d~eadas.
Hay algo en las calles de Cara
banchel que le seduce. Un aroma
muy ligado a Ia realidad mestiza de
los extrarradios con carActer: tien
das, bares, terrazas, fuentes y parques
donde comprar, echar una charla con
los vecinos o perderse paseando. Si
a eso le unimos anonimato asegurado y basra un dentista de confian
za... "Mueha gente me dec/a: ’Y ahf,
en Carabanchel,
Lqu8 haces? LTe
vas aver la c~trcel?", comenta Gus
tavo, ell un paseo buscando sombra
por el parque de Eugenia de Montijo.
Y algo de raz6n tienen, pese a caer en
1o manido. El solar donde se levanta
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CONFIDENOIAS

ba la antigua prisiOn que rue todo un
referente en la lucha antifranquis
ta; bordea los bancos, los camposde
[t~tbol, las fuentesy los grafitis del re
cinto donde Dudamelsuele darse un
garbeo a menudo. "Anoche estuvimos
paseando pot aquf. CuandoMaria me
ense~Osu barrio, me enamoresi cabe
m~.s de ella por el orgullo con el que
transmitfa su pertenencia’, afirma.
Hoyno se le ocurre renunciar a la
tortilla de patata de Gloria, su suegra,
ni a los rincones que le descubrePdcar
do, el padre de la aetriz. Comoel bar
Flores, dondesolfa comerel menudel
dia el abuelo, pegadoa la plaza del an
tiguo ayuntamientoy donde el se sien
ta en este dfa de inicio de septiembre
en ]a barra para tonmr una calm con
tapa castiza: gambasa la gabardina.
0 tambi(~nen otto rel~Jgio espaf~ol
nuevo para ~l. Almonacid de Zonta,
provincia de Guadalajara, el pueblo
de la familia de su esposa, en plena
Alcarria. ~Cuandoeres m~sico pasas
pot los sitios, pero no los vires en rea
lidad. No me ocurre ya en Madrid ni
en Almonacid, los roy descubriendo
m~is profundamente porque ahora los
habito", afirma. Buencontrapuntoa la
vor~iginede una estrella musical de su
nivel, acostumbradoa dirigir en Ber
lin, MilAn,Paris, NuevaYork, Tokioo
Viena, donde hace dos afios se hizo
cargo del Concierto de Afio Nuevo.
Dudamel no olvida adem~is que
rue en Almonacid donde se encon
traba cuando se produjo la noticia
que m~is le ha desgarrado pot den
tro en los fdtimos meses: la muerte
de Abreu, su mentor y maestro. El
hombre que cuando era nifto descu
bri6 sus dotes de liderazgo, su sensibilidad o esa extrafia y torrencial
habilidad para la mgtsiea.
Abreu muri6 el pasado matzo con
79 afios. Dej6 un legado ahora ame
nazado por el contexto de un pais in
cendiado entre dP4siones, pendiente
de una continua sangria de exiliados,

AUDAOES/ GUSTAVO DUDAMEL

"Cuando Maria me
ense6 su barrio, me
enamor si cabe mils
de ella pot el orgullo
con el que transmitia
su pertenencia"

colas fomentadaspot la escasez, una
lucha por la especie con base en el
mercado negro y encadenado a una
dictadura con presos polflicos y pren
sa amordazada. Aquel pais hoy hundido habfa llegado a ser el asombro
mundial en la m{tsica ckisica apenas
hace una d~cada. Su Sistema de Orquestas, creado hace 43 af]os en Ca
racas, form6 a cientos de miles de
niAos y j0venes venezolanos de extracciOn marginal pot medio de la
educaciOn musical.
"Aquel dia me fui a pasear solo y
senti su presencia’, recuerda Duda
reel. "Noquise tinicamente llorarlo,
me empe~ en festejar Io que habia
sido para mi y 1o que habfa hecho pot
nuestro pals. Escuch~ m0sica en su
memoria:la Cuarta sinfon~a de Chai
kovski, que supone la
superaci6n de las adver
sidades, y ya de manera
m~s fndma, m~s dolien
re, la Terceras#~fonfade
GOrecki, eonocida como
~.
la de las lamentaciones
A Abreu le despidieron
con honores de jefe de
Estado. Pero Dudamel
no pudo acercarse a los
li~nerales en Caracas.
Desde que el director
protestara contra la re
presiOn del r~gimen de
Maduroy el dictador 1o
sefmlara en television
con amenazas de matOn
de barrio, no ha v]Jelto a
Venezuela.
ESesiente exiliado?
Dudamelcalla: "No quiero ni siquiera pronunciar la palabra. Desde
muy joven he pasado mucho tiempo

fuera, pero el hecho de no poder re
gresar en circunstancias especfficas
hace que me sienta real. No 1o que
rria definir comoexilio, con la ten
siOn que vivimos creo que debemos
ser muycuidadosos con los t~rminos
que empleamos. Creo que mi papel,
como mfisico sobre todo, es mosconciliar, equilibrar, buscar el di~do
go", afirma. Siempre se ha mostrado
cauto. Pero, pese a que la cabezafria y
la renuncia a la provocaci6n le hayan
costado caras por varios frentes, sigue
siendo para muchosuna figura de re
ferencia, no solo en Venezuela, sino
tambff:,n en toda AmericaLatina, Es
tados Unidos, Europa y Asia. Aun
con el pasaporte espafiol en su cartera
desde junio, agradecido y orgulloso
de la nacionalidad compartida con su
esposa, dice ahora sentirse m~isvene
zolano que nunca. Atado a circuns
tancias dificiles y con una orquesta
tambiOn nOmada. Dudamel, director
titular de la FilarmOnicade Los An
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geles desde 2009, es sobre todd el
alma de la Sim6n Bolivar, la joya del
Sistema. Un diamante hoy con mends
brillo. Pr~cticamente la mitad de sus
integrantes andan fuera. Su base sigue en Caracas, pero las giras se sus
pendieron hace a~o y medio. Pese a
la mayor parte de ellos, no lidera la
formaciOn desde entonces. "La 01ti
ma vez the cuando hicimos las nueve
sinfonfas de Beethoven", asegura.
Trata de que no le afecte la farfolla
de las redes. Tiene muypresentes las
ensef~anzas de Nietzsche en As[ ha

EL PAtS

SEMANAL

El director venezolano
dela Filarm6nioadeLos
~ngelesy de la Orquesta
Bim6nBolivar, en unode sus
paseospor Carabanchel.

bid Zaratustra, cuya adaptacidn mu
sical en el poemasinf6nico de Richard
Strauss ha interpretado varias veces.
’Afslate, quieren tu sangre’, rids viene a
advertir 61de manera prof6tica", expli
ca, pero no sin dejar de tomar partido
en favor de 1o que cree. Cored cuan
do emiti6 su opini6n el dia en que se
enter6 de que Armando Ca~-~izales,
un joven mt~sico de su organizaci6n,
habfa muerto en la calle con tan solo
18 a~os por un disparo en la cabeza.
"Cored ciudadano me senti con de

recho a expresar 1o que dije". Cuando
apareci6 su comunicado en EL PAlS
yen Tbe New Yotl~ Times, comenz6
la caza contra ~1. "Solo buscaba pre
servar la dignidad de un pueblo rico,
lleno de vida, pero al que le quieren
arrebatar la esperanza y deprimirlo.
Cuando te ocurre eso, estS.s perdido,
es como la muerte en vida. Para quie
nes emigran y, sobre todd, para quie
nes quedan dentro. No hay un dfa que
no luche ni piense en ellos", confiesa.
Pese a un evidente rastro de tris
teza camuflada hoy entre sus rizos
ya con canas y la mirada clara probable herencia de una bisabuela con
or/genes en la frontera espahola con
Francia, el mfisico no quiere perder la
esperanza: "El hoy es hoy y el ayer se
lhe’, contaba Neruda. No te niego que
echo de mends comerme un chivo
en Pavia con los mios, como cuando
era laiBo, pero todas esas cosas con
riven en mi de manera perenne. Es
la huella que nos implant0 Abreu". Y
la lleva consi~o a Los ~ngeles, a sus
colaboraciones permanentes con las
m~jores orquestas del mundo y a su
cornpromiso con formaciones conlo
la Mahler Chamber Orchestra, con la
que recalar~ en su pr6xima gira pot
Espafia, donde dirigir~i en el Palau de
la M0sica de Barcelona los dfas ~8 y 19
de este mes, y el 2o en Madrid, dentro
del ciclo Scherzo, en el Auditorio Na
cional, en colaboraciOn con EL PAiS.
Centrado en el territorio de la md
sica, donde no se expiden pasaportes
ni se fomentan di~isporas. Lejos del
ruido que rompe la armonia por me
did de la bronca. "No pido a nadie que
me entienda, sino que me dejen vMr
mi vida con arreglo a mi conciencia y
a los valores que me han inculcado. El
~. EPS
restoesestupidez

Ver video=
www.elpaisse
man al.oom
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Joan i Roger Pera abordaran la complicada relació del geni amb el seu pare en la
nova temporada de Simfònics al Palau, que comença dissabte amb la ‘Novena’

Mozart, entre família
ACN

BARCELONA

La Novena de Beethoven
obrirà dissabte la nova
temporada de Simfònics
al Palau, el cicle protagonitzat per l’Orquestra
Simfònica del Vallès al Palau de la Música Catalana.
El concert, previst de programar-se cada curs fins al
2024 –any del bicentenari
de l’estrena de l’obra–,
presentarà una peça que
no s’ha sentit mai a Barcelona: Un supervivent de
Varsòvia,
d’Arnold
Schönberg. Dirigida per
l’alemany David Niemann, la Novena de Beethoven serà l’encarregada
d’estrenar un nou curs del
cicle, que aquest any ambiciona modernitzar els
clàssics a través dels dotze

concerts programats. La
simfonia inaugural serà
interpretada per la soprano Elena Mateo, el tenor
Eduard Mas, la mezzosoprano Cristina Segura, el
Cor de Cambra de Granollers i el Cor Lieder Càmera, acompanyats per la
veu de l’actor Fermí Reixach.
Per la seva part, a Papà
Mozart, prevista per al
març, Joan Pera i Roger
Pera, pare i fill, es posaran
en la pell de Leopold i Wolfgang Amadeus Mozart.
Dos personatges de la història amb els quals el tàndem d’actors s’identifica
molt. “És la nostra història: un pare amb un fill talentós i un fill amb una estimació envers el pare, però que prefereix les seves
obres i dur la seva vida”,

exclama Joan Pera.
Amb llibret del dramaturg Sergi Belbel i direcció
d’escena de Miquel Gorriz,
a Papà Mozart s’hi interpretaran algunes de les
obres més cèlebres del
músic austríac, sota direcció de Rubén Gimeno. A
part, al cicle Simfònics
també es podrà veure una
altra peça que transcendeix el paradigma de concert: Carnaval dels animals, de Camille SaintSaëns, un espectacle familiar en què la companyia
de dansa urbana Brodas
Bros es retrobarà amb
l’OSV després de l’èxit de
Pere i el llop. Finalment, i
un any més, la Simfònica
explorarà la música de cinema amb concerts com
ara Una galàxia de músiques o West side story. ■

