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El premi Nobel de química de l’any
2014 explica a l’Entrevista que no és
casual que Israel tingui 12 Nobels.
“Vam tenir universitats abans que
país”, assegura. Fa una crida a apostar per la recerca i la innovació. P. 27
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El Palau de la Música ha portat a
Barcelona 4 escultures recents de
Plensa, les menys vistes a la capital.
La institució va més enllà de la programació musical amb exposicions
d’art contemporani. P. 30-31

L’economista en cap de l’Asian Development Bank explica que el continent asiàtic aporta el 60% del creixement mundial. És optimista amb
els països en desenvolupament, no
tant amb l’economia global. P. 20
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Quin Plensa
volem?
L’escultura de l’artista al Palau de la Música reobre el
debat sobre la instal·lació d’un cap gegantí a Barcelona
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

Carmela, l’obra més destacada de
l’exposició que el Palau de la Música dedica a Jaume Plensa, representa una adolescent en el trànsit de
deixar de ser una nena i convertirse en una dona adulta. La seva expressió és dolça. Però sobre aquesta escultura ha recaigut una responsabilitat molt feixuga: ha fet revifar
el debat sobre la conveniència que
Barcelona tingui una gran escultura pública de l’etapa més recent de
l’artista. A la capital catalana ja n’hi
ha quatre, però són dels anys 80 i 90,
quan la figura humana encara no tenia un paper tan rellevant en la seva
obra. El canvi de govern a l’Ajuntament de Barcelona havia enterrat la
demanda d’una escultura icònica
que l’alcalde Trias va fer a Plensa el
2014, i la intel·ligència amb què l’artista ha instal·lat Carmela ha fet sorgir una campanya de recollida de
firmes online, malgrat que ahir a la
tarda només s’hi havien sumat 400
persones.
El debat barceloní a l’entorn de
l’obra de Jaume Plensa, un dels artistes catalans amb més projecció
internacional, ara té una nova premissa i es mou entre l’encàrrec que
li va fer Trias, que va resoldre amb el
projecte d’un cap gegantí d’una altra
adolescent de 52 metres de malla
d’acer pensat per a l’espigó del Gas,
i Carmela, que té unes dimensions
més humanes, de 4,5 metres.
El director del Museu de Tampa
(Florida), Michael Tomor, va anunciar fa pocs dies que la institució es
queda una de les obres de l’exposició que dedica a Plensa fins al 15 de
maig, la monumental Laura with
Bun, i que espera que al llarg dels
anys es converteixi en “la marca”
del museu. En canvi, es preveu que
el procés de l’obra barcelonina sigui
més difícil. Amb tot, hi ha una notícia positiva pel que fa a la presència
de l’obra de Plensa a l’Estat: fonts
del Museu Reina Sofia afirmen que
el centre d’art li dedicarà el 2018
l’exposició inclosa en la concessió

del premi Velázquez 2013. El subdirector del museu, João Fernandes,
ja treballa en el projecte, que es podrà veure al Palacio de Cristal, on
Plensa ja va exposar l’any 2000. Les
mateixes fonts expliquen que està
previst que, coincidint amb aquesta
exposició, el Macba n’hi dediqui una
altra a La Capella. Estava previst
que fos així durant el mandat de
Bartomeu Marí. Ara fonts del Macba no confirmen la data, però sí que
la mostra de Plensa és un dels projectes que el director actual, Ferran
Barenblit, té damunt la taula.

Exposicions
Plensa
exposarà
al Reina Sofia
el 2018 i
segurament
al Macba

Una obra molt ben rebuda

El rebombori de la presentació s’ha
apaivagat i Carmela només rep les
visites indiscretes dels turistes que
s’aturen a fotografiar-la. Als veïns
els va seduir des del primer moment. “És molt bonica i dóna molt
joc a l’espai. I també és útil, perquè
la gent hi pot seure”, afirma Gessamí Catafau, la propietària de la llibreria que hi ha davant el Palau de la
Música. La resposta dels comerciants és unànime: voldrien que es
quedés. Només hi ha una petita
queixa: la propietària d’un altre establiment diu que l’escultura treu
“una mica de llum” al seu local.
Pel que fa a l’afluència de públic a
la zona, que amb el Palau ja és molt
nombrosa, aquests comerciants no
han notat que Carmela n’hagi portat molt més. “No crec que hi hagi
més gent, sinó que la que hi ha habitualment es queda i s’asseu a l’escultura”, diu aquesta mateixa dona.
“He vist força gent fent-li fotografies i he recomanat a alguns amics
que vinguin a veure-la”, diu a una altra treballadora. Tot i així, esbrinar
si l’obra s’ha convertit en un nou
imant turístic no és fàcil, perquè la
instal·lació de l’escultura ha coincidit amb el començament de la
temporada turística.
L’exposició de Plensa forma part
de la iniciativa que el Palau va engegar fa quatre anys per fer dialogar
l’edifici de Domènech i Montaner
amb l’art contemporani, de la qual
han sorgit mostres d’Antoni Tàpies,
Joan Miró, Bill Viola, Eulàlia Vall-
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acollirà textos d’autors com Ausiàs March,
Maria-Mercè Marçal, Blai Bonet i Josep
Carner. La sessió d’avui és per a la poesia
valenciana, amb música de Maria Arnal i
Marcel Bagés (a la foto). El 9 de maig la funció serà per als poetes mallorquins i el 6 de
juny per als de Catalunya.

cantant dels AC/DC
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Simfònica de Ràdio Suècia
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Maria João Pires interpretarà avui el Concert
per a piano núm. 2 de Chopin a L’Auditori de
Barcelona amb l’Orquestra Simfònica de Ràdio Suècia, dirigida per Daniel Harding. El
concert, que forma part de la temporada
d’IberCamera, es completa amb la Simfonia
núm. 9, ‘Del Nou Món’, de Dvorák.
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dosera i Louise Bourgeois, i n’hi ha
de previstes de Kiki Smith i Pandemonia. Però la possibilitat que Carmela es quedi a la ciutat no depèn de
la institució i tampoc no han volgut
suplir l’encàrrec de Xavier Trias.
“Fa dos anys vaig trucar a l’estudi del Jaume i el va sorprendre molt
que una institució musical s’interessés per l’escultura. Ens cedeix
temporalment les escultures gratuïtament. Nosaltres només ens fem
càrrec d’assegurar-les, del transport i de la ubicació. Ha sigut molt
generós”, explica Víctor García de
Gomar, director artístic adjunt del
Palau. Però l’èxit de Carmela no implica que el Palau la vulgui adquirir.
“No tenim capacitat econòmica per
afrontar-ho nosaltres sols. Hauria
de ser una altra institució que ho reclamés o que ens demanés que comencéssim una campanya per recollir diners. De moment hem fet una
pregunta al ciutadà i, segons com es
posicioni, respondrem”, diu García
de Gomar.
La nova política d’art públic

En el cas que Carmela es quedés de
manera permanent al seu emplaçament actual, tant si la comprés
una institució privada com pública, l’obra hauria de passar pel Consell Assessor d’Art Públic de Barcelona, un ens que l’Ajuntament està refundant i el veredicte del qual
no és vinculant. Resoldrà els casos
pendents, com el de l’escultura de
Plensa al litoral, i es crearan protocols per analitzar les nombroses
sol·licituds que rep el consistori.
La comissionada de Cultura de
l’Ajuntament, Berta Sureda, assegura que al seu departament “no hi
ha cap petició” sobre l’obra de Plensa al litoral i que desconeix si el projecte està al departament d’Urbanisme. Fonts d’aquest departament afirmen que “quan va arribar
el nou govern municipal no hi havia
cap projecte sobre la taula”, que en
tenen coneixement només a través
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de la premsa, “que no hi ha cap partida pressupostària assignada” i
que per tirar-lo endavant, arran del
seu impacte, caldria “encetar un diàleg amb diferents sectors de la ciutat, entre els quals el cultural”. Segons Sureda, l’avaluació de l’impacte de les futures obres d’art públic
serà “global” i es tindrà en compte
que el seu contingut estigui relacionat amb “prioritats de govern”
com “la visibilització de la dona i de
les classes treballadores”.
Finançament privat

Plensa va donar a la ciutat el projecte del gran cap del litoral, que es finançaria amb capital privat. Hi havia dos coneguts empresaris que feien de pont entre l’Ajuntament i la
societat civil per aconseguir els diners necessaris per realitzar-lo,
més de 32 milions d’euros. Amb tot,
en aquests aspectes també hi ha diferents versions, ja que hi ha fonts
que afirmen que s’han fet els estudis d’onatge, ombra i vent necessaris però que encara no se n’ha calculat el cost. En qualsevol cas, durant
el mandat de Trias tampoc no es
van fer perquè no es va considerar
adequat en un moment d’austeritat.
L’encàrrec de Trias a l’artista i el
projecte de la peça, que no s’ha fet
públic, van centrar el passat debat
del cicle de l’Icub Valor!, titulat Escultura a l’horitzó: skylines ideològics de Barcelona, en què van participar la historiadora de l’art i comissària Gloria Moure, l’antropòleg
Matteo Guidi i la professora de geografia humana de la UB i membre
del Consell Assessor d’Art Públic de
Barcelona Núria Benach. Van defensar la idea del paisatge públic com a
“bé comú”, van posar l’accent en el
diàleg amb el context i van donar
prioritat als processos participatius
dels quals sorgeix una obra pública
i no a l’obra mateixa. En aquest sentit, Plensa ha creat obres monumentals amb la ciutadania, com Dream, a
Sutton (Regne Unit).e
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Barcelona, destino
de turismo musical
Liceo, Auditori, Palau e Ibercamera se alían para diseñar paquetes
de conciertos y óperas para atraer al público internacional

La platea del Liceo de Barcelona.

/ MASSIMILIANO MINOCRI

BLANCA CIA, Barcelona
Barcelona ciudad de turismo,
organizadora
del
Mobile
World Congress, de reuniones
de empresas, referente de arquitectura modernista, de giras internacionales de música
moderna y promotora de festivales propios como el Sónar o
el Primavera Sound, y ¿ciudad
a visitar por su oferta en música clásica y ópera? Debería serlo y está en condiciones. De eso
están convencidos los promotores del proyecto Barcelona
Obertura, un ciclo que nació el
año pasado a impulso de Barcelona Global, y que ya ha diseñado su segunda temporada para
atraer a melómanos confesos

de toda Europa y más allá. La
fórmula: una selección cuidadosa de la programación de la
temporada del Palau de la Música, Liceo, Auditori y del programador Ibercamera concentrada en unos pocos días para
que el aficionado a la clásica y
ópera venga a Barcelona. Los
cuatro se han sentado para diseñar los “paquetes” de la temporada próxima.
No es que la oferta sea singular, en cuánto a una programación exclusiva de la ciudad, ya
que algunas de las sinfónicas
que estarán en la próxima temporada: La orquesta del Teatro
Mariinsky, la Simón Bolívar, la
Filarmónica de San Petersburgo o la sinfónica Radio Franckfurt; directores como Gustavo
Dudamel, Valery Gergiev, William Christie y Jordi Savall; solistas como el violinista Leonidas Kavakos, los pianistas Arcadi Volovos o Alexander Melnikov y voces como Javier Camarena o Thomas Hampson,
hacen giras por buena parte de
las ciudades europeas que ya
están situadas en el ranking de
la lírica, como Viena, Londres
o París. “Pero Barcelona tiene
un plus, que es la propia ciudad, y, en nuestro caso la arquitectura de Lluís Domènech i
Montaner”, argumenta Joan
Oller, director del Palau de la
Música. Y pone un ejemplo claro: “Barcelona es una de las
tres ciudades europeas, junto
con Viena y Hamburgo, en la
que se podrá disfrutar de la integral de las sinfonías de Beethoven a cargo de la orquesta
Simón Bolívar con la batuta de
su director, Gustavo Dudamel,
en la próxima temporada. Estamos convencidos de que es una
cita muy interesante para los
melómanos y se trata de que
opten por Barcelona”. En ese
caso, la peculiar maratón de
Beethoven será en el Palau de
la Música.

Segunda temporada
Es la segunda temporada del
proyecto Barcelona Obertura y
ya están casi cerrados lo que se
podría definir como “paquetes” de lírica. Por ejemplo, entre los días 15 y 19 de diciembre, un melómano podría desplazarse a Barcelona y asistir
al concierto de El Messies de
Händel, dirigido por William
Christie, en el Palau de la Música; dos días después en el Auditori con la batuta de Kazushi
Ono y la OBC un programa de
Mahler y Xostakóvitx y a los
dos días ir al Liceo para ver la
ópera de Richard Strauss, Elektra, con la dirección de Josep
Pons.
“Acabamos de arrancar y es
difícil saber si gracias al programa las dos salas de conciertos y el Liceo han captado público extranjero que se haya
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desplazado a Barcelona. Es
una carrera de fondo y los resultados no serán inmediatos”,
reconoce Mateu Hernández, director de Barcelona Global,
una empresa cuyo cometido final es crear redes de conexión
entre las ciudades y promover
su desarrollo. La idea cuenta
con el apoyo de Turismo de
Barcelona, que ahora ha incluido la oferta musical cuando
vende la ciudad, además de la
involucración directa de las salas de conciertos, el Liceo e
Ibercamera.
Una promoción de la ciudad
que no desagrada al Ayuntamiento de Barcelona porque se
trata de atraer a un turismo
cultural. Un miembro del gobierno de Ada Colau presente
en la noche del jueves en un
acto del programa Barcelona
Obertura —organizado para revistas especializadas europeas— precisaba que iniciativas como la de situar a la ciudad en el panorama de la música clásica eran buenas: “es un
turismo completamente diferente al de masas, es cultural”,
comentaba el regidor de promoción Económica del consistorio, Agustí Colom.

Estrategia conjunta
“Debemos aprovechar la marca Barcelona, conocida internacionalmente, para promocionar unos activos excelentes
porque tiene dos auditorios [el
Palau y el Auditori] y el teatro
del Liceo muy diferentes entre
sí. No es solo una ciudad de sol
y buena gastronomía. No aspiramos a ser un festival de referencia mundial pero sí una ciudad a la que desplazarse para
un turismo aficionado a la música clásica”, explica Víctor Medem, el coordinador de Barcelona Obertura que, no obstante,
tampoco descarta que en un futuro se ofrezca un programa
singular de conciertos y lírica.
De momento, lo que se ha conseguido es que las tres instituciones musicales e Ibercamera
trabajen conjuntamente. “En
buena parte porque a los tres
les interesa situarse internacionalmente y es evidente que eso
es más fácil de conseguir si la
estrategia es conjunta y no va
cada uno por su lado”, subraya.
La oferta cultural, después
de la arquitectura, tiene muy
buena valoración entre los turistas que visitan Barcelona.
No obstante, no hay mucha
concreción respecto qué equipamientos o actividades culturales realizan: Según datos de
2013 de Turismo de Barcelona,
el 40% de los turistas visitan
museos y otros equipamientos
culturales. Las salas de conciertos y el Liceo tampoco tienen
datos concretos de la afluencia
de extranjeros a las representaciones y conciertos.
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» LA CASA GRALLA ‘RECUPERADA’.
El Muhba dedica una exposición a esta
construcción que desapareció en 1856. Su
patio gótico, uno de los pocos restos que
se conservan, puede verse en la sede de
Prosegur de L’Hospitalet de Llobregat. P8
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La Generalitat solo aplica el 10% de las
medidas anticorrupción que prometió
PERE RÍOS, Barcelona
La corrupción era una gran piedra en el zapato de CDC y de Artur Mas hace tres años,
asediado por el caso Palau y las acusaciones
contra Oriol Pujol, entonces secretario general. El presidente quiso dar un golpe de efecEl Gobierno catalán ha elaborado la prometida ley de transparencia y ha puesto en marcha
una web sobre la materia, pero
la comisionada de cargo, la juez
Núria Bassols fue sustituida tras
la detención de su marido en
una operación policial del 3%.
También se prometió publicitar las retribuciones de los car-

to y en febrero de 2013 convocó dos cumbres
e implicó a todos los organismos vinculados
a la buena gobernanza, desde el Tribunal
Superior de Justicia, la fiscalía, la Oficina
Antifraude, la Sindicatura de Cuentas o el
Síndic de Greuges.

gos electos, pero se incumple
una resolución del Parlament
para que el salario de algunos
altos cargos no supera al de los
consejeros. Sí se ha dado publicidad, como se acordó, a la declaración de bienes y patrimonio
de los altos cargos electos al tomar posesión y al cesar.
No se cumple el requisito de

Mas se hizo la fotos y publicitó un memorando con 51 medidas “en materia de transparencia y regeneración democrática”. Tres
años después, apenas se cumplen íntegramente media docena. El resto siguen esperando o se aplican con vericuetos.

hacer públicas las retribuciones
de los miembros de los consejos
de administración y órganos
equivalentes, pues en el caso de
algún consorcio hospitalarios se
han presentado dimisiones para
evitar el trámite.
Tampoco se ha elaborado un
código ético de los cargos públicos como se prometió, ni existe

Asistentes al homenaje a la República ondean banderas tricolores ayer en la antigua plaza de Llucmajor.

/ CONSUELO BAUTISTA

Barcelona homenajea a
La República con una plaza
CARLES GELI, Barcelona
La República, como ya hiciera
hace 85 años en una de las manifestaciones populares más grandes que recuerda la historia contemporánea de la ciudad, vuelve
a tomar las calles de Barcelona.
En concreto, una plaza. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y
Movilidad, Janet Sanz, participaron ayer en el acto de homenaje
a la proclamación de la II Repú-

blica, que se tradujo ante un
buen número de vecinos portando banderas tricolores, con el
bautismo de Plaza de la República a la hasta ahora conocida como la plaza de Llucmajor, en
Nou Barris.
Sanz recordó la historia republicana de Barcelona y afirmó
que hace muchos años que los
vecinos “esperaban decir bien alto que tenemos República”,
mientras Pisarello reivindicó un
nuevo republicanismo ciudada-
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un plan formativo para funcionarios, ni se ha creado un registro
de lobbies.
El registro público de contratos es accesible, como se acordó,
pero no así los criterios de valoración. Se ha apostado por la
transparencia y la concreción
de los criterios para adjudicar
contratos, pero sigue habiendo

no que sea “un proyecto colectivo”.
Bajo el lema republicano por
antonomasia, Libertad, igualdad
y fraternidad, la celebración consistió en una ofrenda floral y se
descubrió una placa que detalla
la historia de la estatua del centro de la plaza y el medallón dedicado a Francesc Pi i Margall.
El diputado Xavier Domènech (EnComúPodem) afirmó que
“habrá República” sin especificar si española o catalana.

una gran fragmentación en la
adjudicación.
La Oficina Antifraude de Cataluña aseguró en un informe
elaborado hace un año que sólo
se estaba cumpliendo el 7% de
las medidas pactadas y desde entonces poco se ha avanzado.
Un ejemplo paradigmático es
la propuesta número 25 que se
acordó en 2013. Dice que los órganos de contratación velarán
para que los potenciales licitadores conozcan los criterios con
los que se valoran sus propuestas. Sin embargo, el caso de la
privatización de Aigües Ter Llobregat revela que, una vez conocidas, se modifican las condiciones del concurso.

El erial de la justicia
El capítulo de justicia es el que
genera más incumplimientos,
pues no se ha aplicado ni una de
las ocho medidas: desde acelerar la instrucción de los casos
de corrupción -hay sigue esperando juicio el caso Palau, casi
siete años después de estallar-,
hasta acordar entre los partidos
el trato que han de recibir los
imputados o cumplir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos para que un
poceso judicial no dure más de
cinco años. Por no hablar de la
medida que prometía que jueces y fiscales explicarían a la sociedad los casos de corrupción.
En cuanto a la gestión de los
partidos políticos aún está pendiente de cumplir que la Sindicatura de Cuentas designe un auditor permanente para la contabilidad de las formaciones o el establecimiento de una metodología contable única.
“El nivel de corrupcíón es un
espejo del país que tenemos”,
aseguró la semana pasada el
exdiputado de la CUP David Fernández, cuando acudió al Parlament en la comisión de estudio
que se ha creado.
“Está claro que no ha habido
un desarrollo legislativo de aquella batería de medidas que se
prometió”, asegura el diputado
del PSC Jordi Terrades. “ Y algunas son simples, solo dependen
de la voluntad política”, añade.

PAÍS: España
PÁGINAS: 33
Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
tampoc18
en laAbril,
mateixa 2016
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A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
18.30 CONFERÈNCIA

BARCELONA
19.30 EXPOSICIÓ

‘La meva Àfrica’. Dins
del cicle de conferències
del CCCB L’Àfrica com a
relat, l’escriptor moçambiquès Mia Couto parlarà
del seu país des d’una mirada molt personal.

BARCELONA

19.00 PROJECCIÓ

‘La notte’. L’Ateneu Barcelonès projecta avui un
llargmetratge dramàtic
de 1961 del director italià
Michelangelo Antonioni.

‘Pintura’. El Museu Can
Framis inaugura avui una
mostra del pintor i poeta
Albert Ràfols Casamada.
Hi serà fins al 17 de juliol.

BARCELONA

20.00 XERRADA

La Simfònica de Ràdio Suècia

Havaneres amb Peix Fregit

BARCELONA
20.30 CONCERT

BARCELONA
19.00 CONCERT

Després de l’èxit de la temporada anterior, l’orquestra torna a l’Auditori amb peces de Mozart i Dvorák.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Aquest trio de Palafrugell ofereix avui una cantada
d’havaneres al Palau de la Música.