Joan Pera, Rubén Gimeno i Roger Pera, dijous passat al Palau ■ ACN
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Life Victoria aterra al
Foyer del Gran Teatre
El cicle de lied firmaunconveniarnbel Liceu
M. CHAVARRiA
Barcelona
E1GranTeatre del Liceui la Fundaci6 Vict6ria delsAngelsinicien
un conveni de col.laboraci6 pel
qual algundels recitals del festival de lied Life Victoria se celebrar~t al Foyerdel teatre. Aixiho
va anunciar el coliseu de la Rambla aquesta setmana. La primera
d’aquestescites tindr~lloc el proper 21de novembre,arab l’actuaci6 del barlton alemany Benjamin Appl i el pianista Graham
Johnson, un recital que estava
previst inicialmentals salons del
Cercle del Liceuarab
motiu de la presentaci6 dels Amicsde la
Fundaci6, una plataforma arab qu~ el
cicle vol captor fons.
Noobstant aix6, i
segons informael director del festival,
MarcBusquets, es va
considerar que programar-lo al Foyer
causaria m~s impacte, si b~ el Cercle
tamb~ participa en
aquesta coHaboraci6. "Hi ha voluntat
que aquest acord de
col-laboraci6 tingui
una continu’itat en el
furor, especialment
de cara al 2023, quan
es compMx
el centenari de Vict6ria dels
Magels",vaindicar."E1Liceu forma part del patronat de la Fundaci6n Vict6ria dels ~.ngels, de
maneraque t~ tot el sentit que
formi part de la comissi6del cenEl Liceus’afegeixaixl a la llista
d’institucions barcelonines amb
qu~el Life Victoria sost~ aeords,
comel Sant Pau Recinte Modernista, el Palaude la MflsicaCatalana o l’Esmuc.
Vaser al primerd’aquestallista
d’escenaris on BenjaminApplva
fer el seu debutdins del Life Victoria, la temporadapassada. Llavors era un destacat exponent de
la nova generaci6 de liederistes
-l’flltim alumnede Dietrich Fischer-Dieskau, ECHO
Rising Star
la temporada 2015-2016-, per6
ara torna despr~s d’haver despertat inter+s en els principals
festivals i auditoris europeus,del
Barbican al WigmoreHall, de la
Philharmoniede Pro’is al Palau
de la Mflsica Catalana. A part
d’aquest debut al Foyer, Appl
protagonitzar~t un duo notable
arab ]a soprano Kate Royal -una
de les estrelles de la Schubertladr- a la Sala Dom~nech
i Montaher de Sant Pau, tomb6arab el ja

tre d’altres tantes estrelles va
col.laborar ambla mateixaVict6rio dels Angels.Seth el 23 de novembre, anab un programainspi(at en els duets que Vict6ria dels
Angels i Fischer-Dieskau solien
interpretar junts i que suposar~
la clausuradel Life Victoria.
E1salt qualitatiuquefa el festival en aquestaedici6 va unit a un
salt quantitatiu, ambm~srecitals
i activitats complementhriesque
mai. E1 Life Victoria ha nomenat
artista resident ni m6sni menys
que el pianista MalcolmMartio
neau, que oferir~ tres recitals i

una s6rie de masterclasses. E1
prolific pianista angl6s acompanyar~ el consagrat bariton Simon
Keenlysideen un recital que el
Palaude la Mfisica no ha dubtat a
incloure en el seu cicle Grans
Veus,tot i que 6s la seva primera
coHaboraci6
arab el festival.
Els altres dos barltons que faran thndem amb Martineau sdn
Christopher Maltman, que oferir~ un progxamade can~onsinspirades en els animals, i el molt
nostrat Josep-RamonOliv6, que
torna al festival despr6s d’haver
gaanyat la Medalla d’Or de la

Benjamin
~,ppl s’inspiren
enels
Guildhall School de Londres i
i KateRoyal
duets
quevancantar corn a ECHO
Rising Star.
El badton
alemanyFischer-Dieskau
i
delsAngels I, si parlemde joves baritons,
ila soprano
anglesaVidbria
atenci6 a Julien van Mellaerts,
gamnyadordel concurs Wigmore
Hall 2017, que recorrerh la tradici6 clfissica arab SimonLepper,
un piano que tamb~ impartir/t
Imperdibles
masterclasses. No obstant alx6,
Inaugurad6
ambJosepentre els noustalents internacioRamon
Olive.El bariton
nals, el Life Victorias’ha fixat en
el contratenor polon~sJakub Jdcatal~
obreel festivalarab
Malcolm
Martineau
al piano
zef Orlinski, que cantar/~ un prog~’amadedicat en part alcentenaSontPau,25/IX
ri de laindepend~nciadel seu paSimon
Keenlyside
i Malcolm ls, i aim debutarfi a Barcelona
Martineau.
El bariton
i el
abansde participar en l’Agrippipianista
brit~nics
interpreten na del Liceu, junt ambJoyce DiRavel,Poulenc,
Schubert...
Donato, la pr6xima primavera.
Palaudela Mdsica,
lO/X
I, pel quefa al talent nacional,
Ruth Iniesta substimeix la mezBenjamin
Appli Graham
zo Maria Jos6 Montiel al segon
Johnson,
Ileal al Foyer.
El
recital del cicle i Cristina Fausfa
recital quemarca
ViNci
un programa sobre Maria Malldel conveni
amb
el Liceu
bran i compositorsbelcantistes.
Liceu,21/X!
Les col.laboracions s’estenen al
Bachcelona, que coprodueix un
...i KateRoyal.Rememora recital de Carine Tinneyi Daniel
ambAppl
els Liederaussechs
Tarrida. I a Jorquera Pianos i la
Liindernquevangravar
VictOg~aleria Caries Tachfi, que acolliria delsAngels,
Fischer-Dies- ran els aperitius amblied.o
kaui Gerald
Moore
el 3.960
PROXIMA
VENDA
D’ENTRADES
A
SantPau,23/Xl
entradesdevanguardia.(om

16 Septiembre, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 48

O.J.D.: 10207

TARIFA: 420 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: GUIA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32

O.J.D.: 21395

TARIFA: 3489 €

E.G.M.: 90000

ÁREA: 547 CM² - 51%

SECCIÓN: CULTURA Y ESPECTACULOS

15 Septiembre, 2018

El Voll Damm Festival Jazz Barcelona busca complicitats d’altres músiques
germanes i entorns propers en la celebració eclèctica de la seva 50a edició

Jazz sense improvisar
Jaume Vidal
BARCELONA

Sembla una contradicció,
però el jazz no improvisa.
Si més no pel que fa a l’organització de Voll Damm
Festival Jazz Barcelona,
que nascut com a Festival
de Jazz de Barcelona, celebra enguany les seves 50
edicions en 52 anys. I per
fer-ho, The Project, l’empresa organitzadora, ha
intentat, amb el suport de
Voll Damm, un programa
que s’acosti a altres músiques i a altres àmbits. En
aquest sentit, el jazz serà
present en un dels piromusicals de la festes de la
Mercè de Barcelona i també formarà part de l’espectacle de llum i so de les
fonts de Montjuïc. També
hi haurà jazz de franc a diversos centres cívic de la
ciutat. Pel que fa a la mirada ample, el flamenc hi
tindrà entrada amb el festival De Cajón, que presentarà el 16 de novembre José Mercé i Tomatito
junts amb l’espectacle De
Verdad, i Mayte Martín
farà un singular recital

Foto de família per celebrar amb un pastís les 50 edicions i els 52 anys del festival de jazz de Barcelona ■ V,B.

únic dedicat a les dones vitivinícoles. Completen De
Cajón José del Tomate, fill
de Tomatito, Kiki Morente, fill d’Enrique Morente,
Vicente Amigo i Chicuelo.
En la línia de combinar
el clàssic, el nou, la producció inèdita i les apostes autòctones, el festival
inclourà la presència d’Els
Amics de les Arts, amb es-

pectacle simfònic al Palau
de la Música, un dels
molts escenaris del festival: Auditori, Barts, Luz
de Gas, Harlem, Conservatori del Liceu i altres espais que sumaran més de
150 concerts i activitats
Les activitats del 50è
aniversari del festival ja
van començar la primavera passada amb Pat Met-

heny i Snarky Puppy, i ara
continuen amb una programació de tardor que
s’obrirà amb una jornada
musical gratuïta al Moll
de la Fusta el 29 de setembre.
Chucho Valdés, padrí
del festival, tornarà a Barcelona el 26 d’octubre al
Palau de la Música amb un
nou projecte, aquest cop

un homenatge al seu pare,
Bebo Valdés, que serà una
figura homenatjada en el
record amb la presència
també de Diego El Cigala,
amb qui va enregistrar un
disc i que actuarà també
al Palau de la Música el 14
de novembre, escenari en
el qual rebrà la segona medalla d’or de la present
edició del festival. La pri-

mera va ser per a Pat Metheny, que ja se la va endur
en la seva visita prèvia.
Una altra de les actuacions que els organitzadors han destacat és la de
Tribalistes, un trio format
per Marisa Monte, Arnaldo Antunes i Carinhos
Brown que “omple estadis
al Brasil”, segons el director artístic, Joan Anton
Cararach.
La creació catalana
també serà present amb
Andrea Motis, que protagonitzarà un duo inèdit
amb Ignasi Terraza. A
més, La Locomotora Negra, la Sant Andreu Jazz
Band, Joan Chamorro i
Dàmaris Gelabert estrenaran projectes d’encàrrec del festival de jazz..
El codirector de The
Project, Tito Ramoneda,
va anunciar que es faran
dues exposicions commemoratives dels 50 anys del
festival, i la directora general de Cultura, Maria
Àngels Blasco, va destacar
la
consideració
d’aquest festival com a
“estratègic” per a la Generalitat. ■

rueda de prensa
e incluso de un
montaje».

nueva reunión del Patronato, se
bases según las cuales los aspidebatirá
esta propuesta y se purantes al puesto podrán presen-PAÍS:
España
blicarán las bases para escoger al
tar sus propuestas. Y no parece
nuevo director,
que vayan a ser pocas, sobre todoPÁGINAS:
37 que podría empezar a ejercer en el primer cuatride gente ya cercana al teatro.
€ según manifestó
mestre8041
de 2019,
Además, se anunciará la compo-TARIFA:
ayer el presidente del patronato,
sición del jurado que tendrá que
ÁREA:
311 CM² - 30%
Ramon Gomis. La intención es
valorar los proyectos. Serán unas

Rosales, adjunta a la dirección
Pasqual por
artística,
ambas del equipo de
concurso
FRECUENCIA:
Diario
Pasqual, como máximas respon-

O.J.D.: 69157
sables en los próximos meses, en
los que las obras que el anterior

E.G.M.: 13000
director tenía previsto dirigir no

se representarán, otra de las

SECCIÓN:víctimas
CATALUÑA
colaterales de una his-

evidente que existen diferencias
dentro del patronato, pero que la
reunión de ayer fue «enriquecedora» para intentar que todos
acaben por remar en la misma
dirección y empezar a perﬁlar
una comisión que estudie cómo
«repensar» el futuro del teatro.

15 Septiembre, 2018

Chucho Valdes, Tribalistas, Diego el Cigala o Brad Mehldau en el 50 Festival de Jazz
A. M. - Barcelon
Chucho Valdés, Diego El Cigala,
Tribalistas y Els Amics de les
Arts son algunos de los artistas
que actuarán en el Voll-Damm
Festival Jazz Barcelona, que este
año celebra cincuenta ediciones
con una programación que alterna nombres consolidados con
nuevos talentos y apuesta por los
estrenos. Las actividades del
cincuenta aniversario del festival
ya empezaron la pasada primavera con Pat Metheny o Snarky
Puppy, y ahora continúan con
una programación de otoño que
se abrirá con una jornada musical gratuita en el Moll de la Fusta
el 29 de septiembre.
Chucho Valdés, padrino del
festival, volverá a Barcelona el 26
de octubre en el Palau de la Música con un nuevo proyecto, en

esta ocasión un homenaje a su
padre, Bebo Valdés. En su actuación, Chucho hará una revisión
de su jazz-trío Batá, un proyecto
capital que hace de puente entre
el revolucionario batanga que
propuso Bebo Valdés y la experimentación salvaje que condujo a
Irakere.
Diego El Cigala, otro de los
nombres destacados de la programación, actuará también en el
Palau de la Música el 14 de noviembre, escenario en el que recibirá la segunda Medalla de Oro
de la presente edición del festival,
ya Pat Metheny recogió la primera este verano. El festival de ﬂamenco De Cajón, que se enmarcara dentro del Festival Jazz
Barcelona, también acogerá otro
gran concierto el 16 de noviembre
con José Mercé y Tomatito juntos
con «De Verdad». Completan De

Cajón Mayte Martín, con un recital único dedicado a las mujeres
vitivinícolas, José del Tomate,
hijo de Tomatito, Kiki Morente,
hijo de Enrique Morente, Vicente
Amigo y Chicuelo.
Otra de las actuaciones que los
organizadores destacaron ayer
fue la de Tribalistas, un trío formado por Marisa Monte, Arnaldo
Antunes y Carinhos Brown, que
«llena estadios en Brasil», según
el director artístico, Joan Anton
Cararach. Además de jazz y ﬂamenco, el Voll-Damm Festival
Jazz Barcelona también incluye
un apartado de «músicas aﬁnes»,
donde tienen cabida artistas de
otros géneros con voluntad innovadora, como es el caso de Els
Amics de les Arts, que presentarán su repertorio en versión
sinfónica el 23 de noviembre.
En total serán 150 conciertos y

actividades en las que participarán unos 500 músicos en más de
veinte espacios de Barcelona y
alrededores. Entre ellos muchos
estrenos, como «Let’s Dance», de
Avishai Cohen, en la Sala BARTS
el 1 de noviembre y la actuación
de Brad Mehldau, que será el
solista y compositor de la actuación de la OBC el 9 de noviembre
en L’Auditori.
La creación catalana también
estará presente con Andrea Motis, que protagonizará un dúo
inédito con Ignasi Terraza, quien
además será protagonista del
«Retrato de Artista» de este año.
Además La Locomotora Negra,
la Sant Andreu Jazz Band, Joan
Chamorro y Dàmaris Gelabert
estrenarán proyectos de encargo
del festival. Por último, se presentarán dos grandes exposiciones
conmemorativas.

Brad Mehldau será una de las grandes
estrellas del próximo Festival de Jazz
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El Festival de Jazz arriba a la 50a edició
amb Mehldau, Chucho Valdés i Tribalistas
Avishai Cohen, Els Amics de les Arts i Diego el Cigala, també al cartell
entre un 80% i un 85%. En
aquest sentit, Ramoneda va revelar que ara mateix la venda
anticipada és un 18% superior
que fa un any.
Aquesta programació de tardor –que s’obrirà cronològicament el 29 d’aquest mes amb
el Jazz & Food, és a dir, la jornada musical gratuïta al Moll de la
Fusta amb Che Sudaka, The
Black Barbies i Drop Collective, i
abans els focs artificials de les
festes de la Mercè tindran un
apartat dedicat al festival– també donarà cabuda a la creació
catalana. A part del concert do-

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El Festival Internacional de Jazz
de Barcelona compleix aquest
any 50 edicions d’existència, i
per celebrar-ho ha optat per ser
coherent amb la seva línia: apostar per la música i per la seva imbricació amb la ciutat de Barcelona. El desplegament per
fer-ho serà contundent, amb
més de 150 concerts, dos mesos
de programació i prop de 500 artistes d’estilística variada en més
de 20 escenaris barcelonins.
De fet, les activitats del Voll-

Imperdibles

Prop de 500 artistes
donaran vida a més de
150 concerts, amb uns
20 que seran de franc
en centres cívics
Damm Festival Jazz Barcelona
ja van començar a la primavera
amb el Cameron Graves Trio i
van continuar amb cinc concerts
producte de l’agermanament
amb el Grec, entre els quals el
de Pat Metheny. Per al festival a
la ubicació convencional serà el
músic cubà Chucho Valdés, padrí de l’esdeveniment des del
2014, l’encarregat d’aixecar el
teló el 26 d’octubre al Palau de la
Música amb un nou projecte,
com fa des d’aquell any.
A part del pianista caribeny, el
cicle acull en la seva profusa programació noms com l’extraordinari trio brasiler Tribalistas, Madeleine Peyroux, Brad Mehldau,
Vicente Amigo, Avishai Cohen,
John Scofield, Jorge Pardo, Bill
Frisell, Tomatito i José Mercé o
Diego el Cigala. També cal afegir-hi Els Amics de les Arts, que
ja han esgotat les entrades per al
seu concert simfònic al Palau de

Brad Mehldau Concert excepcional per a piano i orquestra
amb l’OBC
Tribalistas Primera gira
d’Arnaldo Antunes, Carlinhos
Brown i Marisa Monte
Chucho Valdés Revisarà el
seu trio Jazz Batá, nexe d’unió
entre Bebo Valdés i Irakere
Els Amics de les Arts Rellegeixen amb orquestra els seus èxits
per al seu Symphonic project

PETER VAN BREUKELEN / GETTY

Avishai Cohen tornarà a la sala Barts amb el seu projecte Jazz free

la Música del 23 de novembre i
que posen a la venda els tiquets
per al seu assaig general al Teatre-Auditori de Sant Cugat un
dia abans.
Tito Ramoneda, president de
The Project, la promotora organitzadora del festival des de fa
30 edicions, va resumir la filosofia d’aquesta edició d’aniversari:
“No hem buscat grans artificis,

continuem sent fidels i estant
compromesos amb la gent”. I va
augurar: “El nostre objectiu de
futur és buscar la reinvenció i la
continuïtat amb nous públics”.
El festival té un pressupost de
més d’1,3 milions d’euros, procedents en més d’un 60% de les entrades, i per a aquesta edició n’ha
posat a la venda més de 47.000,
de les quals n’esperen col·locar

José Mercé i Tomatito El guitarrista col·labora per primera
vegada amb un cantaor des
de la mort de Camarón
ble d’Els Amics de les Arts, que
seran únics, també brillarà Andrea Motis, que protagonitzarà
un duo inèdit amb Ignasi Terraza, que, a més a més, serà protagonista del Retrat d’artista
d’aquest any, i oferirà cinc actuacions en diferent format. A més
a més, La Locomotora Negra, la
Sant Andreu Jazz Band, Joan
Chamorro i Dàmaris Gelabert

estrenaran projectes d’encàrrec
del festival.
Una altra de les visibles columnes vertebrals de l’edició 50
és el brillant protagonisme del
Festival De Cajón!, que oferirà
les actuacions –algunes són estrenes esperades– de José del
Tomate amb el seu pare, Tomatito; de Tomatito amb José Mercé presentant l’àlbum De verdad;
de Kiki Morente amb Albayzín;
de Chicuelo amb Uña y carne; de
Vicente Amigo amb Memoria de
los sentidos, o de Mayte Martín
amb Tempo rubato. Sense oblidar Diego el Cigala (que rebrà la
segona Medalla d’Or del festival,
ja que Pat Metheny va recollir la
primera aquest estiu), que també
homenatjarà Bebo Valdés amb
Lágrimas negras, l’àlbum que va
gravar amb el gloriós pianista
cubà el 2003. Precisament, el cicle commemorarà el centenari
del naixement d’aquest últim
amb un concert el 9 d’octubre a
la sala Barts, on es projectaran
vídeos inèdits de l’artista i una
actuació de Drop Collective.
El director artístic del festival,
Joan Anton Cararach, va destacar, per exemple, que hi desfilaran artistes com el saxofonista
Dave Liebman, que als 72 anys
tornarà al certamen després
d’haver-hi actuat el 1973, acompanyant Miles Davis al seu històric concert al Palau de la Música, així com les estrenes absolutes de Mehldau o d’Avishai
Cohen. I també cal parlar de la
brillant oferta brasilera amb l’estrena dels Tribalistas (Marisa
Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes), que estan fent la seva primera gira, 15 anys després
del seu debut com a col·lectiu.
Cararach també va explicar
que continuaran les classes magistrals al Conservatori del Liceu (de Stacey Kent a Kyle Eastwood passant per Marlango, tots
plegats també amb concerts propis) i que en aquesta edició el
festival s’expandirà fora de les
seves habituals sales per arribar
als diferents districtes de la capital catalana amb concerts gratuïts en nombrosos centres cívics, sense oblidar dues exposicions al Palau de la Música i al
metro Diagonal.
VENDA D’ENTRADES A
entradesdevanguardia.com
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Actuacions de The Pinker Tones i el Quartet Brossa, i Alba Carmona

‘Léon’ i ‘Alfonsina’ a Vic
ESCENARIS
Donat Putx
Vic

L’estrena de Léon, l’espectacle de
The Pinker Tones i el Quartet
Brossa, i el nou de la cantant Alba
Carmona van marcar la jornada de
dijousalMercatdeMúsicadeViva
de Vic, que també va acollir, entre
altres propostes, la presentació
dels nous treballs de Joan Colomo
(L’oferta i la demanda), Toti Soler i
Gemma Humet (Petita festa) i
Clara Peya (Estómac). D’altra banda, l’Acadèmia Catalana de la Música va aprofitar la caixa de ressonància del Mercat per presentar
la primera edició dels premis Alícia, que seran lliurats en una data

peraal21dejuny,eldiamundialde
la Música.
Léon és una “postsimfonia pop”
dividida en tres moviments centrada en la trajectòria del rus Léon
Theremin, que el 1919 va registrar
l’instrument que porta el seu cognom, considerat per molts el primer de la música electrònica. Víctor Estrada al theremin, el quartet
vocal Melt i el coreògraf i ballarí
Toni Mira també van participar en
un muntatge que, sens dubte,
necessita més rodatge, però en el
qual van aflorar la inspiració i el
talent. Cal destacar la flipada pop
de Lavinia en el primer moviment,
el gronxador dolençós i acurat
exercici al singer-songwriter de
Snowenelsegontram,ieljocentre
els pizzicatos de corda i la percussió electrònica en el terç final.

ba Carmona, que després d’abandonar Las Migas emprèn un camí
d’allò més prometedor. Amb els
seus quatre músics va estrenar les
cançons del seu imminent primer
àlbum en solitari, mostrant gran
transmissióiexcel·lènciaalcapítol
vocal, i bona sintonia a la partitura.
Cançó amb arquitectures flamenques i caribenyes, brillant amb
llum pròpia una versió del clàssic
Alfonsina y el mar, i ja a la darreria
del bolo un tema propi, Carmela,
d’un to vital alt i sabrosón.
El Mercat també va ser marc de
propostes de pes reivindicatiu
com les de Joan Colomo –tan divertiticríticambelsistemaeconòmic com sempre amb les seves noves cançons de coordenada pop– i
Clara Peya, que va plantejar una
“desconstrucció de l’amor romàn-

PERE MASRAMON

Estrena
The Pinker Tones i el
Quartet Brossa van
estrenar dijous al
Mercat de Música

Viva de Vic el seu
espectacle Léon,
en què van demostrar la seva inspiració
i talent

atac clàssic de piano, pinzellades
de jazz, pop, electrònica i bonics
rapejats. Tot això, sense oblidar la
solvència de Toti Soler i Gemma
Humet, i el seu gran viatge pel
patrimoni de cadàvers exquisits
com Brel, Brassens, Ferré o el nos-
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Foto de familia de la promotora The Project durate la presentación del festival

50 aniversario

Festival de Jazz de Barcelona,
unas bodas de oro a lo grande
El 50 Voll-Damm Festival Jazz de Barcelona se prepara
para celebrar sus bodas de oro por todo lo alto, con 150
conciertos, dos meses de programación y cerca de 500
artistas entre los que destacan primeras espadas del
género como Dave Liebman, Chucho Valdés, Brad
Mehldau, Tribalistas, Madeleine Peyroux, Vicente
Amigo, Avishai Cohen y John Scofield, entre muchos

TRIBUNA ABIERTA

CELESTINO
CORBACHO

POLÍTICA DE VIVIENDA
EN BARCELONA
ay una filosofía entre los defensores de
las políticas dofestales que apunta a
que la mejor prevención de los incendios es la que se hace en invierno. Y
tienen razón.
Si aplicamos esta filosofía a la gestión municipal deberíamos convenir que la mejor política de

H

otros. Asimismo, el festival también conmemorará el
centenario del nacimiento de Bebo Valdés, fallecido en
2013, con un concierto el 9 de octubre en la Sala Barts
en el que se proyectarán vídeos inéditos del artista
cubano, junto a una actuación de Drop Collective. «No
hemos buscado grandes artificios, continuamos siendo
fieles y comprometidos con la gente», subrayó el
director del festival y presidente de la promotora The
Project, Tito Ramoneda, durante la presentación de un
festival que abrirá la edición del medio siglo con una
actuación de Chucho Valdés en el Palau de la Música el
26 de octubre.

vivienda es la que se hace cuando la oferta de estas supera a la demanda. Por el contrario, estamos
asistiendo, en los últimos años, a una falta de ideas,
de ambición y de relato en los temas municipales
sobre la política de vivienda en la ciudad de Barcelona y de su Área Metropolitana que nos lleva a ver
como el mercado intenta paliar el gran problema
de la falta de viviendas asequibles tanto en régimen de venta, como de alquiler, haciendo ofertas
vergonzantes como las habitaciones colmenas.
Aún recuerdo el día en que la ministra María
Antonia Trujillo, en la inauguración del salón del
Meeting Point, en la que yo le acompañaba en mi
condición de alcalde de Hospitalet de Llobregat
hizo aquel anuncio de los pisos de 30 metros
cuadrados. Los allí presentes pusimos una cara
de estupor.
Pues bien, si el Ayuntamiento de Barcelona y
los de su Área Metropolitana continúan sin ser

capaces de tener un proyecto en clave metropolitano de impulsar un parque de viviendas
públicas, sobre todo en régimen de alquiler
social, el mercado que es eficaz, pero no tiene
alma, intentará ocupar este espacio de una
demanda creciente y, en muchos casos, angustiosa para lanzar propuestas como las habitaciones
colmenas que hemos visto estos días.
Se me puede decir que el Ayuntamiento ya ha
expresado su oposición, faltaría más. Pero la
demanda de pisos, sobre todo para los jóvenes,
continuará estando ahí, mientras el Ayuntamiento de Barcelona y su alcaldes, con Ada Colau a la
cabeza, en lugar de tantos discursos retóricos,
deberían de ser capaces de hacer una gestión de
anticipación a los problemas y no quedarse solo
en palabrería y echar la culpa a los demás.
Al final, la propuesta de la ministra Trujillo la
acabaremos reivindicando.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 40