‘El Quixot a l’Amèrica
Llatina’. L’escriptor colombià Sergio Álvarez
proposa, entre la realitat i
la ficció, un simulat viatge
del Quixot per l’Amèrica
Llatina. A Casa Amèrica.
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CITES de la setmana
Art
TERESA SESÉ

EL SEXE DELS SEMÀFORS. L’any pas
sat, la imatge de l’artista afgane
sa Kubra Khademi caminant
pels carrers de Kabul enfundada
en una armadura de ferro que
exagerava la seva anatomia va
fer la volta al món. La perfor
mance 8 minute walk, amb què
denunciava l’assetjament sexual
a l’Afganistan, va tenir conse
qüències greus: amenaces de
mort i l’exili forçós del país. Im
pulsada per la ResidènciaEspai
de Creació Jiwar de Barcelona,
la performer reflexiona ara so
bre l’aparent neutralitat dels pic
togrames que hi ha als semàfors
de vianants que, per defecte, són
masculins.
INICI: C/ASTÚRIES/GRAN DE GRÀCIA. 18/IV.
DE 20.30 A 23.30 HORES

RÀFOLSCASAMADA ÍNTIM. Una ex

posició de RàfolsCasamada,

L’AGENDA D’AVUI
Barcelona ciutat

Música
dels grans artistes catalans
d’avantguarda de la segona mei
tat del segle XX, sempre és un
motiu de celebració. En aquesta
ocasió a més, i impulsat per l’his
toriador i crític J.F. Yvars, les
gairebé quaranta obres seleccio
nades es presenten amb frag
ments del seu diari personal.
CAN FRAMIS. DEL 18/IV AL 17/VII

‘LEYENDO ESPERO’. Mostra popup

a Las Cosas de Martínez. Vist i
no vist –només quatre dies–, la
petita galeria de Gràcia reuneix
els dibuixos que Perico Pastor va
fer per al suplement Cultura/s
de La Vanguardia amb motiu del
dia de Sant Jordi de l’any 2015.
Els amants de l’art i els llibres
tenen una altra cita aquesta
setmana a Arts Santa Mònica, on
es fa una altra edició d’Arts Li
bris, fira dedicada als llibres
d’artista.
LAS COSAS DE MARTÍNEZ. DEL 20 AL 23/IV

ESTEBAN LINÉS

VIATGE SIDERAL. La llegendària

banda de jazz sideral i/o música
d’avantguarda fundada fa més
de mig segle per Sun Ra, està ce
lebrant els sis decennis de viatge
sonor transplanetari, amb el li
deratge de Marshall Allen, mem
bre fundacional de l’excepcional
macrobanda. El seu pas pel Pri
mavera Sound de fa dos anys
continua gravat a la memòria i a
la retina dels sorpresos assis
tents.
APOLO. 19/IV. 20.30 H

ART CANTAUTOR. Roger Mas, in

discutible referència de la can
tautoria contemporània catala
na, torna al festival del Mil∙lenni
amb l’esplèndid àlbum Irre
dempt sota el braç. Una obra amb
vocació de tornada a les seves es
sències, que oferirà amb un es
pectacle vistós ideat amb l’esce

nògraf i creador Lluís Danés, en
què es busca la recreació de les
formes clàssiques de la cançó
d’autor.
L’AUDITORI. 20/IV. 21 HORES

HETERODÒXIA CUM LAUDE. La bri

llant heterodòxia d’Alfonso Vila
llonga –poeta, escriptor, cantant,
animal escènic, premiat compo
sitor– ofereix el seu últim capítol
amb el disc The ballads, que des
granarà al costat d’un selecte
grup de músics, incloenthi el
guitarrista Pau Figueres o un
quartet de corda.
LUZ DE GAS. 21/IV. 21 HORES

ELECTROPOP DESINHIBIT. Fangoria
presenta en concert l’últim àl
bum, Canciones para robots ro
mánticos, en una nit intensa
d’electropop en què els precedi
ran els també indispensables Hi
drogenesse.
BARTS. 22/IV. 21 HORES

MACBA. BARCELONA
DEL 22/IV AL 4/IX

L’1%, c’est moi és el
títol de l’exposició
monogràfica que el
Museu d’Art Con
temporani dedica a
Andrea Fraser
(Billings, Montana,
1965), artista i
performer nord
americana que al
llarg de més de
trenta anys ha creat
un corpus de tre
balls impressionant
en què examina les
estructures políti
ques i econòmiques
del món de l’art.
Autora d’obres
controvertides i
provocatives, la
mostra té com a
comissaris Cuauh
témoc Medina i
Hiuwai Chu.

Lliure inicia avui un minicicle de
recitals de poesia en català amb
el títol de Tinta d’ambrosia. Se
leccionats per Martí Sales i amb
direcció de Pau Carrió, en aques
ta primera sessió el recorregut
serà per la poesia valenciana,
amb autors com Vicent Andrés
Estellés, Joan Fuster, Jordi de
Sant Jordi, Joan Roís de Corella
o Ausiàs March. Els intèrprets
Pep Cortés, Isabel Rocatti, Xavi
Francès i Raquel Ferri posaran la
seva veu als versos.
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC. 18/IV. 20.30
HORES

MÀGIA SUECA A LA SECA. Tom Stone
(Thomas Bengtsson), un dels
mags més creatius de l’actualitat,
autor de llibres com Vortex i Ma
elstrom, meravellarà el públic de
La Seca amb els seus sorpre

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Silvered watersSyria: self
portrait. Projecció d’aquest

documental en solidaritat
amb el poble sirià.
Biblioteca Sant Gervasi  Joan
Maragall. Sant Gervasi de Casso
les, 85 (18 hores).
La meva Àfrica. L’escriptor i

biòleg moçambiquès Mia
Couto ofereix una mirada
molt personal del continent
africà. 3 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (18.30 h).
Veient els àtoms de prop: un
viatge al nanomón. Conferència a càrrec de Jordi Arbiol, de
l’ICN2-ICREA.
Residència d’Investigadors.
Hospital, 64 (18.30 hores).

El passeig de Gràcia. Origen i
desenvolupament d’aquest eix
fonamental. El cronista de

Barcelona Lluís Permanyer
explica la història d’aquesta
via. Entrada lliure.
SCIAS. c/ València 307. (19 h).
La pagesia a Catalunya. De
classe majoritària a sector
productiu minoritari. Llorenç

Ferrer, historiador pronuncia
la conferència Relacions de la
pagesia amb el poder, l’evolució i la seva cultura material
(segles XVIII-XX).
Ateneu. Canuda, 6 (19 hores).
La veu femenina en la música
actual. Clàudia Cabero, veu i

ANDREA FRASER / MACBA

Teatre
AMBROSIA AL LLIURE. El Teatre

pintor Jaume Esclusa, que
cedeix un quadre en benefici
de la fundació Pallapupas.
Obre el 22/IV a les 18 h.
Casal d’Entitats Mas Guinardó.
Pl. Salvador Riera, 2 (1621 h.)

Música coreana. La coral de
dones sud-coreana Hansori,
dirigida per Cha Chung Sung,
ofereix un concert amb un
repertori basat en músiques
del seu país. Gratuït.
Auditori Teresa Pàmies del centre
cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145147 (19 hores).

ANDREA FRASER

JUSTO BARRANCO

EmocionsArt. Exposició del

La fuente de las mujeres. Pro-

Clàssica i òpera
nents trucs dins del cicle Di
marts Màgics.
LA SECA. 19/IV. 20.30 HORES

EL MILLOR CIRC ACTUAL. Rere l’acla

parador èxit de Le vide (El buit),
la primera proposta del cicle
Circ d’ara mateix al Mercat de
les Flors, arriben les dues se
güents propostes, coproduïdes
pel mateix teatre. De divendres a
diumenge, inTarsi, una reflexió
sobre la grandesa de trobarse, a
càrrec de la companyia de circ
Eia, que ha aconseguit una popu
laritat enorme amb el seu anteri
or espectacle, Capas, que han
anat presentant durant diversos
anys per tot el món. I dissabte i
diumenge arriba Sapiens zoo,
dels Animal Religión de Quim
Girón, circ atapeït d’energia que
creua les fronteres entre el que
és humà i el que és animal i es di
rigeix directament als instints.
MERCAT DE LES FLORS. DEL 22 AL 24/IV

MARICEL CHAVARRÍA

MARIA JOÃO PIRES AMB DANIEL HAR
DING. Avui torna al cicle Iberca

mera el so transparent de l’Or
questra Simfònica de Ràdio Suè
cia, dirigida pel britànic Daniel
Harding, principal director con
vidat de la London Symphony i
imminent titular de l’Orquestra
de París, que interpretarà la po
pular simfonia Del Nou Món, de
Dvorák. Aquest concert que
s’emmarca en el Cicle d’Orques
tres Internacionals a L’Auditori,
tindrà una solista de luxe: la pia
nista Maria João Pires, que com
pletarà el programa amb el Con
cert per a a piano núm. 2, de Cho
pin. Pires i la formació sueca ja
van col∙laborar en l’enregistra
ment dels concerts núm. 3 i 4 de
Beethoven, un treball que va ser
mereixedor del Gramophone
Classical Music Awards el 2015.
L’AUDITORI. 18/IV. 20.30 HORES

guitarra, interpreta cançons
de Neddernam, Rosana o
Sílvia Pérez-Cruz. Gratuït.
Centre Sant Pere Apòstol. Sant
Pere Més Alt, 25 (20.15 hores).

ANIVERSARI AMB PLÁCIDO. Plácido
Domingo torna al Liceu per ter
cer any consecutiu per celebrar
el 50è aniversari del seu debut al
teatre, l’any 1966, quan formava
part de l’Òpera Nacional de Mè
xic. I ho fa en la pell de Simon
Boccanegra –un paper de barí
ton– a la producció que va con
cebre no fa ni una dècada José
Luis Gómez i que es reposa
aquests dies a la Rambla.
GRAN TEATRE DEL LICEU 23/IV. 20 HORES

ISABELLE FAUST ABORDA BACH. La
violinista alemanya, a qui es va
poder escoltar aquests dos anys
anteriors al Palau amb Schu
mann, torna en solitari a la ma
teixa sala per oferir la integral de
sonates i partites de Bach en una
sola sessió. Amb l’Stradivarius
Sleeping Beauty del 1704, Faust,
brindarà un so personal apassio
nat, ferm i elèctric.
PALAU DE LA MÚSICA 24/IV. 17 HORES

jecció d’aquesta pel·lícula de
Radu Mihaileanu, i col·loqui
posterior a càrrec de Xavier
Cava, doctor en Filosofia.
CMU Ramon Llull. Rosselló, 121
(21.30 hores). Gratuït.
SI DESITJA PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN
AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL
DE LA VANGUARDIA, ENTRE I CREU EL
SEU COMPTE EN:
WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

TELÈFONS ÚTILS
Emergències ................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat . 012
Sanitat respon ................................ 061
Policia ............................................ 091
Guàrdia civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona .............. 092
Bombers de Barcelona .................... 080
Informació carretera ......... 900-123-505
Gas Natural ...................... 900-750-750
Fecsa-Endesa .................... 902-536-536
Manyans 24 h ................. 93-446-59-59
Serveis Funeraris de BCN ... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris..... 902-230-238
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El acierto de Plensa
Estos dias oigo y leo adhesiones para que la escultura Carmela
realizada por Jaume Plensa se
quede definifivamente
en la
puerta del Palau de la Mflsica.
iMe pareceda formidable que asl
fuera! Unainiciativa interna de la
instituci6n se ha convertido en
pocas horas en algo que parece
que 11eve alli muchotiempo. E1
pflblico se hace fotos, se sienta en
el anillo de soporte para leer,
charlar pot tel6fono, apoyar
sn bici, c6modamente.Qu6 rapidez de integraci6n en el paisaje
ciudadano.
La escultura le confiere un aire
bello y po6tico a la visi6n general
desde la esquina. Noduden, quienes pueden hacer que la obra se
quede donde est~i, en ira veda y
vean tambi6n la aceptaci6n ciudadana.
Esto no va en derrimento de
otros posibles grandes proyectos
de Plensa para Barcelona. Este,
pot lo que se ve, es un acierto.
MART~N
GARCiACROS
Barcelona

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ERA
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Animació:
temps

IDEES

El grup d’havaneres Peix
Fregit format per Jordi Tor
mo, Pere Molina i Norbert
Torrecillas, actua aquesta nit
al Palau de la Música Catala
na. La seva activitat es va
iniciar el 1972, i el nom està
lligat a la vila de Palafrugell.
Palau de la Música 4-6. 12
euros. 19 hores.

Peix Fregit

L’Orquestra Simfònica de
Ràdio Suècia, amb Maria
João Pires al piano i Daniel
Harding com a director, torna
a L’Auditori per tocar el concert núm. 17 de Mozart i
tanquen amb una de les
obres musicals més conegudes de Dvorák. Lepant 150.
20.30 hores. 26 euros.

c

tants

Maria João Pires

c

12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

endres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

. DIR.: T. HAYNES. INT.: C. BLANCHETT I R. MARA.

G
APTA

dues dones molt diferents en la dècada de 1950 a Nova York.
Teresa, treballa en una botiga i somia amb una vida més plena
na seductora dona atrapada en un matrimoni adinerat, però
que la història es desenvolupa, les seves vides comencen a
ada vegada té més por de perdre la custòdia de la seva filla en
que el seu marit qüestiona la seva capacitat com a mare en
mantenia amb la seva millor amiga, l’Abby.
118 min.
17.00 19.30 22.00
17.00 19.40 22.15
22.30

dour

. DIR.: A. WEERASETHAKUL. INT.: J. PONGPAS.