O.J.D.: 11982

TARIFA: 1652 €

E.G.M.: 136000

ÁREA: 344 CM² - 41%

SECCIÓN: CULTURA

15 Septiembre, 2018

MÚSICA
terior a l’Auditori de Sant Cugat. El
pianista Brad Mehldau presentarà
un nou projecte amb l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya (OBC) i Avishai Cohen
repeteix al festival amb Let’s dance.
El trio brasiler Tribalistes, format per Arnaldo Antunes, Marisa
Monte i Carlinhos Brown, s’estrenarà al festival en un concert a l’Auditori del Fòrum el 28 d’octubre.
“És l’apoteosi brasilera, omplen els
estadis de futbol”, assegura Cararach. El festival torna a incloure
l’antic festival DeCajón! dins de la
programació, amb noms com José
del Tomate, que actuarà amb el seu
pare, Tomatito, Mayte Martín, Diego el Cigala i Vicente Amigo. La Locomotora Negra i Damaris Gelabert, que farà un concert familiar,
són altres concerts destacats d’una
cita que s’allargarà fins al desembre.
Chucho Valdés és una presència habitual del Festival de Jazz de
Barcelona. CÈLIA ATSET

El Festival de Jazz celebra
50 edicions amb els seus
Chucho Valdés inaugura una edició
amb 150 concerts i 500 artistes
SÍLVIA MARIMON
BARCELONA

Mig cenentenar d’edicions del
Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona donen per moltes anècdotes.
Ahir, durant la presentació de la 50a
edició, el director artístic del festival, Joan Anton Cararach, recordava que quan el saxofonista Dave
Liebman va debutar al festival, el
1973, amb Miles Davis, hi va haver
crits indignats que deien que allò no
era jazz. Liebman, que torna aquest
any fent duet amb el pianista Marc
Coplant, comentava que la seva música tendia a fer enfadar els que només esperen escoltar el que ja coneixen. Aquell 1973, Miles Davis,
que s’allotjava al Ritz, va coincidir

a l’ascensor amb un altre hoste famós, Dalí. “Va ser un viatge fascinant”, assegura Cararach. El veterà festival repeteix algunes tradicions, com ara la presència de Chucho
Valdés, que inaugura el festival el 26
d’octubre amb Jazz Batá, un treball
que les autoritats cubanes van descriure com a “jazz estrany”. Una altra artista que és habitual des del
2011, l’any del seu debut, és Andrea
Motis. Aquest any se li ha proposat
el repte de fer un duet amb el pianista Ignasi Terraza.
Entre les noves propostes hi ha el
concert que Els Amics de les Arts faran amb una orquestra simfònica integrada per 44 músics al Palau de la
Música. Les entrades per al 23 de novembre ja estan exhaurides, però el
grup farà un assaig obert el dia an-

Històries subterrànies

Per celebrar les noces d’or, el festival té previst reeditar i ampliar el llibre 1966-2008. Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que és un
repàs cronològic de la història del
jazz, i gravar un documental de llarga durada sobre la història del jazz
i Barcelona. Una altra de les activitats commemoratives serà una exposició al Palau de la Música: “Al Palau hi ha una història subterrània
del jazz que no hi ha enlloc més”, assegura Cararach. Els lligams de
l’històric edifici de Domènech i
Montaner amb aquest estil musical
es remunten al 1936, amb un concert de Benny Carter i el Quintette
du Hot Club de França, que va escandalitzar part del públic i la crítica i que va continuar fins al naixement del Festival Internacional de
Jazz de Barcelona el 1966.
Amb un pressupost d’1,3 milions
d’euros (un 62% provinent de la
venda d’entrades, entre el 14% i el
16% d’aportacions de les administracions i un 22% de patrocini), el
festival vol continuar creixent. “El
públic jove està creixent, i volem
apostar pels nous valors i les noves
tendències”, diu el director del festival i president de la promotora
The Project, Tito Ramoneda.e
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UNA CITA REFERENCIAL

Barts), Kyle Eastwood (25 de novembre, Teatre-Auditori Sant Cugat)…
La relació és gairebé infinita, amb
nutritives derivacions a gèneres afins
al flamenc a través del cada vegada
més valuós apèndix del Festival Decajón!, amb Diego El Cigala (14 de
novembre, Palau de la Música), Tomatito amb José Mercé (16 de novembre,
Palau de la Música), Mayte Martín (13
de novembre, Barts) o Kiki Morente
(28 de novembre, Luz de Gas). Com a
símptoma de la inevitable obertura
de finestres, el cartell convocarà també estrelles del pop refinat com Marlango (28 de novembre, Barts) i Els
Amics de les Arts, amb un rutilant
projecte simfònic sota el braç (22 de
novembre, Teatre-Auditori Sant Cugat, i 23 de novembre, Palau).

Una gran
tardor de jazz
a Barcelona
3 El festival celebra la 50a edició

amb una oferta atapeïda de figures
JULIÁN GARCÍA
BARCELONA

E

l 3 de novembre de 1966, el
pianista Dave Brubeck va
inaugurar al Palau de la
Música la primera edició
del Festival de Jazz de Barcelona, el
programa de la qual encara trauria
avui el singlot al reunir figures
totèmiques com ara Tete Montoliu,
Sonny Rollins amb Max Roach i Stan
Getz amb Astrud Gilberto. Cinquanta-dos anys després, el festival celebra
la seva 50a edició –només va fallar entre 1977 i 1979– disfrutant de la seva
condició de cita referencial per a la
fervorosa afició del jazz. «Seran gairebé dos mesos de música que no t’es-

peres», va dir ahir el director artístic
del festival, Joan Anton Cararach, sobre aquesta emblemàtica edició, el
gruix de concerts de la qual es posarà
a caminar el 26 d’octubre al Palau
amb Chucho Valdés, però que oficialment va aixecar el teló el 27
d’abril amb Cameron Groves, a més
de la suculenta avantsala programada al juliol dins del Grec, amb
Snarky Puppy, Cory Henry o Pat
Metheny.
Seran, en fi, més de 150 concerts i
activitats paral·leles, com ara exposicions, classes magistrals, cine a la Filmoteca i fins i tot un segment del piromusical de la Mercè. «Volem que sigui una gran festa», va afirmar Tito

ARXIU / JONATHAN GREVSEN

el Periódico

33 Brad Mehldau.
Ramoneda, director de The Project,
empresa organitzadora de la mostra
des del 1988. ¿Serà, potser, la millor
edició des del 1966? És probable, però
els seus promotors prefereixen pensar que totes han sigut la millor; o
que la millor està encara per arribar.
NOMS IL·LUSTRES / En qualsevol cas, el
llistat de noms il·lustres d’aquest tardoral Voll-Damm Festival de Jazz de
Barcelona transmet poder: Brad
Mehldau amb l’OBC (9 de novembre,
Auditori), John Scofield (6 de novembre, Barts), Madeleine Peyroux (3 de
novembre, Palau), Tribalistas (28
d’octubre, Auditori del Fòrum), Bill
Evans & Randy Brecker (10 de novem-

33 Madeleine Peyroux.

Brad Mehldau, John
Scofield, Madeleine
Peyroux, Diego El
Cigala i Chucho Valdés
enllustren el cartell
bre, Barts), The Bad Plus (27 d’octubre, Conservatori del Liceu), Dave
Leibman & Marc Copland (10 de novembre, Conservatori del Liceu), Andrea Motis & Ignasi Terraza (12 de desembre, Palau), Bill Frisell (12 de novembre, Conservatori del Liceu),
Avishai Cohen (1 de novembre,

L’APERITIU DEL JAZZ & FOOD /

Com a aperitiu, el dissabte 29 de setembre se celebrarà la quarta edició del Jazz &
Food: una sèrie de concerts gratuïts –
entre ells els de Che Sudaka, The Otis
Redding Show i The Black Barbies–
combinats amb gastronomia al Moll
de la Fusta.
Aquesta edició del festival té un
pressupost d’1,3 milions d’euros, dels
quals un 62% es finança amb la venda
d’entrades i la resta recau en patrocinadors i subvencions (aproximadament un 15%) de la Generalitat i
l’ajuntament. «Hem posat a la venda
unes 48.000 entrades i confiem a tenir un 85% d’ocupació», va comentar
Ramoneda, que va destacar que el ritme de venda anticipada era superior
al de l’agitada tardor del 2017. H

PUBLICACIÓ AL NOVEMBRE

Singular història de Catalunya
3 L’historiador Borja de Riquer dirigeix una obra «polifònica»
ANNA ABELLA
BARCELONA

33 L’historiador Borja de Riquer, en una imatge d’arxiu.

Monumental, divulgativa i nova
apunta que serà la Història Mundial
de Catalunya que, dirigida per Borja
de Riquer, arribarà el 14 de novembre a les llibreries, publicada per
Edicions 62. Un centenar d’episodis
seleccionats, escrits per 99 experts

que, des de la prehistòria fins a la
tardor del 2017, retraten com el
món ha vist Catalunya i què ha
aportat aquesta al món. Un format
inspirat en la Histoire Mondiale de la
France, a càrrec de Patrick Boucheron, que a França porta venuts
150.000 exemplars des del 2017.
L’historiador català avançava
ahir a la premsa alguns detalls del
volum, entre els quals alguns dels
sucosos episodis històrics que compondran aquesta «visió polifònica
del país». Un dels més antics: el que
fa 10.000 anys, en unes coves rupestres de Capçanes (Priorat) hi va haver les primeres representacions de
la violència entre humans d’Europa. «És una matança, homes matant
homes, i reflecteixen la por de les
víctimes». Els fets més recents, els de
l’any passat, «amb la singular proclamació d’independència». Entre
els dos, afegeix, «l’aportació de la Fura dels Baus en els JOCS OLÍMPICS
de Barcelona 92 a l’espectacle a nivell universal», «l’inici de l’era de Johan Cruyff», «els problemes per divorciar-se de les dones del segle XVIII», «el Bulli», «l’èxit dels elogiats
vins de Tarraco en l’imperi romà,
aconseguits per productors del Penedès, entre ells un esclau llibert
amb nom i cognoms, el primer am-

baixador a la Xina del segle XIX, que
va ser un català» o «l’espionatge industrial per Europa impulsat per
empresaris catalans».
De Riquer va donar aquestes
claus acompanyat del president de
Grup62, Josep Ramoneda, que va ser
qui li va suggerir la idea fa un any
després de veure el projecte de Boucheron, que ha servit de guia per a
llibres similars a Itàlia, Alemanya o
Espanya. L’historiador ha comptat
amb quatre assessors, Joaquim Albareda, Miquel Molist, Isabel Rodà i Josep M. Salrach, a més dels 99 especialistes, entre ells els recentment
desapareguts Josep Fontana i Eva Serra. Pensant de cara a la campanya
de Nadal, l’obra, de 900 pàgines,
busca «eludir l’erudició i arribar divulgativament al gran públic», assenyala el catedràtic.
/Ramoneda –que va valorar que per al
Grup62 el 2018 «ha sigut un bon
any» i es va mostrar convençut que
el mercat del llibre «està despuntant
i donant símptomes d’estabilitat»va avançar que el 2019 llançaran
una nova novel·la de Maria Barbal
en la qual l’autora torna als escenaris i a l’univers de la seva famosa Pedra de tartera. H

EL MÓN DE ‘PEDRA DE TARTERA’
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‘Jerez’ es el primer single
del disco que han grabado
José Mercé y Tomatito 350
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El jerezano sigue
con su proyecto
‘Mercé Sinfónico’
Paralelamente a este nuevo
trabajo discográfico, José
Mercé lleva todo el verano trabajando con el proyecto ‘Mercé Sinfónico’, en el que comparte escenario con la Partiture Philarmonic Orchestra, y
donde cuenta con los arreglos
de Juan Pualo Gómez. Madrid,
Sevilla, Fuengirola, Cabra y
Murcia, donde llegará el próximo 30 de septiembre, han sido
algunos de los destinos de este ambicioso proyecto en el
que, como suele ser habitual,
el cantaor cuenta también con
otros músicos de su tierra, caso del guitarrista Antonio Higuero, el último en incorporarse a su habitual equipo de trabajo. Pero además, el cantaor
también ha tenido algún que
otro bolo defendiendo su reciente trabajo discográfico,
‘Doy la cara’, un disco alejado
del flamenco y en el que versiona canciones de artistas como Sabina, Alejandro Sanz o
Jorge Drexler.