12 A

nscorre en un petit hospital rural on resideixen uns soldats
osa malaltia de la son. Màgia, tradició oral i espiritualitat es
ria que barreja el present i el passat esplendorós d’una zona
s, mèdiums i princeses d’altres èpoques.
122 min.
16.00

ón

. DIR.: D. CALPARSORO. INT.: P. VICO I L. TOSAR.

12 A

s. Sis homes armats assalten la seu central d’un banc a Vaser un robatori net i fàcil aviat es complica quan la directora
n secret ocult en una de les caixes de seguretat. Els ànims
ers de la banda i la sospita s’estén dins i fora del banc fins
el Govern del país.
104 min.
20.00
20.00
20.25 22.25
18.15 20.30
16.10 18.15 20.15 22.15
17.00 19.30
16.00 18.15 20.30 22.45

LLER. INT.: RYAN REYNOLDS I MORENA BACCARIN.

16 A

e Wilson, un antic operatiu de les forces especials convertit
de ser el subjecte d’un experiment que li atorga el poder de
adopta l’alter ego de Deadpool. Armat amb les seves noves
l’humor retorçat, el Deadpool es proposa caçar l’home que
a vida.
106 min.
22.10
22.10
22.00

piente

CIRO GUERRA. INT.: JAN BIJVOET I ANTONIO BOLÍVAR.

12 A

M

El libro de la selva

EUA. 2016. DIR.: JON FAVREAU.

G
APTA

Animació: El Mowgli, un nen criat per una bandada de llops, comprèn que ha de
deixar la selva, ja que el tigre Shere Khan, que porta les cicatrius de l’Home, promet
eliminar el que considera una amenaça.
111 min.
Arenas de Barcelona 15.40 17.50 20.00 22.10
¶ Arenas de Barcelona
16.45 19.00 21.15
Aribau Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
c Balmes Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
Bosque Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
Cinesa Diagonal
16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa Diagonal Mar 17.00 19.20 21.45
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.45 22.45
Cinesa Heron City 3D 18.15 20.30
¶ Cinesa Heron City 3D
16.25 21.05
Cinesa La Maquinista 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa La Maquinista 17.00 19.20 21.40
¶ Cinesa La Maquinista
22.25
Glòries Multicines
15.45 17.55 20.10 22.20
¶ Glòries Multicines
16.45 19.10
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.10
Palau Balaña Multicines 15.55 18.00 20.05 22.05
c Verdi HD
12.00
c Verdi Park HD
16.00 18.10 20.20 22.30
c Yelmo Cines Icaria
16.10 18.20 20.30 22.40

El novato

FRANÇA. 2015. DIR.: R. ROSENBERG. INT.: R. GHRENASSIA I J. RACCAH.

7 A

Comèdia: El Benoit, un noi de catorze anys, ha deixat el camp per mudar-se a París.
El seu primer dia a l’escola resulta ser més difícil del que esperava i aviat se sent
aïllat. Però un dia, la Johanna, una nova companya sueca, arriba a la classe i s’integra
perfectament en la colla més popular.
78 min.
Cinesa Heron City 3D 17.00 19.45
c Verdi HD
18.25
c Yelmo Cines Icaria
18.00

El pregón

ESPANYA. 2016. DIR.: D. DE LA ORDEN. INT.: A. BUENAFUENTE I B. ROMERO.

El somni català

G

vida plena t

c
c
Documental: Treball que recorre fets històrics a Catalunya que, iniciant-se l’any 1904c
fins a l’actualitat, expressen, des d’una mirada poètica, la visió personal de Forn sobrec
la lluita dels catalans per a la recuperació dels drets nacionals.
80 min.
C Cinemes Texas
20.00
ESPANYA. 2015. DIR.: JOSEP M. FORN.

Embolic a Broadway

EUA. 2014. DIR.: P. BOGDANOVICH. INT.: IMOGEN POOTS I JENNIFER ANISTON.

APTA

7 A

Comèdia: L’Arnold té una vida perfecta. Està feliçment casat, té dos fills preciosos ic
una feina magnífica com a director teatral a Broadway.
93 min.c
n Cinemes Texas
16.00 18.00

Hitchcock/Truffaut

FRANÇA, EUA. 2015. DIR.: KENT JONES.

7 A

Documental: En 1962, François Truffaut va persuadir Alfred Hitchcock de seure ambc
ell per fer una entrevista d’una setmana sencera, on el gran autor britànic compartiriac
amb el seu jove admirador els secrets del seu cinema.
80 min.c
n Verdi HD
12.00
n Verdi Park HD
16.15 20.30
c Verdi Park HD
18.25 22.30
fills

Imitation game: Desxifrant enigma

REGNE UNIT. 2014. DIR.: M. TYLDUM. INT.: B. CUMBERBATCH I K. KNIGHTLEY.

7 A

Biopic: Durant l’hivern del 1952, les autoritats britàniques van entrar a casa del ma-ja que el pa
temàtic, analista i heroi de guerra Alan Turing amb la intenció d’investigar la denúncian
d’un robatori. Van acabar arrestant-lo acusat d’una indecència greu, un càrrec que li
suposaria una devastadora condemna pel que en aquell temps es considerava unaA
ofensa criminal: ser homosexual.
114 min.
n Cinemes Texas
15.50 18.00 20.10

Irrational man

12 Ase
Drama: El professor de filosofia Abe Lucas ha tocat fons a nivell emocional i es veu
incapaç de trobar-li cap sentit ni alegria a la seva vida.
96 min.
n Cinemes Texas
22.15
EUA. 2015. DIR.: WOODY ALLEN. INT.: JOAQUIN PHOENIX I EMMA STONE.

12 A

Comèdia: Van jurar que no es veurien les cares mai més però, per una quantitat raonable de diners, estan disposats a fer una excepció. Els germans Osorio, glòries oblidades
de la música electrònica dels 90, han tocat fons. Quan els contracten per anar junts a
fer el pregó al seu poble natal, Proverzo, no imaginen què els passarà.
85 min.
Arenas de Barcelona 17.50
Aribau Club
18.20
Balmes Multicines
16.00 19.15
Cinesa Diagonal
16.05 18.10 20.10 22.45
Cinesa Diagonal Mar 16.10 18.15 20.20 22.25
Cinesa Heron City 3D 18.25 20.10
Cinesa La Maquinista 16.00 18.20 20.35
Glòries Multicines
22.00
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Janis

EUA. 2015. DIR.: AMY BERG.

c
c
7 AL

Documental: Janis Joplin és una de les cantants de rock and roll més admiradesEU
i icòniques de tots els temps; una figura tràgica i incompresa que va fer estremirA
milions de persones i va traçar rumbs inèdits abans de la seva mort el 1970, als 27d’esca
anys. L’artista Cat Power narra en aquest documental com Janis Joplin va arribar amer
convertir-se en una estrella, a través de les cartes que Joplin va escriure durant anyspr
als seus amics, familiars i col·laboradors.
103 min.T
despietada
c Cinemes Maldà
20.05
ca
Julieta
ESPANYA. 2016. DIR.: P. ALMODÓVAR. INT.: ADRIANA UGARTE I EMMA SUÁREZ.12 Acor
Drama: El film parla del destí inevitable, del complex de culpa i d’aquest misteri in-

completamente de cantar, ya que si
tengo que hacer algún recital a beneficio de la Fundación para la Lucha
contra la Leucemia, que presido, y si
la salud me lo permite, por supuesto

Madrid, pero ya veremos cuándo y
dónde»,
aclara.
«Por lo pronto, en EsPAÍS:
España
paña solo tengo previsto cantar en
PÁGINAS:
76
Oviedo
y, ya en agosto,
en el Festival
de Cambrils
(Tarragona)».
TARIFA: 1127 €
ÁREA: 191 CM² - 21%

José
Carreras,
FRECUENCIA:
Diario
en una imagen
O.J.D.:
4077
reciente
E.G.M.: 5000

BRIAN HALLETT

SECCIÓN: CULTURA
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Goerne mágico
«WINTERREISE»
Ciclo
de «Lied» de Franz Schubert. M.
Goerne, barítono, y M.
Hinterhäuser, piano. Concepto
escénico y vídeo: W. Kentridge.
Lugar: Palau de la Música Catalana,
Barcelona. Fecha: 14-04-16.
P. M-H.

El ciclo «Palau 100 - Grandes Voces»
fichó a Matthias Goerne para ofrecer
el «Winterreise», uno de los ciclos de
canciones de Schubert más célebres
de todo el Romanticismo. Goerne ha

regalado muchas veladas «liederísticas» inolvidables a la afición local, pero
esta vez llegó vestido con algo más que
su voz y su gran expresividad. En el
escenario del Palau compareció acompañado al piano por Markus Hinterhäuser y envuelto en una hermosa
escenografía de Sabina Theunissen,
parte fundamental de un espectáculo
cuyo concepto firma el videoartista
William Kentridge. Son muchos los
ejemplos de dramatización de estos
poemas musicados, una obra maestra
del género; algunos incluso cambian
los números agrupándolos por temas
y hasta incorporan personajes.
Esta producción del Festival de Aixen-Provence –con instituciones de va-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

rias ciudades– es medida, sencilla, de
gran fuerza estética en las proyecciones y gustó al público, pero ante un
canto tan sublime como el de Matthias
Goerne sobró y distrajo. El cantante
alemán es un comunicador nato y estas canciones hace décadas que las ha
hecho suyas: se las hemos escuchado
en repetidas ocasiones y cada vez ha
sido inolvidable. Las frasea como quiere, las monta y desmonta, aplica cambios de colores, de texturas, con una
voz que, si bien comenzó fría, se fue
caldeando rápidamente para llegar incluso a los agudos con relativa comodidad. Su canto destila pura emoción,
por eso los autoreferentes vídeos de
Kendridge, disfrazados de alegato so-

cial y ecológico, sobraron y distrajeron al aportar un nuevo nivel de lectura a unos poemas que no necesitan
nada más que un piano y una voz, tal
y como ambos intérpretes demostraron, por ejemplo, en esa «Das
Wirtshaus» casi susurrada.
Por otra parte, en pocas ocasiones
el cantante interactuó con los vídeos.
Solo entonces pareció crearse un clima teatral, pero esto sucedió solo en
dos o tres de las 24 canciones; en el
resto Goerne fue a su aire, siempre secundado por un Markus Hinterhäuser
muy compenetrado con el cantante;
la suya fue una digitación muy emotiva y, aunque nada pulcra, llegó siempre cargada de sentimiento.

di Nopca encapçala un equip de redacció que posarà el fil a l’agulla per
stió
explicar quin és l’estat de la qüestió
uls,
en aquest segle XXI tan convuls,
ues
quines són les polítiques públiques
i quines diferències hi ha entree el
model català i el d’altres països. Hi
diran la seva editors, escriptors i llibreters.
A més,
ha2016
buscat còmplices
17l’ARA
Abril,
actius en la defensa de les llibreries.

Per exemple, descobrireu quines
són les preferides de Màrius Serra,
PAÍS: España
Ferran Torrent,
Sílvia Alcàntara,
Jair Domínguez,
Pep 57
Coll, Teresa
PÁGINAS:
Colom, Xavier Bosch, Alicia Kopf i
Miguel Gallardo.
Antoni€ Bassas
TARIFA:I 1802
moderarà un debat sobre els problemes i els reptes
amb
Antoni
ÁREA:
285
CM² Daura,
- 34%
president del Gremi de Llibreters i
responsable de la llibreria Parcir de
Manresa; Fe Fernández, de L’Es-

polsada, de les Franqueses; Isabel
Sucunza, de La Calders, i Antonio
Cervantes FRECUENCIA:
Diario
Un suplement Ramírez, de La Central. També coneixerem
la feina de diferents lliO.J.D.:
22976
de 80 pàgines breters que han fet de la passió per
s’endinsarà E.G.M.:
la lectura
una feina apassionant i fa120000
en la figura de rem un tomb per llibreries llegendàries d’arreu
del món.
SECCIÓN:
CULTURA
l’autor
Albert Cuesta, l’expert en tecnod’‘El Quixot’
CREDIT FOTO

logia del diari i, per tant, sempre
atent a com es configura el demà des

L’ARA surt al carrer: una
parada per a autors i lectors
ARA
BARCELONA

A la rambla Catalunya amb el carrer
València. Allà hi trobareu la parada
santjordiesca de l’ARA dissabte que
ve de nou del matí a nou del vespre:
dotze hores per compartir la diada
del llibre amb escriptors i lectors. Hi
trobareu llibres, roses i diaris, i els
caçadors de signatures tindran una
bona colla de peces a l’abast. Per
exemple, Empar Moliner, que de 10
a 11 h signarà exemplars del llibre de
contes Tot això ho faig perquè tinc
molta por (Proa), el flamant premi
Mercè Rodoreda 2015. A hores d’ara
no estem en condicions de confirmar si l’Empar farà servir mistos per

firmar els llibres. De bon matí també hi serà el director fundador de
l’ARA, Carles Capdevila, que aquest
Sant Jordi presenta Educar millor:
onze converses per acompanyar famílies i mestres (Arcàdia), un llibre que
aplega diàlegs en profunditat amb
Carme Thió, Jaume Cela, Maria Jesús Comellas, Jaume Funes, Eva
Bach, Gregorio Luri, Mariano Fernández Enguita, Joan Manuel del
Pozo, Roser Salavert, José Antonio
Marina i Francesco Tonucci.
La parada de l’ARA agafarà color
musical a les 11 h amb Joan Dausà,
que tot just acaba de publicar el llibre i doble CD La festa final, en què
l’autor de Jo mai mai reviu els concerts de comiat al Palau de la Música. Si no hi arribeu a temps, també
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Carles Capdevila passarà per la parada de l’ARA per
signar exemplars del llibre Educar millor. CÈLIA ATSET

editorial de Núria Juanico, l’especial sobre Cervantes aplega veus expertes en l’univers cervantí com ara
Alberto Blecua, el cineasta Albert
Serra, Jordi Gracia, José Enrique
Ruiz-Domènec, Jorge García López, José María Micó, Rosa Navarro, Pere Antoni Pons, Laura Borràs,
Jordi Llovet, José Montero Reguera, Santi Fondevila i el tàndem Jordi Balló i Xavier Pérez.e
podreu trobar Dausà de 18 a 19 h.
Cap al migdia serà el torn de Joan
Serra i Carles Porta. El primer, peça
imprescindible de la secció de política de l’ARA, signarà exemplars
d’Ada, la rebel·lió democràtica (Ara
Llibres), un retrat de primera mà de
“l’activista reinventada en alcaldessa”. També és periodista Carles Porta, que en el magnífic Li deien pare
(Pòrtic) explica el cas del pederasta de Castelldans. I tot seguit hi arribarà Xavier Bosch, que ja va ser un
dels destacats de la diada de l’any
passat amb Algú com tu (Planeta).
Després d’una pausa per dinar,
reprendrem l’activitat de quatre a
cinc de la tarda amb Patrícia Gabancho, que atendrà els lectors de La
mateixa pedra (Rosa dels Vents). A
les set hi tindrem Roger de Gràcia
amb 60 dies a Cuba (Amsterdam) i
tancarà la paradeta Bel Olid, que
aquest Sant Jordi signarà exemplars del llibre de relats Vents més
salvatges (Empúries).e
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CARTES I MISSATGES

ves obres de manera permanent mentre
que aquí estan en la indiferència.

Indignacions esbiaixades,
escàndols interessats
Quin sidral que s’ha muntat amb l’Empar Moliner! Cremar uns fulls de la sagrada Constitució espanyola en un programa de TV3 ha provocat un terratrèmol a les xarxes i ràpidament, esclar, els
defensors de la pàtria espanyola li han
saltat a la jugular: li han dit moltes coses menys guapa. Un dels arguments és
que aquests fets escandalitzen una part
dels ciutadans i que no s’ha de permetre
un despropòsit així.
La trampa és quedar-se amb l’anècdota d’un fet més o menys encertat i no
anar al fons de la qüestió, com sol passar massa sovint. Un gest que surt del
que és comú no és suficient per muntar
una campanya, perquè resulta que amb
això se sol tapar l’origen de l’acció. Un
exemple flagrant és ara l’aparició i la publicació dels papers de Panamà.
L’escàndol és tot el reguitzell de personatges dels negocis i la política espanyola que hi estan involucrats, no? Sempre hi haurà qui se sentirà indignat amb
els fets o les declaracions d’altres, no
molestar a ningú és impossible, especialment si es toquen les fibres polítiques
o socials de gent a qui li interessa indignar-se de cara a la galeria per fer el caldo gros. Hi ha qui té la pell molt fina, però no donarà suport a les accions i opinions contra els abusos de poder de lleis
injustes i de resolucions del Tribunal
Constitucional com la que va contra el
decret de pobresa energètica.
Què voleu que us digui, jo també estic cremat amb la Constitució espanyola i suposo que no estic sol. Digues què
t’escandalitza i et diré quina és la teva
ideologia.
JORDI LLEAL I GIRALT
BADALONA

Vull fer una pregunta
Quina corrupció tan bèstia que hi ha a
l’estat espanyol: que si Panamà, que si
PSOE, PP, cas Castor, ministres, futbol,
empresaris, monarquia, banquers, actors, etc. No acabaríem mai. Sembla que
és la norma d’aquest gran imperi espanyol (incloc tota la Península perquè
sembla una norma molt generalitzada).
¿Algú pot fer una llista dels quatre gats
que no roben? És que els voldria homenatjar i sobretot agrair la seva honestedat. Encara que siguin pocs, animarien
els pàries que ens passem la vida pagant
impostos. Cornuts i pagar el beure: necessitem molts ànims per no decaure en
les nostres tristes i poc agraïdes obligacions ciutadanes i responsables.
Gràcies per endavant a qui tingui la
paciència de fer-ho. Parlant clar i perquè tothom ho entengui: una llista dels
que no trinquen, que els altres ja els coneixem.
ROSAMARIA CENDRÓS
BARCELONA

Plensa a Barcelona
Per fi podem gaudir de les obres escultòriques de Plensa a Barcelona. S’acaba
d’instal·lar un dels seus caps escultòrics
monumentals davant el Palau de la Música i tres més dins de l’edifici, on els po-

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE
TORROELLA DE MONTGRÍ

CAFÈ I PASTA

Marta Rojals
“Que TV3 canti les glòries
de l’Espanya unida”
–Què, nen, ja t’ha passat, el disgust?
–Bah, només és futbol, Conxita...
–Esclar que sí, home! El jovent d’ara
esteu massa acostumats a guanyar.
Quan el meu Antònio vivia, pobret,
que anava al camp, si el Barça perdia
els culers se n’alegraven i tot, perquè
es fotés la junta. Ui, si ara aixequés el
cap, pobret: des del dia del Madrid
que estaria com peix a l’aigua!
–Hòstia, no sé si em vol animar o em
vol acabar d’enfonsar.
–Va, va, no hi pensis més... Fes-me el
cafetó i posa’m la pasta que et sembli,
així et distrauràs... Oh, goita què diuen, aquí al diari: “Messi no recupera
la rialla”. No m’estranya... Quant fa,
que no marca?
–Merda. Em pensava que els d’esports els havia llençat tots.
–No és pas d’esports, aquest, nen,
que és de notícies! Què t’hi jugues
que el pobre està ensopit per això de
Panamà! Com que sempre que surt
una cosa d’Hisenda el treuen a primera plana...
–És que adonar-te que ton pare t’ha
fotut en totes les martingales del planeta tard o d’hora t’ha d’afectar...
–Oh, és que aquests futbolistes que
són curts de gambals volen donar feina a la família, amb tota la bona voluntat, i tothom no val per estafar...
–Encara tindrà raó, Conxita, perquè
miri la penya dels papers de Panamà:
van prendre’s totes les molèsties per
crear-hi empreses opaques i al final,
bah!: o les tenien inactives, o les van
tancar de seguida, o les tenien sense
fons, o amb noms equivocats... Quin
desastre d’evasors fiscals!
–Goita, mira què diuen aquí: “Hisenda multa Aznar per utilitzar una societat per estalviar-se impostos”.
¿L’Aznar també era a Panamà, tant
dir Espanya i Espanya?

drem veure fins al setembre. Són escultures dels seus rostres gegants allargats,
tan propis d’ell. L’última vegada que vaig
veure aquests caps va ser a l’excel·lent
exposició que li va dedicar el Museu
d’Art Contemporani de Ceret. És interessant veure com la gent ara interactua
amb l’escultura Carmela quan se la troba al mig del carrer.
Barcelona, tot i atreure tant de turisme i destacar per un urbanisme i un disseny moderns, falla a l’hora de mostrar
i valorar els seus artistes. La ciutat podria embellir els seus espais públics amb

–No, no, aquest ha fet frau nacional,
de quilòmetre zero, com a bon patriota.
–Ah, ja m’estranyava a mi... Oh, però
mira aquí què diuen: “Indignació dels
periodistes de TVE perquè el Telediario no informa de la multa a Aznar”.
Ves que no sigui per això, que no en
sabia res.
–Collons! Que mira TVE, vostè?
–Home, vaig mirant una mica de tot...
La Moliner, per exemple, la vaig veure al moment, quan cremava la Constitució!
–Bona, eh?
–Ui, no ho sé jo... Amb tot aquest rebombori i les barbaritats que han arribat a dir m’ha agafat por i tot. Que
mira aquells del Mahoma: no s’estan
per romanços, quan els toquen l’Alcorà!
–Ja... Han aconseguit que la Constitució sigui la Bíblia, i contra el fanatisme no hi ha res a fer... En fi... És bona, la pasta?
–Ai, que no et veig amb gaire ànim de
discutir...
–És que em fot mandra, Conxita. Si al
final tot això només és una altra excusa per carregar contra TV3, els qui
no la miren! I el que més fot és que a
sobre TV3 els demani perdó i censuri el vídeo, quan a Telemadrid encara
hi tenen penjat el que ens deia nazis,
y a mucha honra, que deuen dir! A
més, els que volen que TV3 canti les
glòries de l’Espanya unida ja tenen
vuitanta mil canals per veure, hòstia,
si serà per bombo constitucional!
–Ui, però diuen que TV3 també la
paguen...
–Collons, jo també els hi pago TV1
amb els seus toros i les seves desfilades militars i les seves tertúlies ultra i les seves censures de la multa
d’Aznar!

obres artístiques com, per exemple, les
de Plensa, i que hi restessin per sempre
més i no pas només amb una presència
tan passatgera com la d’ara.
Massa sovint artistes nostres del tot reconeguts internacionalment, aquí no ho
són o estan oblidats. Es diu que ningú no
és profeta a la seva terra. Artistes com
Jaume Plensa i Miquel Barceló haurien
de ser més visibles aquí, com ho són fora.
Estaria bé reflexionar com és que artistes nascuts aquí tenen més repercussió a
l’estranger, com és que carrers de grans
ciutats estrangeres compten amb les se-

Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:
@diariARA
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facebook.com/diariARA @ cartes@ara.cat
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Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona

Fe d’errades: opinio@ara.cat

Fumar és un delicte?
L’Hospital de la Vall d’Hebron no només
és un referent a nivell de Catalunya i
d’Espanya sinó també un centre reconegut internacionalment per la qualitat
dels seus professionals. És un hospital
capdavanter en la recerca i en biotecnologia i sobretot per l’humanisme en el
tracte personal i col·lectiu que transmet
als pacients. Em sento orgullós d’haverhi treballat com a metge més de quaranta anys. El que t’impacta avui com a negatiu és l’estès incompliment de la llei del
tabac. A l’entrada del recinte uns rètols
molt ben senyalitzats prohibeixen fumar
en tot l’àmbit hospitalari. A les entrades,
uns cubs que no passen desapercebuts
indueixen els fumadors a tirar-hi les puntes dels cigarrets. Doncs la gent ni cas,
com si fossin analfabets o cecs. Fumen
just a l’entrada de l’Hospital General, al
costat mateix de les escales mecàniques.
Al bar extrahospitalari de Traumatologia
hi fumen els pacients ingressats amb les
seves crosses, cadires de rodes, etc., els
acompanyants i també alguns treballadors del centre. A mig matí, davant mateix de les consultes de les especialitats
quirúrgiques de l’Hospital General, un
munt d’infermeres i d’auxiliars de clínica assegudes en un petit mur d’obra fumen a cor què vols.
Crec que es tracta d’una falta de civisme, d’educació i de respecte al medi per
culpa d’una drogoaddicció crònica mal
tractada. No hi ha metre quadrat fora
dels centres que estigui lliure de puntes
de cigarret, un escàndol que fa de mal
veure, no per la brutícia en si sinó per
l’incompliment d’una llei que afavoreix
preventivament la salut.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
SANT JUST DESVERN

El Sant Pare a Lesbos
L’última sortida del papa Francesc té un
nom propi: l’illa grega de Lesbos, que va
visitar ahir. Aquesta illa s’ha convertit
en símbol de la fallida humana que representen les migracions contemporànies, un poble que vaga a la recerca de
condicions dignes de vida que sovint no
arriben.
A aquesta frontera d’incertesa i dolor, el papa Francesc hi va voler portar
l’abraçada de l’esperança per a milers de
refugiats. Una abraçada del món cristià,
significat en la unitat del Papa amb el
patriarca ortodox de Constantinoble,
Bartolomeu I. D’aquesta manera, la visita esdevé un gest ecumènic de primera magnitud, ja que permet veure els
cristians units al servei de la caritat i
l’acollida als més vulnerables.
LLUÍS ESQUENA ROMAGUERA
TORROELLA DE MONTGRÍ

Les cartes enviades pels lectors han de tenir
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el
dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica,
número de carnet d’identitat
i un telèfon de contacte.
Les cartes no es respondran.
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Cl..~SICA

Malreinventado
CICLOWINTERREISE
DE SCHUBERT
Matthias Goerne y Markus
Hinterh~user. Palau de la M~sioa
Baroelona.~4 de abril

XAVIER
PUJOL
Ningunaobjeci6n a que un artista trabaje sohrela obra de
otto artista, lo hace Schubert
cuando, en Winterreise (Viaje
de invierno), pone mftsica a
veinticuatro poemas de WilhelmMiiller, 1o hacenel baritono Matthias Goerne y un pianista, MarkusHinterh~iuser,
cuandorecrean Winterreise en
el Palau de la Mfisica, 1o hace
el artista William Kentridge
cuando afiade imigenes proyectadas en una pantalla a la
memorabilisima interpretaci6n de Goerney Hinterhiiuser
de este ciclo de canciones. E1
pmblema
esti en los limites de
la interferencia entre artistas,
en la pertinencia de los trabajos, en la sensibilidad yen la
acritud de quien escucha.
El principal problemaen este Winterreiserue de tempi. La
obra narra en formade metgoraun viaje desgraciadoal interior de un alma, un descensoa
los infiernos personalesdel narrador que terminar~ en la locura. Schubertescoge, en general, unos tempi lentos y Goethe, en su magnifica versi6n,
afln los hace mils lentos. Este
fluir ensimismadodel canto
habria casado con unas imigenes estfiticas, pero no con la
precipitaci6n de unas im~genes que veiamosfluir a velocidad de pelicula de dibujos animados. En el escenario estaba
el mejor int6rprete posible de
estas canciones desoladas, ese
era el centro de la atenci6n y
las imigenes, en esta ocasi6n,
estorbaban.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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anys. «Vaig veure que tothom continuava amb les seves vides. El dol no
pot durar sempre. La gent bevia, treballava, vivia. I en un d’aquells viatges vaig decidir mudar-me a Nova
York. I va ser just allà quan em va venir al cap la idea de Ciudad en llamas»,
explica.
Però el cert és que Ciudad en llamas
no parla de l’11-S. La novel·la està
ubicada en un altre moment de crisi: la dècada dels 70. Arrenca amb un
tiroteig a Central Park la nit de Cap
d’Any del 1976 i acaba amb la famosa apagada que va patir la ciutat el
1977. Dos germans de bona família
que no s’han vist en més d’una dècada i dos adolescents que sucumbeixen als encants del costat més underground de Manhattan són alguns
dels personatges que desfilen per les
mil pàgines de la novel·la, en la qual
ressona la música de Patti Smith
i Los Ramones. «El període en què
s’emmarca la novel·la és com si fos
un reflex de l’època actual. Els anys
70 van ser un altre gran moment de
crisi. En aquella dècada es va convertir en realitat tot el que avui considerem important», afegeix Hallberg.
A simple vista
sembla que a Hallberg li hagin pujat
massa els fums després que la crítica
dels Estats Units (i els lectors) s’hagin posat als seus peus. «Escriure és
un exercici diari d’humilitat», afirma l’autor, que no se sent especialment pressionat a l’hora d’abordar
la seva següent novel·la. «Simplement m’assec a treballar. I escric».
Tampoc sembla que hagi d’onejar
gaire la bandera de l’ego la pròxima
vegada que es posi davant dels seus
alumnes, als quals imparteix classe
d’escriptura creativa. «No tinc gaire
clar que els ensenyi coses importants. Crec que escriure, de fet, és
una cosa que no es pot ensenyar. Però el que sí que els dono són suggeriments sobre els hàbits de treball
d’un autor. Procuro ensenyar-los a
fer front a les seves pors». Però la tasca imminent que més sedueix Hallberg és visitar Barcelona aquest pròxim Sant Jordi amb la seva dona i els
seus dos fills i comprar llibres i roses.
I firmar exemplars de Ciudad en
llamas, és clar. H
EXERCICI D’HUMILITAT /

PER ERNEST ALÓS

3 LA FORTALEZA DE

3 CIUTAT OBERTA

LA SOLEDAD
(2003)
Jonathan Lethem

J La fortalesa de la soledat no és

aquí el refugi secret de Superman,
sinó el carrer de Brooklyn en el qual
creix el protagonista de la novel·la
de Lethem i que no deixa de ser per
a ell el seu lloc al món, en el qual
perviu el record de la seva mare i ha
viscut tensions racials que pesen en
la seva relació amb el seu millor
amic, Mingus.

(2012)
Teju Cole

J Garth Risk Hallberg no està sol en

la seva generació. Altres
s’enfronten literàriament a Nova
York, com Teju Cole, que prefereix
centrar-se en la gentrificada Nova
York del segle XXI, per on passeja
incansablement Julius, un jove
metge nigerià, i en la perspectiva
dels nous emigrants d’altres
continents.
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i dees
ALBERT

Espinosa

Proposta de
desarmament

T

inc un amic psicòleg que ha
emprès una lluita contra
les noves tecnologies, mòbils i xarxes socials. No perquè les
odiï, sinó perquè per la seva professió observa diàriament els estralls que produeixen i com aconsegueixen que la gent oblidi què
posseeix realment en la seva vida
i què li passa de manera tangible.
Sempre dóna un consell que
m’encanta als seus pacients utilitzant una paraula a la qual ha
donat un nou sentit. Sempre els
aconsella que... bé, val més que us
ho expliqui després del millor de
la meva setmana.
Tercer lloc. White Winter Hymnal, de Fleet Foxes. Estupenda i fabulosa cançó que si la taral·leges,
aconsegueixes que la felicitat
s’acceleri dins el teu propi ésser i
els problemes es minimitzin a la
mida dels teus somnis.
Segon lloc. Y tú no regresaste,
de Marceline Loridan-Ivens (Salamandra). Una meravella que
supura dolor. D’una intensitat i
delicadesa que fa escruixir amb

La gent hauria
d’anar sense mòbil ni
tecnologia si més no
un dia a la setmana
cada una d’aquelles paraules sense por que parlen amb valentia
d’una lluita èpica en un camp de
concentració.
Primera posició. Romeo i Julieta (Palau de la Música). Va ser allucinant descobrir les tres diferents visions musicals de Rota,
Txaikovski i Prokófiev. L’Orquestra Simfònica del Vallès va aconseguir que el meu esòfag i tot el
meu ésser fes salts de felicitat.
I el consell que el meu amic dóna sempre és que la gent hauria
d’anar desarmada un dia a la setmana. Desarmada per a ell significa anar sense mòbil, sense tecnologia i sense connexió. Em va
explicar que quan anaves desarmat per la vida, tot era molt millor i molt més autèntic.
Em va encantar aquest concepte nou d’anar desarmat de telefonades, d’internet i d’e-mails. Sona
a western, sona a agradable, sona
al fet que ningú et pot disparar
si demostres que vas desarmat.
Sens dubte el mòbil s’ha convertit en una arma molt perillosa en
segons quines mans i tant de bo
en molts llocs o si més no un dia
a la setmana fos obligatori anar
desarmats pel bé dels altres. ¡Bon
diumenge! H
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Crida a la moderaci6 i I’acord
en el dinar de Fonteta
[] Puigdemont,
Junqueras
i els ministres
Catal, Pastor,Fernandez
Diazi Margallo
comparteixen
taulaambel granempresariat
[] Uns250convidats
assisteixen
al civet organitzatperLuisConde
O.~.-Etxearte
BARCELONA
E1 civet m~sexclusiu es va
servir maridat amb una
crida a la moderaciS.
L’empresari Luis Conde,
socii fundador de l’empresa de cagatalents Seeliger
&Conde,va reunir ahir la
plana m~jor del govern,
encapQalada per Carles
]~dgdemont, quatre ministres espanyols, els liders d’alguns partits i el
gran empresariat ~d dinar
al Mas Anglada de Fouteta, al municipi empordan~s de Forallac. Condereprenia la trobada, que
l’any passat no es va celebrat, quan el president de
la Genaralitat est~ a punt
de traspassar el ]lindar
dels ceut dies del p~imer
govern hitidamant independentista i en un context politic espanyol condicionat per la incapacitat dels partits per formar
tm nou executiu que empeny Espanya cap a unes
noves aleccions.
En l’finic discurs que hi
va hayer durant el dinar,
segons fonts presents,
Condeva fer una apologia a