José Mercé y Tomatito, en una de las imágenes que formarán parte del nuevo disco.

La rumba ‘Jerez’, aperitivo del nuevo
disco grabado por José Mercé y Tomatito
● El trabajo, titulado ‘De verdad’,

y tanto mestizaje, con tantas experiencias vividas. Ahora queremos
reivindicar que el flamenco también existe, que es una cultura. No
debíamos dejar pasar más tiempo
sin reivindicar nuestras raíces”, según palabras de los artistas recogidas por Universal Music.
“Tenemos mucha ilusión por actuar en el Albert Hall de Londres o
el Olympia de París, entre otros, o
por saltar el Atlántico y actuar en

verá la luz oficialmente en octubre
● Seguiriyas, soleá, alegrías y
bulerías, entre los cantes incluidos
Fran Pereira JEREZ

Con la rumba ‘Jerez’, José Mercé y
Tomatito anunciaron ayer de forma oficial el que será el primer single del disco que han grabado durante los últimos meses en Almería y que llevará el nombre de ‘De
verdad’.
Fue hace aproximadamente un
año cuando ambos artistas sentaron las bases de una apuesta musical que les vuelve a colocar en el
mismo camino y que servirá para
que lleven a cabo una gira conjunta por diferentes escenarios, tanto
nacionales como internacionales.
Tras compartir experiencias en
infinidad de ocasiones, pues hay
que tener en cuenta que hablamos
de dos artistas de larga trayectoria, Mercé y Tomatito se han implicado en un proyecto discográfico
nuevo cuyo objetivo está más que
definido, reivindicar el flamenco
como cultura.
‘De Verdad’, que verá la luz el
próximo mes de octubre, es un disco de flamenco clásico donde el jerezano y el almeriense fusionan
sus conceptos flamencos a través

de cantes como la zambra, la seguiriya, alegrías, soleá, tangos,
rumbas, bulerías, taranta de Almería o fandangos de Huelva.
De la mano de Universal Music,
fue ayer cuando la multinacional
lanzó oficialmente el primer single, una rumba titulada Jerez y
que permite rescatar la mejor versión de ambos artistas.
El barrio de Santiago, la calle
Merced, Juan Mojama, Antonio
Chacón, Tío Borrico, Terremoto,
Sordera, la pintura de Juan Grande y como no, “Morao de mi corazón que yo no puedo olvidarte”,
aparecen en esta pegadiza rumba,
una carta de presentación de carácter comercial pero que augura
un disco a tener en cuenta.
Aunque el compacto saldrá al
mercado en octubre, la gira de este ‘De verdad’ no arrancará hasta
el 16 de noviembre en el Palau de
la Música de Barcelona, con el objetivo de “reivindicar el flamenco
como música, como cultura, y elevarlo a la categoría que merece”.
“Pensamos que es el momento
justo en la carrera de ambos, después de haber hecho tanta fusión

La gira arrancará el 16
de noviembre con un
concierto en el Palau de
la Música de Barcelona

DIEGO MARTÍNEZ

Tomatito y José Mercé, durante la grabación realizada en Almería.

Nueva York. El objetivo es pasear
el flamenco por todo el planeta.
Tenemos suficiente experiencia
para afrontar el reto. Lo estamos
organizando todo con mucho corazón y mucha alma”, han dicho
Mercé y Tomatito.
Además, según han matizado,
su propósito es que el público de
“todo el mundo pueda disfrutar
con el flamenco, que es una música que tiene que ser entendida a
nivel universal. El flamenco es Patrimonio de la Humanidad”. En
cuanto la gira y a la puesta en escena, Tomatito y Mercé estarán arropados por dos guitarristas, un bajista, una percusión, palmeros y
coros.

Gran
Barcelona
15 Septiembre,
2018
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EXTENSA PROGRAMACIÓ

La biennal Ciutat Oberta porta
la primera Nit de les Llibreries
JORDI COTRINA

b Una vintena

d’establiments de BCN
obriran el 18 d’octubre
fins a les 23.00
b La nova cita

cultural inclourà
126 activitats al llarg
de tres mesos
EL PERIÓDICO
BARCELONA

L

a primera edició de la nova
biennal de pensament Ciutat Oberta, que tindrà la
programació central durant la setmana del 15 al 21 d’octubre, inclourà per primera vegada
una Nit de les Llibreries que seguirà el model de la Nit dels Museus. Ciutat Oberta neix, com va recordar ahir el comissionat de Cultura de Barcelona, Joan Subirats,
per reflexionar sobre el paper de la
ciutat en la democràcia, en les noves tecnologies i en la construcció
de la mateixa urbs en la diversitat i

33 El comissionat de Cultura de Barcelona, Joan Subirats.
l’habitabilitat. Des del 15 d’octubre
fins a mitjans de desembre se celebraran 124 activitats, de les quals
64 tindran lloc la setmana central
de la biennal.
Entre els 142 participants hi
haurà «equilibri de gènere» (68 dones i 74 homes) i 153 entitats impli-

cades, un fet que, segons Subirats,
«demostra que no es tracta d’un acte de l’Ajuntament de Barcelona».
La Nit de les Llibreries, una vintena
d’establiments obriran fins a les
23.00 hores el 18 d’octubre per oferir diverses propostes que reforçaran el seu paper com a «centres

d’interès crítics, pròxims, centrals i
oberts a la ciutadania». El mateix
dia, el Palau de la Música acollirà
una conversa entre el pianista Alfred Brendel i el sociòleg Richard
Sennett. Subirats va destacar ahir
la taula rodona Ciutats i sobiranismes,
en què participaran David Fernàn-

el Periódico
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dez, Marina Subirats, Ignacio Sánchez Cuenca, Xavier Antich i Laia
Bonet, que debatran sobre la idea
de fins a quin punt es pot parlar
d’una única sobirania, o la dedicada als populismes, amb la intervenció de José María Lassalle, Josep Ramoneda, Máriam Martínez-Bascuñán i Fernando Vallespín.
DEBATS I REFLEXIONS / En el debat sobre la Ciutat democràtica participaran, entre altres, Roger Chartier,
l’antropòloga Yayo Herrero, el
filòsof Daniel Innerarity, el catedràtic d’Economia Solidària Jean
Louis Laville, l’arquitecta Gaia Redaelli i l’economista Carme Trilla.
L’escriptora Noviolet Bulawayo, Òscar Camps (Proactiva Open Arms),
el filòsof Georges Didi-Huberman,
el matemàtic Marcus du Sautoy, els
escriptors Najat El Hachmi i Álvaro
Enrigue o el neurocirurgià Henry
Marsh debatran sobre la Ciutat diversa. En la reflexió sobre les possibilitats que obren les noves tecnologies
hi participaran l’activista guatemalenca i advocada dels Drets Digitals
Renata Ávila, l’especialista sobre
economia col·laborativa Mayo Fuster, membres del projecte guifi.net
i la directora teatral Simona Levi.
En els debats sobre la Ciutat habitable
i el seu futur hi intervindran arquitectes com Iñaki Ábalos, Manuel Aires Mateus, Josep Bohigas, Itziar
González, Carlo Ratti, Camilo Restrepo, Maria Rubert de Ventós o Marina Tabassum, el catedràtic de la
LSE Ricky Burdett i l’escriptor Gonçalo M. Tavares. H
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Un concert que no ens podem perdre

L’instrument

de Déu

ROBERT RAMOS

El mestre orguener Gerhard Grenzing, al seu taller del Papiol.

La basílica de la Mercè estrena
un orgue firmat per Gerhard Grenzing
i torna així al mapa sonor de la ciutat
NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

M

ozart deia que era el rei
dels instruments. I devia tenir raó quan la seva música és capaç de
satisfer fans d’Star wars mentre
agrada als heavies, sense oblidar, òbviament, els melòmans de la clàssica. Unanimitat que Hèctor París ha
comprovat al llarg de la seva carrera com a solista. En una ocasió va
haver de substituir la Marxa nupcial
de Mendelssohn per la banda sonora del film de George Lucas; i en
una altra va veure un incondicional
d’Iron Maiden embadalit per la Tocata i fuga en re menor, també coneguda com a Tocata dòrica, de Bach.
Es veu que no hi ha res més semblant a un solo de guitarra elèctrica
que la peça del compositor barroc.
No en va, l’artefacte en qüestió «és
l’instrument musical més gran,
complex i ric –amb totes les escales
sonores, des dels baixos més baixos
fins als aguts més aguts– que la humanitat ha inventat». Aquí la pa-

raula la dona un mestre. No un
qualsevol. Si no un dels millors, si
no el millor, d’Europa que és com
dir del món: Gerhard Grenzing (Alemanya, 1942).
¿De què parlem? «De fet no té
nom, orgue ve del llatí organum que
significa instrument. I ¿què és un
orgue? Un instrument de teclat que
activa altres instruments que són
dins. No és un piano o una trompeta, però el seu so recorda els instruments reals», diu París. Doncs això,
parlem d’orgues. De tots en general
i d’un en particular: el de la basílica
de la Mercè. La casa de la patrona de
Barcelona n’estrena un fet a mida,
per Grenzing, per descomptat.
Inaugurar un orgue no és una cosa menor perquè a la ciutat hi ha
pocs llocs per escoltar-ne, i encara
menys espais que tinguin un instrument versàtil per poder tocar qualsevol composició. El del Palau de la
Música, per exemple, és bo però és
un instrument romàntic pur, ideal
per expressar composicions de
Listz, però en què és impossible
apreciar amb detall les obres del
contemporani Messiaen. El de la catedral té molts pares, que és com
dir que s’ha restaurat (i modificat)
en moltes ocasions, i que la seva
personalitat és complexa.
Perquè els orgues tenen personalitat. I el de la Mercè és versàtil i cata-

Hèctor París, organista de la basílica
de la Mercè, tocant el nou instrument.
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là. «És el que necessita Barcelona.
Un òrgan amb amplitud, capaç
d’expressar des de música antiga
fins a contemporània i fer-ho amb
caràcter», afirma Grenzing. Que sigui català no és fútil, ja que no sona
(o no hauria de sonar) igual un orgue de Centreeuropa que un del
sud. «Cada país crea el seu propi so
que està íntimament lligat amb la
fonètica de l’idioma. Els orgues alemanys són forts i contundents; els
francesos, nasals; els portuguesos,
com els els catalans, clars i aguts».
GRAN TRADICIÓ / Així que abans de fer
un orgue al Papiol, on té el taller el
mestre, estudien molt: «Anem al
mercat, escoltem com es parla i la
fonètica del lloc, aspectes que intentem traslladar a l’orgue perquè la
gent se’l senti seu». Per al de la patrona, Grenzing no ha necessitat
passejar gaire, fa 50 anys que és

tica del país, «igual o superior que la
de Centreeuropa, la diferència és
que allà es va mantenir i aquí no».
Els motius d’aquest oblit es diuen
desamortització i guerra civil. La primera va acabar amb el poder econòmic i cultural de l’Església (des dels
romans que l’orgue és un instrument litúrgic); i la segona va acabar
amb els orgues cremats. A Barcelona
el 18 de juliol del 36 hi havia pel cap
baix 70 orgues de tub, una setmana
després en quedaven només cinc.
Un trist final per a una ciutat que
havia sigut centre orguener d’Europa. «En els segles XV i XVI van venir
els mestres alemanys i flamencs; i en
el XVII i el XVIII, francesos, suïssos i
italians. Allà hi eren, entre d’altres,
l’alemany Johann Spinn von Noyern, autor del desaparegut orgue
de Santa Maria del Mar, enveja de
mitja Europa, o el francès Jean-Pierre Cavaillé, gran mestre del XVIII.
ROBERT RAMOS

Detall del teclat del nou orgue de la Mercè.

La nova joia musical té
una personalitat versàtil,
és capaç d’expressar
amb caràcter obres
antigues i actuals
aquí: «T’acabes adaptant a la cultura, la llengua, la llum, el color... Tot
això enriqueix, ho inspires i després
ho expires», explica. I, a més a més,
ha restaurat molts orgues històrics
catalans. «Sempre respectant-ne la
originalitat, sense modificar ni
adaptar res», afirma orgullós.
De fet, el mestre d’orgues va venir atret pel so dels òrgans ibèrics. El
va escoltar per primera vegada a
Hamburg, al taller del seu mestre
Rudolf von Beckerath, un dels millors orgueners del segle passat,
quan algú va posar un disc gravat al
Palau Reial de Madrid. Allà hi ha un
instrument amb categoria d’obra
d’art. Una peça del 1778 construïda
per Jordi Bosch –«mai prou
reconegut»– que Grenzing va restaurar als 90. Bé, el cas és que va quedar subjugat pels «sons tan personals, acolorits i vius» de l’instrument, i va venir cap aquí.
El canvi de latitud pot semblar estrany si s’ignora la tradició organís-

De Cavaillé era l’orgue de la Mercè que es va cremar l’any 36. L’actual, 40 registres i 2.900 tubs, portarà
la firma de Grenzing i col·locarà
una altra vegada la basílica en el
mapa musical de la ciutat, plaça
que va abandonar després de la
guerra civil. Els concerts inaugurals
–21, 22 i 23 de setembre– aniran a
càrrec de tres figures: Thomas Ospital, Maria Nacy i Montserrat Torrent. Seran oberts a tothom i comptaran amb un programa variat, de
Bach a contemporanis catalans
com Benet Casablancas.
Serà només l’inici d’un programa amb vocació de continuar:
«Amb aquest instrument hem
d’aconseguir tres coses: la vessant
cultural, que la gent es retrobi amb
l’orgue; la cultual, vinculada a la litúrgia, i la pedagògica», reflexiona
París, organista titular de la basílica
que farà el seu primer concert per
Santa Cecília, abans o després que
el bisbe de Barcelona beneeixi l’orgue. Tres missions que seran gratuïtes o no en funció de com estigui el
deute generat. «Hi ha una campanya per apadrinar tubs des dels 50
euros», a canvi s’obté la satisfacció
d’ajudar i veure el nom dels col·laboradors gravat a l’instrument.
¿És el millor de la ciutat? «Deixem que la gent decideixi», defensa
París. És qüestió de parar l’orella. H

i de

Ramón
De Esp

Algun
pass

E

ntre
Déu»
en el
Willy Toled
aquest cam
pressió, a la
en el qual
per les seve
la religió ca
i amb aque
(o d’orat) qu
va decidir l
als porcs p
berament
nyols. Sens
veure amb
va presenta
comú Albe
vaig comp
agradable .
un tipus si
dotat d’un g
amb què fe
veure amb
amb aquest
ra de fer-se v

Nomé
per qu
conver
Tasmà

ses indefen
lly, els de Po
mes aburg
és un líder
bé de ficar
porten la co
radís social
bé continu
mocràcia e
l’estampeta
No sé en
trastocar el
tuat a l’esq
querra, s’h
dre partit p
més barroe
s’ha pronu
tega, però n
que els ga
morts dels
gua s’ho va
Per adop
ció delirant
ïcidar prof
nom és verí
la dreta el
de l’esquer
ment. Hau
Vittorio Gas
ser la versió
de Lagarde
era un exce
diguin el q
tractors. No
decidir con
Tasmània d

4

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 73236

TARIFA: 27793 €

E.G.M.: 13000

ÁREA: 829 CM² - 80%

SECCIÓN: CATALUNYA
Domingo. 16 de septiembre de 2018 • LA RAZÓN

16 Septiembre, 2018

Cataluña

Miquel González/Shooting
El exterior de la
librería invita
a entrar con
un público que
se centra en el
amante de los
libros local

El problema de homenajear a Kerouac
La ordenanza municipal pone en peligro el futuro de la librería «On the road» cerca del Palau de la Música
Miquel González/Shooting

Víctor Fernández - Barcelona
¿Puede ser incómoda una librería
que se dedica a vender novedades
editoriales, crea clubes de lectura
y homenajea la principal novela
de Jack Kerouac? Aparentemente
no, pero no estén tan seguros si se
acercan a pocos metros del Palau
de la Música, concretamente hasta la calle Verdaguer i Callís.
Desde hace tres años permanece
abierto «On the Road», un establecimiento regentado por Ángel
Tijerín. Son treinta metros cuadrados en los que cabe todo lo que
le pueda interesar a un lector de
hoy, hasta el punto de que conviven las últimas obras de Eduardo
Mendoza o Ignacio Martínez de
Pisón junto con los clásicos de la
literatura «beat», como el citado
Kerouac,
Allen Ginsberg o
William Burroughs. Pero la vida
de esta librería corre peligro y los
motivos no tienen nada que ver
con las letras.
Tijerín, en declaraciones a este
diario, explica que todo tiene que
ver con una ordenanza municipal
de 1996 relacionada con los comercios que se encuentran cerca de
un monumento, para que todos
tengan «un orden y una estética».
Eso es lo que hace que en el exterior de la librería no pueda tener
una serie de elementos ornamentales, como bancos, banderolas o
carteles. Incluso una imagen de

cartón del Principito de SaintExupéry raya la ilegalidad, siempre según la ordenanza municipal. «Tampoco podemos tener las
puertas abiertas, igualmente por
un sentido estético y de orden»,
dice el librero que, por estos mismos motivos, también debe cambiar la persiana de su tienda «por
una de agujeros para que no se
hagan grafﬁtis», otro de los con-

Ángel Tijerín es
quien regenta
esta mítica
librería que
mezcla grandes
títulos de fondo,
con la generación
beat como eje
aglutinador,
y las últimas
novedades del
mercado

sejos del Ayuntamiento y que
supone una inversión de 1.500
euros.
El pequeño local en el que se
encuentra “On the Road llevaba
la friolera de 35 años con sus puertas cerradas. Cuando Ángel Tijerín se hizo con el local se encontró
con algunos elementos de la fachada, así como una puerta que
tampoco es del agrado de la orde-

nanza municipal por lo que debería moverla diez centímetros, algo
que costaría «unos 3.000 euros que
no tengo. Todo esto no ayuda al
comercio de barrio».
Lo más sorprendente de todo
esto es que el librero ha recibido
una carta ﬁrmada por Gala Pin,
la concejala del distrito de Ciutat
Vella, en la que se indicaban todos
los puntos que «On the Road» no
cumplía de cara al consistorio.
«Un poco más tarde coincidí con
Gala Pin en el pleno de Ciutat
Vella y le pregunté por la carta.
Me reconoció que nunca nos había visitado, algo que hizo hace
unos días», comenta Tijerín quien
recuerda que «por mi tienda han
pasado todos, desde ERC a Ciudadanos, interesándose por la librería. Gala Pin solamente ha estado
de paso y no quiere diálogo porque
se limita a decirnos que aquí hay
una normativa y se tiene que
cumplir».
La misiva con sello del consistorio barcelonés a la que se hace
referencia en este texto contiene
una serie de 19 puntos. Son los que
se debe cumplir si es que no se
quiere acabar siendo multado por
el Ayuntamiento. Son los vinculados con rótulos identiﬁcadores,
banderas o banderolas, publicidad dinámica, instalaciones sobrepuestas no permitidas -como
cableado-, máquinas expendedoras o la restitución de vacíos ar-

quitectónicos. Según el Ayuntamiento, «On the Road» no cumple
siete puntos, entre ellos elementos
en la vía pública o cierres incorrectos.
La situación de «On the Road»
no diﬁere mucho de la de otros
locales de la misma calle, como el
Antic Teatre. «En la tienda no
entran turistas y la mayoría de los
clientes son, sobre todo, gente de
Barcelona de entre 30 y 40 años.
Aquí es donde vienen los vecinos
y donde se reúnen. El Ayuntamiento lo que debería hacer es
ayudar al pequeño comercio»,
aclara Ángel Tijerín quien, pese a
todo, se muestra optimista. «Creo
que lo vamos a conseguir y que
todo se acabará solucionando. En
un primer momento pensé en
iniciar una recolecta, pero no, lo
descarté porque mi negocio es
tener la puerta abierta de la librería y que se vean buenos libros en
el interior». Mientras todo eso
pasa, «On the Road» sigue preparando talleres de lectura recomendando acercarse a libros de
Aldous Huxley, Patti Smith o
Ginsberg.
Hace una semana, Ángel Tijerín se encontró con la alcaldesa
Ada Colau en un evento literario.
Cuando le explicó el problema que
está viviendo la librería, Colau le
respondió con que todo esto era
una cuestión de «burocracia y la
burocracia va lenta».
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115 años
de historia
El Gran Hotel se
inauguró en 1903 _
como hotel dejajd?

Parte de la fachada del edificio ubicado en la calle Unió.
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AYER... Aspecto del edificio en sus primeros tiempos, con la calesa para los
clientes a la puerta. Se pueden ver los toldos protectores del sol en una época
solamente con ventiladores y la fachada completa, sin el árbol actual.

. . . Y H O Y . Con un tráfico más intenso y la plaza convertida en terraza, se
puede apreciar la rehabilitación integral de la fachada, en parte ocultada por
parte de la vegetación de la calle.

E

n una época en que unos
modestos hostales constituían la única opción donde
alojarse en Palma, establecimientos principalmente pensados para la payesía de la Part Forana,
apareció en 1903 y en pleno corazón de la ciudad el Gran Hotel.
Edificio emblemático del movimiento modernista, obra del insigne arquitecto Lluís Domènech
i Montaner (autor del Hotel Internacional, el Palau de la Música y del Hospital de Sant Pau, de
Barcelona), representa el pionero
del lujo en Mallorca.
Su ornamentada fachada con
elementos escultóricos y cerámica (de La Roqueta) anunciaba a
los primeros turistas unas instalaciones inéditas hasta la fecha
con unos niveles de lujo y confort que le situó en el primer lugar a nivel nacional hasta la
inauguración del hotel Ritz de
Madrid. Así se plasmaba el ideal
de Miquel dels Sants Oliver. Pero
el Gran Hotel no fue sólo un albergue de alto nivel, sino también un punto de encuentro para
los artistas e intelectuales de la
época.
Durante los años 20 contaba
como sucursal con el Villa Victoria (origen del actual hotel Victoria) y ofrecía a sus clientes una
comunicación directa con tranvía
para disfrutar de su magnífica te-

DEL

LUJO
El Gran Hotel cumple 115 años y 25
de su intensa rehabilitación como
centro cultural y de exposiciones

Imagen del atrio central con las barandas de hierro forjado y pasamanos.

rraza con vistas al mar sobre el
panorama rocoso idílico con caletas, anterior a la construcción del
Passeig Marítim. La actual sede
de la Fundació La Caixa, ubicada
en un lugar privilegiado del centro histórico, por desgracia fue
objeto de una radical transformación en 1942, cuando pasó a acoger el Instituto Nacional de Previsión. Sus interiores se transformaron en oficinas y su fachada
sufrió importantes mutilaciones
en su coronamiento, mientras las
columnas de mármol quedaban
ocultadas tras unos ventanales
cuadrados.
En 1993, el edificio fue reconvertido en centro cultural, actual
CaixaForum Palma de la Fundación La Caixa. El centro es la sede de periódicas exposiciones,

conciertos, conferencias y alberga
una exposición pictórica permanente dedicada a Anglada Camarasa. Su construcción, con el arquitecto mallorquín Jaume Aleñar como director de obras, fue
promovida por el empresario
Juan Palmer Miralles (un indiano
afortunado en Uruguay) y Ferran
Truyols, marqués de la Torre
(primer presidente
de la Sociedad Fomento de Turismo).
Culminó
con la colaboración de Antoni
Albareda,
un
especialista en
hostelería, reconocido en
Barcelona como responsable del hotel
Quatre Nacions.
El Gran Hotel
disponía de planta baja, que
alojaba el gran salón y el comedor, sumaba cuatro pisos, porche, terrados o azoteas, patios,
jardín, coladurías, dos pozos y
otras dependencias. El comedor
estaba decorado con obras de
pintores famosos de la época, como los catalanes Santiago Russiñol y Joaquín Mir. Las habitaciones, dependiendo de su distribución, calidad y confort, tenían
distintos precios por noche. La
más cara con salón, dos camas y
aseo, costaba 15 pesetas; la más
barata valía 2,50 ptas. En total
ofrecía 150 plazas a los clientes.
Solamente diez de ellas poseían
baño completo.
Además, contaba con una lujosa snite con comedor particular.
En un tiempo donde aún predominaba la luz de gas, también faContinúa en la página siguiente ••
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Se inauguró en 1903
como único hotel de
lujo de Mallorca y
como centro cultural

AYER... El salón centraba la vida de los huéspedes alojados en el lujoso establecimiento. Destacan la chimenea, el clásico mobiliario, tapices, lámparas,
cuadros y espejos característicos de la época.