Joaquim
Gayde Montell~,
AnaPastori Artur Mas,ahir al MasAnglada
deFonteta¯ ROSIN
TOWNSEND
/ EFE
]a moderaci5i va instar els
governscatal~t i espanyola
tenir valentia per arribar a
acords. En la trobada, que
l’empresari organitza amb
l’objectin de recollir fons
per a la fundaci5 El Tr~npolidela Bisbald’Empord~t
i ambla voluntat de facilitar l’entesa i estendre
ponts, hivan ser elvicepresident OriolJunquerasiels
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conse]lem Jordi B~iget,
Santi ~fla i Jordi Jan~, a
m~sdel secretari del govern, Joan V]dal; el portaveu de Democr~cia
i Llibertat, FrancescHorns,l’exalcalde de Barcelona Xavier
Trias i el secretari de Difusis del govern, Jordi
joana. Compartien taules
amb els ministres Jorge
Fernandez Diaz, Aria Pas-

tor, Rafael Catal~ i Jos~
Manuel Garcia-Margallo.
Tampoc
no hivan falt ar els
expresidents dela Generalitat At~tr Masi Jos~ Montilla, a bandadel lider del
PSC, Miquel Iceta; el de
Ciutadans, Albert Rivera, i
el secreta~igenerald~.~niS,
RamonEspadaler.
Hivaset, tambd,la flor i
la nata del mSnempresa-

rial i financer. Eutre els
convidats, segons les mateixes fonts, hi havia Josep Oliu, presidant del
Banc Sabadell; Marian
Ping, president dels laboratoris Isdin; Juan Maria
Nin, exdirector general de
La C~ixai exvicepresident
i conseller delegat de CaixaBank;i Jos~ Luis Boner,
president de Freixenet,

entre d’altres. Hi van assistir tamb~MiquelValls,
president de la Cambrade
Comer~ de Barcelona, i
Joaquim Gay de Montell~,
president de Foment del
Treball. Segons algunes
fonts, el capell~t de la Bisbal va beneir el dinar
abans de comen~ar.
Segons fonts consultades per aquest diari, Lins
Conde va reunir uns 250
dels 315 convidats per facilitar el di~degi evitant,
corn va declarar, la pres~ncia de periodistes, tot i
que hi havia destacades
fi~es i membresde la direcci5 de La Vanguardiai
del Grup GodS, representat en m~ximainst~mcia
pel seu president-editor,
Javier GodS.
L’anypassat, per celebrat el 25~ aniversari de
Seeliger & Conde, l’empresm~ va reunir centenars de persones al Palau
de la Mfisica, arab rOrquestra SimfSnica del Vall~s, a la qualva dirigir per
divertimento durant la
vetllada. Despr~sdel darrer civet servit al MasAnglada, fa dos anys, Conde
va advocar des d’E/s matins de TV3per una tercera via que inclouria renovar el model de finanqament i blindar les compet~ncies relacionades arab
lallengua, l’ensenyamenti
la chitura. "Els convidats
de Madridvan sortir deldinat de Fonteta client que
s’havia de solucionarel tema de Catalunya", va declarar, donant valor a rintercanvi d’impressions
que s’hi afavoreix. ¯
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Lavida
sense
la Sara
Amat

Lafilladelcapit~
Groc

T0ta
laveritat

Pep Puig
PremiSantJordi/ ProaEdicions
Qui se’n recorda, avui, de la SaraArnat? Arab
prou feines tenia tretze anys quanuna nit d’estiu va desapar~ixeri no
se n’ha sabut mai m~s
res. De la Sara Amat
se’n recordasobretot el
Pepde cal Sabater, el

Victor Amela
Premi
Ramon
Llull / Planeta
ManuelaPenarrochat~ tretze anys, ulls grisos i
cabells d’or. I recordael seupare. Ell, carlista,
~s homed’espardenya,
garrot, trabuc i navalla
a la faixa. La Manuela
enyora la mirada durai
alhora plena de tendre-

Nfiria Cadenas
PremiCrimsde]]nta / LaMagrana
NOria Cadenescrea una novel.la calidosc6pica,
de fragmentsbreus i mfiltiples narradors. Submergeixel lector en les
viol~ncies soterrades,
quotidianes, que no
sempres6n les que interessen a la premsa.

narrador. Escrita des de
la distbncia dels anys,
~s la confessib d’uns
lets inoblidables, uns
dies de la vida d’un po-

sa, el seuriure estrident. Nora,s espera
quetorni per veure’l
Iluitar de nou pels seus
ideals, per la sevafaml-
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Ni a ningO. A la casa de
vacances, ha mort Robert Mascar&un arribista d’bxit, benrelacionat. Un peix gros. Qub
ha passat?

gncompendi
debona
literatura
Lavida
ala menuda.
Dietaris
(1990-2010)
Miquel
Pairoli / CurVet
Edicions

H periodista i escriptor MiqudPairoll (Quart, 1955 - 2011) va exercir durant molts anys d’articulista diari a E1Punt, sempreambl’adjectiu just, el
verb exacte i un esperit critic insubornable.Haviapublicat novel.la, biografia, assaig, estudis literafis i teatre, per6 del conjuntde la seva obra destaquen els seus tres dietaris, Paisatge arab flames (1990), I~enigma(1999)
Octubre(2010), tm excel.lent compendide bona literatura. Ara, la Fundaci6 Biblioteca Valvi els ha reeditat en un sol volum, La vida a Ia menuda,
MiquelPairoliva col.laborar
durantmoltsanysa El Punt/EL
PUNT
AVUI
ambpr6leg de l’escriptor Vicen~Pa@si lordfl.

Foc
verd

Niaquesta
tarda,
nicap
altra

Primer
paisatge

Jordi de Manuel

AndreuGrau

Alrev~s

Angle
Editorial

Jordi de Manuel(Barcelona, 1962), un autor
ambuna obra forqa extensa i que inclou g~neres i registres diversos, ensofereix un noucas
de la sbrie protagonitzada per I’inspector
MarcSergiot, aquest
cop despla~at a Galicia,
durant un estiu terrible
d’incendis forestals.
L’olor del rumi la cendra sobrevolen les 200
p~gines, que narren
tretze dies d’intriga policial que no quedar~
resoltafins al final.

Despr~sde debutar ambLes desventures d’PrquimedesCadavall, AndreuGrau torna a observar una generaci6colpejada per la crisi, desarrelada i indolent, enganyadapels veils ideals,

Isidre Grau
Editorial
Gregal
Aplec de mirades al m6nde la inf~ncia d’alg~
que hi buscales arrels del seugust per I’escriptura. Partint de la solitud viscuda en un espai
que recorda immbbil,
Grau evoca els escenaris, els personatges
i

NI ~q~sta t~rd~, que busca les certeses
nl cap altra
que no t& El protagonista du una vida redui’da a la minimaexpressib: treballar per un
=
gratificant, intentar tr~
bar parella per Internet,
sortir a cbrrer pel barri,
pagarla hipoteca,,,

foradelmapa
Totaix~
hofaigperqu~
tincmolta I~amor
Roc Casagran
por
Sernbra
Llibres
Empar
MolinerPrerni I]odoreda
denarrativa/ Proa

Les dificultats d’afrontar I’absurd, de viure sense por i d’estimar sense fer real s6ntractades arab sarcasme.
Maresde I’escola que
fan running pel bosc, el
presentadorquevol Iligar-seI’entrevistat, la
por que un fill prengui
real, la parella queja
no riu, I’esnobismegastronbmic, entre d’altres
neurosis quotidianes.
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/ els momentsespecials
que van modelar la seva personalitat i el van
fer creure en el poder
de les paraules. Lluny
de la recreaci6biogr~fica, I’autor transforma
les sevesviv~ncies en
petites histbries.

Despr~sde I’~xit que va tenir ambPra que estemjunts, Casagrantorna arab una novel.la so-

desconcert. Un mapa
dibuixat ambels sentiments fragmentats de
tres bnimesd’uns trenta-i-pocs anysque volen sobreviure ales crisis que minenels
tempsactuals.

Lavella
capitana
Josep Maria Espin~s
La Carnpana
Espin~s escriu sobre la mort en un Ilidre que
defineix aixi: =El respecte emsemblacompatible amb alguns apunts
satirics. Heevitat tant
comhe pogut el to
transcendent i solemne
i m’heacostat a la
mort coma let natural,
quotidib, repetit. Perb
pie de rnatisos[...] a
vegades amb un punt
d’humor, perqu~la
mortas unfet vital:’

capitana
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[isarbres
noesp0dien
m0ure

Etheria

[I tr0bad0r
Cuadeferr0

Joan Cavall~
Angle
Editorial
Carla rues de juny, un cop acabael curs escolar,
el Carlets deixa el poble i se’n va al masde la
Gralla, on passaI’estiu
ambels paresi I’&via.
~
EIt arbre$no
AIIb, sense companys
es pedlen moure dejocs, tot es transformaen una aventura:
els paratgessolitaris,
els boscos,el riu, la pedrera abandonada...
Coneixla Cinta, una noia magn~ticaqueli fa-

ColaVails
[dici0nea
B
Coila Vails amplia el seu repertori de novel.lea
histbriques, en aquestcas I’extraordin&ria gallssea d’una intr~pida
viatgera del segle IV, un
temps de canvis a Roma. EIs valors es capgiren i els perseguitses
converteixen en perseguidors. En aquest escenari convuls, Etheria,
unanoble, viatja fins a
Terra Santa buscant un
somni.

Jordi Cuss&
L’AIg[
Editorial
La dist~ncia que separa un personatgehistbric
del seu mite ~s curta. Guillem de Bergued&va
set el trobador m~soriginal, el cavalier m~s
m~ssensible... En
aquestanovel.la de Iluiarab cavalls fabulosos i
armesi joies i dories
fascinadores, el mite
s’incorpora ambtota la
cami tota I’&nima.

Elnazi
deSiurana

Laviolncia
justa

Toni Orensanz
AraLlibres
Toni Orensanzs’endinsa en els horrors m~s
obscursdel segle XX, els que van revelar la veritable ess~nciadel
real. Unahistbria apassionant sobre nazis a
Espanya, membriahistbrica, fugues sonadesi
pactes de silenci. Despros de la Segona
GuerraMundial, derrotat el feixisme, un nazi
fugitiu es va amagara
la inaccessible Siurana.

Albert Villarb

Andreu Martin
La Magrana
AndreuMartin no perd la forqa, I’olfacte i la b~na Iletra. A la seva~ltima novel.la policiaca alterna duesveus: la
d’un exmosso(Alexis
Rodon)i la d’una dona
(TeresaOlivella) que
amagaun secret i busca unavenjan(~a. Ella
pensaque ell ~s I’homeque necessita. Ell
~s possible que ho sigui. Tot ambla violbncia justa.

Les
roses
deStalin

Banca
and0rranaPerimetre

MonikaZgustova
Galaxia
Gutenberg
SvetlanaAl.lil~ieva va set I’~nica filla de Stalin.
Semblava
destinadaa patir lea pitjors cat~zstrofes. La marees va suicidar quanSvetlana tenia
sis anys, farta dela
convivbncia ambel seu
marit. AIs setze anys,
Svetlana va enamorarse d’un director de cinemajueu que el seu
~ pare va enviar al gulag.
Anysdespr~s, a Nova
York, en Iloc de trobar
la Ilibertat va ser sotmesa a noves formes

/ JOAN5ABATER

Lablia and0rrana
AlbertVillarb
Premi
Prudenci
Bertrana
/ Columna
Edicions
A l~Andreu Boix, oficial de la policia
andorrana, Ii han matat un banquer.
Hi ha molts nervis. Hi ha un mar de
rumors i no l~’hi ha cap que sigui bo.
E1 Principat,
a contracor,
s’ha convertit en l’escenari d’una sorda batalla entre serveis d’intel,lig6ncia
rivals
(o potser no tan rivals)
que compren, venen, inventen o roben informacions sensibles.

Jair Dominguez
Catedral
Relat on[ric, poetic i inquietant, r~s la histbria
d’una venjan~a.I d’una disciplina de vida. Una
menade road movie en qu~ el solitari Enginyer
caminapel desert. T~
una ~nica determinaciG: trobar La Toussaint
i matar-lo. Perqu~La
Toussaint va matar la
sevafam[lia. Hade travessar el desert i superat els molts entrebancs que hi ha entre
ell i I’assass[. I per matar-lo t~ set bales, una
de lea quals, de plata.