...Y HOY El mismo espacio acoge parte de la cafetería integrada en el centro
cultural y de exposiciones. Se aprecian las columnas de fundición de hierro y
las paredes de piedra sin la decoración anterior.

bricaba su propia electricidad, con unos
equipos de baterías de
acumuladores que daban luz a cuatrocientas cincuenta bombillas incandescentes
con diez arcos voltaicos. Lo mismo
ocurría con la calefacción, mediante
calderas construidas
en Mallorca en la fabrica de Can
Maneu. También tenía ascensor y
agua corriente.
Durante la Guerra Civil sirvió
de residencia de pilotos y oficiales de la aviación italiana y cerró
sus puertas en 1941, siendo adquirido en 1942 por el Estado. En
1993, hace 25 años, lo compró La
Caixa, que realizó una reforma

integral a cargo de los arquitectos Pere Nicolau y Jaume Martínez, con el objetivo de recuperar su imagen original para acoger el actual centro, con sala de
conferencias, bar y venta de publicaciones.
Gabriel Alomar (texto y fotos)
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JxCat i ERC, aliança a
prova de discrepàncies
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Units en la
discrepància
ROLS La lluita per l’hegemonia entre ERC i el món de l’antiga CDC s’ha intensificat
a mesura que ha avançat el procés i s’han equilibrat forces FRÀGIL Condemnats a
entendre’s, l’aliança sobreviu tot i mantenir-se els recels i les diferències de fons
E. Ansola / Ò. Palau
BARCELONA

Les discrepàncies entre el
nacionalisme i el republicanisme català venen de
lluny i han estat protagonistes constants de la història d’aquest país en la
lluita per l’hegemonia del
poder. El combat, això sí,
s’ha intensificat exponencialment els darrers anys,
coincidint amb l’esclat del
procés sobiranista, però
també en un context marcat per la confessió de frau
fiscal del líder històric de
CDC, Jordi Pujol, i de les
sospites de corrupció en el
finançament del partit
confirmades per la sentència del cas Palau, i també
per una crisi econòmica ferotge que va dur Artur Mas
a una dura política de retallades i a un col·lapse general del sistema polític i institucional –i últimament
de les llibertats més fonamentals– en el conjunt de
l’Estat.
Tot plegat ha generat un
fort sotrac en el panorama
català, i ha fet que la correlació de forces entre els dos
pols tradicionals del sobiranisme, el món de l’antiga
CDC i el d’ERC, s’hagi anat
fent cada cop més estreta,
fins al punt de situar-se en
un empat tècnic –els van
separar 12.000 vots el 21D– i al límit de capgirar-se
la situació històrica. I a mesura que les forces entre
els dos mons s’han anat
equilibrant ha crescut
també la desconfiança entre ells, sobretot a les files
dels republicans, que han

Les últimes eleccions catalanes

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

28.11.10

25.11.12

Fi del tripartit. CiU obté 62
diputats, amb 1.202.830 vots,
i ERC s’enfonsa fins a 10, amb
219.173, 983.657 de diferència.

Pel dret a decidir. CiU obté
50 diputats (1.116.259 vots) i
ERC, 21 (498.124), 618.135 de
diferència.

27.09.15

21.12.17

Plebiscitàries. Junts pel Sí
obté 1.628.714 vots, amb 62
diputats (el juny anterior i el
posterior, ERC superarà CDC i
el PDeCAT en les estatals).

Les del 155. JxCat obté 34 escons, amb 948.233 vots
(21,66%). ERC obté 32 escons,
amb 935.861 vots (21,38%):
12.372 de diferència

vist com CDC irrompia en
el camp independentista
(arran del congrés de Reus
del 2012) i han recelat d’algunes actuacions seves
com un intent hostil d’esborrar-los.
És clar que tot plegat ha
succeït al mateix temps
que a ulls de la població es
feia més evident que mai
que les dues forces havien
d’anar juntes i que estaven
condemnades a entendre’s si volien sumar per
mantenir el govern i tirar
endavant el que ara sí que
és el gran objectiu polític
compartit, la independència de Catalunya. Un objectiu que continua sent el pilar d’una aliança que ha superat i encara supera tota
mena de crisis i vicissituds,
pels recels mutus.

2012, CiU necessita el suport d’ERC –llavors segona
força, que prefereix tanmateix mantenir-se fora
de l’executiu–, per poder
tirar endavant un programa que té el punt bàsic en
la convocatòria d’una consulta vinculant pel dret a
decidir. Tots dos partits, a
més d’ICV i la CUP, fan
front comú per reclamarla; però, davant la negativa
del Congrés, el primer
punt de confrontació es
produiria en els preparatius de la votació del 9-N del
2014.
La transformació en un
procés participatiu del que
havia de ser una consulta
reglada i les converses a
Madrid de l’expresident
del Parlament Joan Rigol
per encàrrec de Mas no van
agradar gens als republicans ni a la resta de partits,
que es van sentir enganyats per l’executiu. Ac-

El 9-N

b Després de guanyar les
eleccions del novembre del

ceptat finalment el canvi,
ERC va pressionar perquè
el govern s’impliqués a
fons en el procés. Les ferides per l’organització, amb
la implicació finalment de
tots dos partits –tot i que
només representants de
CDC entomarien les conseqüències judicials–, encara no s’havien tancat
quan es van reobrir precisament per l’èxit del 9-N,
que ERC volia capitalitzar
a través d’unes eleccions
plebiscitàries. I Mas s’avenia a convocar-les només si
els dos partits es presentaven en una llista unitària.
Aquest és, precisament, el
gran cavall de batalla que
gairebé sempre, en els darrers anys, ha enfrontat les
dues formacions fins a l’actualitat.

Unitat o absorció

b Les peticions dels convergents arribaven en un
període de debilitat per a
ells que contrastava amb
un de creixement per als
republicans, que els feia albirar l’assalt al poder. D’un
acord programàtic en l’eix
nacional es va acabar finalment per confeccionar,
amb fortes pressions de les
entitats sobiranistes que
reclamaven unitat, la llista
de Junts pel Sí. Es presentava el 15 de juliol del 2015
i es convocaven eleccions
per al 27 de setembre. Enrere quedava la pugna pel
full de ruta en què ERC discrepava dels 18 mesos per
fer efectiva la ruptura
mentre que CDC acceptava traslladar el president
Mas al quart lloc de la llista i

l’aposta de Junqueras, Raül Romeva, obtenia el lideratge formal de la nova
candidatura. Per primera
vegada a la història, CDC i
ERC anaven junts a unes
eleccions.
Tanmateix, els problemes només havien començat quan la victòria a les urnes els deixa en mans de la
CUP. Durant quatre mesos, ERC es permet restar
al marge de la batalla centrada ara entre els antisistema i Mas per la negativa
dels cupaires a investir-lo
president. Finalment, Carles Puigdemont és designat i investit president el

gener del 2016 i comença
la legislatura.

Govern en alerta

b La demanda a ERC de
confeccionar llistes unitàries es tornarà a repetir.
Aquest cop per a les eleccions espanyoles del desembre d’aquell any. La negativa a sumar amb CDC,
immersa ja en la refundació del partit, continua
sent un nou escull en les relacions i un focus de discrepàncies. Ni l’aparició d’un
nou adversari per a tots
dos com la CUP, necessària ara per aprovar un pressupost que és competència
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Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, llavors president i vicepresident de la Generalitat,
en l’últim Consell Executiu que van presidir, el 24 d’octubre ■ JOSEP LOSADA

que va tenir el clímax en
l’èxit de l’1-O i el 3-O, comença a grinyolar els dies
següents. Quan tot feia indicar que el 10-O el president Puigdemont declararia la República al Parlament, en l’últim moment
ho deixa en suspens i ofereix diàleg a l’Estat arran
de la possibilitat que aflorin pressions internacionals que el duguin a negociar. La CUP coneix la decisió tot just minuts abans,
igual que la majoria de diputats i dirigents d’ERC i el
PDeCAT, que, tot i això, i
que no tots hi són favorables, fan pinya amb el president. La CUP insisteix a
declarar la República.

Ferides interiors

dels republicans en el nou
govern sorgit del 27-S, ajuda a bastir ponts. El nou
full de ruta i la recuperació
d’un referèndum amb el
compromís d’optar per la
via unilateral si l’Estat no
s’avé a un pacte permeten
a ERC i a l’antiga Convergència, ja transformada en
el PDeCAT, transitar junts
per una legislatura que
acabaria al cap d’un any i
mig, el 2017, amb l’1-O. Al
govern es manté la sintonia perquè cadascú respecta les àrees de l’altre, però
la redacció de les lleis de
desconnexió i el moment
adequat per a la seva apro-

vació al Parlament provoquen friccions i diferències
greus entre els socis, que
tanmateix queden generalment dissimulades portes endins.
La desconfiança, però,
s’accentua a mesura que
s’acosta l’1-O. Junqueras
ha rebut l’encàrrec de
muntar el referèndum i
creixen els rumors que no
hi ha res preparat. Les estructures d’estat continuen sense aparèixer més
enllà de formar part d’un
imaginari col·lectiu que es
va cultivant en multitud de
conferències pel territori.
Les acusacions entre els

socis, això sí, són mútues,
ja que els republicans dubten de la determinació d’alguns consellers del PDeCAT per anar fins al final
en el referèndum. Les primeres disputes se centren
en la convocatòria per
comprar urnes, un concurs que finalment queda
suspès. Tothom es mira de
reüll, Puigdemont opta per
refer el govern, però ERC
avisa que els seus no es toquen perquè tots estan determinats. Al final, la remodelació només afecta el
PDeCAT.
No serà fins a la resposta
de l’Estat als preparatius

de l’1-O que el govern actua
en bloc, sense fissures. La
denúncia per les detencions i els escorcolls al Departament d’Economia,
ara fa un any, són un clam
unànime al govern. Les
protestes del 3-O també
creen unitat si bé comencen a generar certa inquietud en els representants
polítics, als quals des del
carrer se’ls reclama l’aplicació de l’1-O.

La sacsejada

b El joc de confiances entre ERC i el PDeCAT que,
poc o molt, havia aconseguir bastir Junts pel Sí, i

b Els dies següents, la
manca de respostes de
l’Estat i la comunitat internacional i la pressió de la
ciutadania obliguen a posar data a la declaració
d’independència. I aquí
tornen les discrepàncies
amb ERC quan, aquest
cop, des de la secretaria general és Marta Rovira qui
exigeix
determinació.
També ella és qui més malestar expressa quan, els
dies previs al 27-O, Puigdemont es planteja convocar
eleccions. Un fet que Junqueras li arriba a comprar,
però ja no molts diputats ni
dirigents republicans –la
mateixa Rovira o Gabriel
Rufián, que fa la famosa
piulada de “155 monedes
de plata”–, ni tampoc una
part del PDeCAT, que també té desercions fins i tot
abans d’anunciar-se una
decisió que no s’arribaria a
anunciar mai. ERC i el
PDeCAT també s’esberlen
per dins, però el canvi de
plans final per no convocar
eleccions i aprovar la declaració al Parlament com estava previst fa que aparentment les aigües tornin
a mare. L’únic que plega és
Santi Vila.

Presó, exili i 21-D

b Després del 27-O, la
marxa a l’exili d’uns dirigents i l’entrada a la presó
d’altres, més enllà d’unirlos en el dolor i la reclamació de llibertat, no fa res
més que fer rebrotar les
discrepàncies entre els
partits. Fins i tot informa-

cions recents, fins ara no
desmentides,
indiquen
que entre Puigdemont i
Junqueras ni tan sols es
van dir què faria l’altre fins
que el 30 d’octubre van
descobrir que l’un era a
Brussel·les, amb una part
del govern, i l’altre, amb
l’altra part, s’havia quedat
a Barcelona, i es presentava al Departament d’Economia.
Després de la convocatòria d’eleccions per Rajoy,
en tot cas la primera topada ve pel de sempre: si cal
muntar una altra llista unitària, com vol Puigdemont, o no, tal com Junqueras deixa dit ja abans
d’entrar a la presó. El fet
que la CUP no s’hi avingui, i
els pocs dies de coll que hi
ha per negociar res, justifiquen que ERC no signi
aquest cop un nou Junts
pel Sí (fet que, de retruc,
propicia la construcció de
Junts per Catalunya), ja
que sostenia que per separat millorava el resultat
global –com de fet així va
ser–, a banda que liderava
totes les enquestes i es veia
assumint el comandament de l’independentisme. ERC per primer cop
podia passar per sobre de
CDC i obtenir el govern.

Desunió total

b Més enllà d’això, de seguida es farien notar notables discrepàncies en l’estratègia, que duien a un
sorprenent canvi de papers. Mentre que Puigdemont apostava per mantenir l’embat i la confrontació oberta contra l’Estat,
un Junqueras més pragmàtic advocava pel replegament, reagrupar forces i
mirar d’eixamplar la base
per ser més abans d’abordar cap nou intent.
Durant la campanya va
funcionar la tàctica de “noagressió”, tot i que ERC no
va calcular bé l’efecte Puigdemont, fins al punt que es
va atrevir a no donar per
fet que el reinvestiria president i va insinuar Junqueras com a alternativa;
un fet que, en unes eleccions més polaritzades que
mai, va fer que li acabessin
passant al davant els dos
grups que millor representaven els extrems: Cs i
continua ala plana 8
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seure’s en una taula i posar-se d’acord, cedint cadascú en el que hagués de
cedir. Els actuals màxims
dirigents que s’asseuen ara
per posar-se d’acord en les
grans qüestions no són els
líders i, o bé no gosen contradir-los perquè no es veuen amb l’autoritat moral
de cedir en res de les seves
premisses, o bé necessiten
el vistiplau final d’algú que
no hi és, cosa que ho allarga
tot molt més, sobretot en el
cas de Junqueras.

ve de la plana 7

JxCat.
A partir d’allà, la figura
del president exiliat –que
els seus propers asseguren
que els republicans volen
treure del mig– ha centrat
les topades més evidents.
El 30 de gener, quan estava
ja convocat el ple per investir-lo, el president del Parlament, Roger Torrent, decideix no desobeir la prohibició del Constitucional i es
fa enrere, un fet que destapa que els uns i els altres no
havien consensuat cap nova estratègia (s’obliguen a
pactar un programa de govern a corre-cuita per
atreure la CUP en les investidures fallides de Sànchez i Turull, però no els ho
compren), i això obre una
greu crisi de confiança que
encara dura avui.

El futur: discreció

Crisi actual

b Torrent, i ERC, deixen
clar que no desobeiran si
no és d’un cop i tots junts
per assolir efectes pràctics
que no siguin només gestos, i els puja la mosca al
nas quan, en els mesos següents, JxCat continua el
seu embat i es nega a nomenar un candidat “efectiu” a la presidència, un fet
que manté el 155 quatre
mesos més. L’actual picabaralla, evidenciada en públic al juliol, per l’aplicació
de la interlocutòria de Llarena per a la suspensió dels
diputats processats, i en
especial de Puigdemont,
no és res més que una altra
derivada d’aquella del gener: cal desobeir els jutges
espanyols o no (encara)?
Amb quins efectes?
En paral·lel a aquesta, es
manté una evident discrepància de fons en el rumb
que ha de prendre el procés. ERC, tot i que els seus
militants van obligar-la a
mantenir explícitament la

El vicepresident, Pere Aragonès, i el president, Quim Torra, en un Consell Executiu aquest estiu ■ EFE

unilateralitat com una opció en la ponència política a
principi d’estiu, està decidida a insistir en la via del
diàleg per aconseguir un
referèndum pactat, fins i
tot si no dona rèdits a curt i
mitjà termini. En espera,
és clar, del que pugui passar amb el judici... De fet, el
PDeCAT, malgrat que el
sector puigdemontista hi
ha guanyat molt pes i ha
aconseguit treure de la direcció la líder Marta Pascal
en l’última assemblea al juliol, ha anat agafant també
aquest rumb. Un rumb que
fins i tot cada cop més veus
dins de JxCat, començant
pel president Torra i els
seus consellers, han assumit en la pràctica, més enllà dels discursos, ja que

han entrat en una via més
pragmàtica. Amb això, i el
canvi de govern a Madrid
que ha obert una aparent
etapa de distensió, Puigdemont –que ja no volia donar suport a la moció de
censura contra Rajoy per
poder mantenir la tensió–
cada vegada s’ha trobat
més sol. El batibull al Congrés aquesta setmana només és l’últim capítol
d’aquest joc de desconfiances a diverses bandes: el
PDeCAT impulsa una moció a favor del diàleg que
pacta amb el PSOE, però el
mateix partit (o un altre
sector, el dominat per
Puigdemont) l’acaba retirant després que ERC, avui
la principal abanderada
del diàleg, digués que no hi

donaria suport perquè
aquest es constrenyia a la
llei...

La conjuntura

b Tot i que en l’anterior legislatura ja van compartir
govern, com ara, hi ha hagut un canvi notori des del
moment que hi han tornat
a haver dos grups parlamentaris, que han fet evident en públic que tenen
visions diferents. I és que
els grups no tan sols han
marcat perfil i han rivalitzat en la lògica pugna partidista pel poder i el lideratge
sobiranista –els uns per
mantenir-lo, els altres per
arrabassar-lo–, sinó que
també difereixen en l’estratègia per assolir la República. Influïts en bona

part, això sí, per la mateixa
situació dels líders: l’un, a
l’exili, i l’altre, a la presó. A
l’evident prisma diferent
que això aporta, s’hi suma
la seva total incomunicació: aquesta setmana tots
dos han admès implícitament que no han tingut
cap mena de relació directa en aquest temps.
Mentre va durar Junts
pel Sí, les discrepàncies
que sens dubte hi havia
quedaven molt més soterrades i limitades a qüestions “sectorials”. També
per un altre fet clau: en
aquell moment tots dos líders, president i vicepresident, tenien una comunicació constant. I, en una situació límit, tenien el poder i l’autoritat moral d’as-

b Tot això afegeix un grau
de dificultat als acords, i fa
que, més que abans, hi pugui haver topades en públic. De fet, les parts tampoc s’esforcen a dissimular-les i demanen que s’acceptin com a part del joc
polític, sempre que al final
prevalgui la unitat. I és que
tots els protagonistes són
conscients que han de superar les discrepàncies,
perquè la gent empeny. El
mateix Torra ho verbalitzava divendres en un acte
amb Torrent al Parlament.
“Aquest és un govern de
coalició i hi ha moments en
què cada soci tenim la nostra manera diferent d’entendre-ho”, admetia. Però
recordava que sempre han
estat capaços d’acabar-se
entenent, i ho exemplificava en el pla de govern que
presentaran el dia 25. Torrent hi assentia, i al·ludia a
la trencadissa que els
grups van protagonitzar al
juliol: “Hem de fer autocrítica del que va passar, és
una imatge que no construeix, no suma i hem de
contribuir a evitar-la.”
Aquesta és la consigna:
sent conscients que les
friccions no desapareixeran, treballar amb discreció per superar-les. Fins a
assolir la República. ■
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Tribuna
Lluís Foix. Periodista

Corrupció acadèmica

E

n un dels seus nombrosos llibres
de pensament, Zygmunt Bauman fa esment d’un novel·lista
nord-americà que deia que l’optimista
proclama que vivim en el millor dels
mons possibles, mentre que el pessimista tem que això sigui veritat. En la
guerra de màsters, tesis i doctorats que
s’està lliurant, de moment, en dues
universitats madrilenyes, amb repercussions polítiques de primer nivell, no
se sap si estem davant de fenòmens
puntuals que afecten ministres i alts
càrrecs de la funció pública o bé assistim a la falta de control en el funcionament del sistema universitari. En
aquest sentit vull ser optimista i no
pessimista perquè sospito que en l’educació superior espanyola i catalana hi
treballen milers de persones honestes i
responsables.

UNA COSA, DONCS, és que els casos de cor-

rupció acadèmica obliguin a revisar el sistema universitari i l’altra és com i per què
polítics del més alt nivell s’han aprofitat de
la seva posició política per adulterar i falsejar els respectius expedients acadèmics en
connivència amb autoritats universitàries. La ministra Carmen Montón ha dimitit aquesta setmana per haver copiat parts
substancials en el seu màster i, prèviament, la presidenta de la Comunitat de
Madrid, Cristina Cifuentes, va haver de
deixar el càrrec i pràcticament abandonar
la política per un màster del tot adulterat.
LA COSA NO S’ATURA AQUÍ i la sospita d’irre-

gularitats acadèmiques esquitxa el president del PP, Pablo Casado, que té expedients acadèmics plens d’irregularitats i
de notes obtingudes amb la complicitat de
persones que feien els ulls grossos i entregaven els títols sense demanar el mateix
esforç que exigien a alumnes normals.
Aquesta deriva revisionista d’expedients
acadèmics ha arribat al president Pedro
Sánchez que va fer a correcuita una tesi
que no mereixia la qualificació obtinguda

per un tribunal gens exigent. S’haurà de
veure també què ha passat amb l’expedient minvant del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha passat de lluir un doctorat i un màster i ara ell mateix ho ha rebaixat a una simple llicenciatura en dret.
EN EL FONS D’AQUEST EMBOLIC acadèmic

s’hi troba una falta de responsabilitat que
és imprescindible en tota acció política. La
frivolitat amb què s’han obtingut titulacions acadèmiques diu molt poc del funcionament d’algunes universitats, però encara diu menys de polítics de dreta i esquerra
que han arribat a pensar que els seus currículums es podien inflar sense esforç per tal
de lluir uns coneixements acadèmics que
simplement no existien. És sorprenent
que els personatges afectats no hagin tingut la decència de dir que s’havien equivocat, que havien copiat, i que per això plegaven. Quan l’ètica de la responsabilitat forma part de l’atmosfera social i política
d’una societat, les dimissions quan s’han
vulnerat les lleis o les regles del joc són in-

“
La corrupció
acadèmica pot
semblar menor
en tractar-se de
casos que afecten
només expedients
universitaris, però
tant se val

evitables.
A LA CANCELLERA ANGELA MERKEL li han
dimitit dos presidents de la República i sis
ministres per qüestions relacionades amb
la corrupció. La ministra d’Educació, Annette Schavan, amiga i col·laboradora personal de Merkel, va dimitir per haver copiat conceptes que no eren propis en la seva tesi doctoral presentada feia trenta
anys. Feia set anys que era ministra d’Educació i el consell de facultat de la Universitat de Düsseldorf va decidir retirar-li el títol
perquè “com a candidata al doctorat va
presentar deliberadament arguments durant la seva dissertació que no eren seus”.
LA DIMISSIÓ D’UN CÀRREC POLÍTIC no es
produeix en la nostra cultura política fins
que no hi ha més remei. El president Felipe
González va estar molt desafortunat quan
va sentenciar que els casos de corrupció no
tindrien conseqüències polítiques fins que
no hi hagués una sentència judicial. Tot i
que aquesta idea està avui desacreditada,
la corrupció política no ha tingut conseqüències en molts casos fins que el jutge ha
emès una sentència. Cal recordar que Mariano Rajoy és derrotat en una moció de
censura com a conseqüència de la primera
condemna del cas Gürtel que esquitxava
plenament el partit del qual era president.
El retard incomprensible en la corrupció a
Andalusia pel cas dels ERO fa que molts
anys després encara s’estigui pendent de
la sentència. A Catalunya, els casos de corrupció que han afectat el Palau de la Música i Fèlix Millet han tardat més de deu anys
fins que es conegués la sentència. El cas del
tres per cent que afecta Convergència encara està en fase d’instrucció.
LA CORRUPCIÓ ACADÈMICA pot semblar
menor en tractar-se de casos que afecten
només expedients universitaris, però tant
se val. La responsabilitat en qüestions menors té els mateixos efectes que la caça major quan es refereix a grans robatoris mitjançant l’extorsió política.
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