Elmar
deles0mbres

Laf0r;adelvent

Lanena
dela casa
dela bauma

JoanPinyol
Onada
Edici0ns
Novel.la d’aventures, histbrica i ambtrets de
novel.la negra ambientadael juliol de11909
que narra lea perip~cies del Miquel, un jove
de Capelladesque fuig
de la mort a ia Guerra
del Marroc i s’embarca
capa la vida dalt del
ReinaMaria Cristina,
un vapor de la companyia Transatl~ntica que
fa el trajecte Barcelona
- BuenosAires.

Marta Magriny~
Cosset&nia
[dicions
A Reus, el 1958, la majoria de personesestan
sotmesesa una vida grisa. Les tensions d’una
societat injusta, plena
de ferides, quedenocultes sota una falsa apa..... ,.
~ ren~ad’ordre i resigna4 .......
cib. A la corredoria de
; fruita seca delsJansana, les circumstbncies
no sGndiferents, per(~
un robatori provoca un
seguit d’esdeveniments
que ho canvien tot.

MarienkaBellostas
Premi
Fiteri Rossell
denovel.la
/ Pages
Editors
La Sail ~s una nena6rfena de mare que viu
arab el seu pare i els seus dos germans.A prop
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ell I= Ila~ltl~

adinerats quehi estiuegen.EIs Vilallonga
tracten la petita Sail
comuna m~sde la familia i ella enveja
aquell mGntan diferent
al seui desitja ambtotes les forces formar-ne
part.
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L’assassi
que
Ilegia
Vidal
Vidal

Ii, ermh
degel

{iliasense
temps

Miquel Angel Estradfi

Alicia Kopf
Premi
D0cumenta
/ L’altraEditorial
Diari de recerca d’una danaqua s’obsessiona
per la histbria polar. I~s la hist6ria del seugerrob, un homecongelat.

Esperan~;aCamps
Editorial
Meteora
Campsproposa una obra arnb els elements b~sics d’una narraci6 policlaca, hi afegeix una
anblisi social clarivident del temps qua ens
toca viure i dibuixa uns
personatgescaptivadots per als amantsde
qualsevol g~nere de novel.la. I tot parteix de
I’assassinat d’una anciana de 91 anys, a qui
han clavat unestisores
al cap.

Premi
0ctubre
denarrativa
/ Editorial
3i 4
Uestranyacarta que ha rebut la Remeide cal
Sogues, una periodista a punt de ser acomiadada, li ha trastocat completamentla vida. L’ha
escrita rautor dels dos
darters crims ClUehi ha
hagut a Lleida i contG
a m6sde details sabre
els lets quenomfis la
policia i ell podensaber, un text literati. Un
assassi que afirma que
mataper avorriment.

Lafilladelaneu
N~ria Esponellb

Columna
Edicians
L’Enric, un enginyerauxiliar del cremallerade
N~ria, i la Joana, una cambreraque acabafent
de professora d’esqui,

Germ~de gel
--Alicia Kopf

gen de la congelaci6 de
los relacions familiars.
I~s Warthor, zombie,
despr6sd’haver-se enamorati disparat, rts la
relaci6 entre dos roans,
el defora i el dedins, i
els desajustos constants entre run i I’altre.

]7.04.2016

Stira,erotisme,
amor,
politica
i periodisme
Infidels
alaphtria
Jordi Panyella/ Capita{Books

t..~ I"l l,L,\ tud,
quan
s’est~
conslie I..~ NEI"
truint I’obra d’enginyeria a m~smetresd’altitud de tota la peninsula
Ibfirica. Anysdesprbsla
Joanatorna als Pirineusiva fins a limits
desconeguts.

Quaderns
RamonaSol~

Llibres
delDelicte
Debutd’una blogaire qua retrata la vida tranquil.la d’un poble Ileidat~ quaes veu sacsejat
per un fat inesperat. Unaescriptora arab agorafbbia desapareix. EIs
quaderns on dues nenes, per passarI’estoha, anoten els movimerits que observen en
ran el punt de partida
d’una investigaci6 qua
alterar& el ritme dais vilatans.
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E1 periodista d’El Punt AvuiJordi Panyella debuta
en novel.la despr4s de l’+xit que va tenir ambdos assajos publicats a Angle,F~lix Millet, el granimpostor
(2012), sobre la trama de corrupci6 del Palau de
Mt~sica, i Salvador Puig Antich, cas obert (2014),
ambuna investigaci6 que va demostrar la manipulaci6 judicial i politica del cas.
A banda d’investigacions rigoroses i exposicions
dares dels fets, Panyella ara vol demostrarque tamb6 pot ser entremaliat ambun plantejament divertit
i una narrativa humoristica i plena d~scenes d’alt
contingut sexual. Aix6si, ambla guerra bruta politica i la independ6nciade Catalunyade fons.
E1Parlamentde Catalunya est~ a punt de convocar un referhndum sobre la independencia. Una
trucada del director d’un diari unionista avisa el
president de la Generalitat que l’endemhfaran
blica la seva relaci6 extramatrimonialambla cap de
l’oposici6. A partir d’aqul els esdevenimentses compliquen i s’enreden a tota velocitat i prenen camins
inesperats, en una imparable com6diad~mbolicsen
qu4ningfi diu el que fa i tothomfa el que no diu. Periodistes i politics protagonitzen un vodevil arab
molts fragments rom~mtics. Qui ho diu que els homes no poden set rom~mtics?
JordiPanyella
ha canviatde g6nere/ ANDREU
PUIG
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MartaAl~si DavidMarie
Pages
Edici0ns
Unadanaiun home,dosescriptors, duesvisionssabrela fantasiai el desig.Albsi Matin.
Catorzerelats onla
sensualitat s’escampa,
acompanyada
de carlcies, humor,luxQria,
sorpresa,perversloi
tendresa:conversesde
lilt onres no~sel qua
sembla,
plaerssolitaris
i plaerscompartits,
i el
desigquaprenla formad’un desconegut...

Joanio6arcia
Premi
Ciutat
d’Alzira
/ Bramera
Edici0es
Crbnicadela construcci6
d’unaobraliter&ria i
tamb~unadentlnciarotundai arnargade la
passivitatsocial davant
els maltractaments
a
les danes.Unaindagaci6 sabrela maldat.
=Hede poserparaula
sabre paraulade quina
maneraemvaig eRfORsar la vide’, afirmael
protagonista,quaest&
decidit a escriureuna
novel.ladiferent.

AlejandroPalomas
Columna
Ungasno~s names
el retrat del vincle fasciRantentre un home
i el seu gas, sinb tamb~un
rernoli d’emocions
en
qu~conflueixenuna
".
,
miradatendrai crua de
I’univers familiar iun
¯ :~.~

festacions.Alejandro
-. ’ . ~,1~.~1~ ~ ~ totes
les(Barcelona,
sevesmaniPalomas
1967) ja va commoure
~’’
1
=~
els lectors ambUna
mare
i Unfill.

MemOries
d’unperiodista
Aquellaporta
girat~ria
LlnisFoix/ Prami
Josep
Pin/ Destino
Recorregut pels records i les viv~ncies de Lluls Foix a La
Vanguardia. Les an+cdotes, els redactors i els corresponsals,
les redaccions i els seus personatges conformen un univers
duns anys inoblidables de l’autor en un diari qua s’ha mantingut I35 anys en contacte ambels seus lectors i que ha estat una refer~ncia a Catalunya durant moltes generacions.
Unmirall de les virtuts i els defectes d’un pals i, alhora, un
homenatge a l’autbntic periodisme de raqa.

El periodista Lluis Foix va guanyarel darrer premi JosepPie ambunesrnem~ries/ J0SEP
LOSADA

Res
no~speffecte
a Hawaii

Eixam.
Vuit
contos
pera vuitveus Tres
dies
d’agost

M~riusSerra
Editorial
Proa
Lainvestigacib sabreel presumpte
atemptat,
I’enigmadais paresdel jove Rodleyi els interrogantshistbrics sabreel capitaCooks’encreUeReRunanovel.In
qua faun panorama
viv~ssimd’unpa~sfascinant,L’illa queva set el
paradesdel hippisme
als anyssetanta,que

SandraComas
Anglada
Voliana
Edicions
CamilleClaudel,ZinaidaSerebriakova,
Jeanne
H~buterne,
MarleneDietrich, DoraMaar,Merc~
Rodoreda,
Pdith Piaf i SylviaPlath.Elias s~nlos
protagonistes
d’aquestscontesque
ens parlende la seva
vide i obraa trav~sde
la ficci6. Algunes
d’aquestesartistes van
aconseguir
~xit i reconeixement
en vida, perb d’altres vanveure

Jordi Sierrai Fabra
Rosa
daisVents
Agostdel 1950.L’inspectorMiquelMascarelli
la Patroes disposena passarun die deplatja.
Tot es torqa quanla Patrodesapareix
i el Miquel rap unanote molt
expl~cita:si noresolen

TRESDIES
D’AGOST
..........

el millor escenaripera
birbel lector,

va oculta o ignorada
durant molt de temps.

tresdiesuncasque
va
deixarinacabatI’any
1938,la Patromorirb.
.t..Desd’aquestinstant,
contrarellotge, en una
Barcelonacolpejada
perla caniculaestival,
el Miquelhaurb
d’afrontarels fantas¯ mesdel passat.

Eldiadelc~rvol

sents
quan
nosents
res
Confessions
d’un
culer
defectubsQu~

MarinaEspasa
L’altra
Editorial
La Minervafa mesasqueest~ tancadaa casa
treballant en unatesi doctoralsabreel temps
circular. Unamatinada,
sortint d’unconcerta
I’Heliog~bal,s’adonade
I’estranyaproliferaci6
de c~rvolsa Barcelona.
N’hi ha pertot arreu: en
samarretes,
jerseis,
eel cErvol bosses de tela, enpin-

Sergi P&mies
Editarial
Ernp~ries
Histbria d’unaconversi~sentimental.Alternant
reflexionsi records,P~mies
analitzaels or[gens
atzarososdel seubar-

E1
dia

__ ~l~/.~,y./.H/~ tades a les parets, ala
marcade la cervesade

Espasa
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moda...

VictorPanicello
Editorial
Claret
L’Emrna
fa tempsqueno se sent b~ per culpa
d’un muntde casesquepensaqueno funcionanala sevavida. Tot i

puntdevista particular.
set antimadridista?
genui’narnent
barcelo-

~

.......

est~ a punt de comen£arla universitat,pateix per diferentsmotius. EIs seusconflictes
esclatenun estiu que
s’allunyadel seugrup
d’amicsi entre al rn6n
dels trastornsdela
conducta
alirnent&ria.
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Lamaledicci6
dels
Palmisano

Albert Forns
Prerni Anagrama
de n0veHa
encatal~/ Anagrarna
La novel.la vol ser una guia per sobreviure a
Montauk,un tranquil poblet de pescadorsenvait per milers de surfistes i hipsters de Nova
York. Untractat teoricopr&ctic sobre la masturbaci6i el sexedels astronautes. Unrecull de
los excentricitats de diversos tipus d’escriptor
mentre conviuen en
una granja ai]lada. Un
assaiEsobreI’obesitat.

Rafel Nodal
Columna
Edicions
Rafel Nodal, despr~sd’~xits corn Quart~rern feli~os i Quanen dbiern xarnpany, presenta La

Ombres
franceses
AnnaCarrerasi Aubets

Editorial
ElCop
i laNansa
AnnaCarreras mostra la seva forta personalitat
literbria a troves dela jove Juliette Lavellei
dels diblegs irritants
que mant~ el personatge ambel sou professor a la universitat, de
I’enlluernament que
sent per un poeta tarot
i de los conversestelefbniques ambel sou
liette escriu un conte...
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sano, les peripbcies
d’en Vitantonio, un personatge marcat per un
desti cruel, ser el darrer
representant masculi
d’una nissaga familiar
trencada per la mort
durant la Primera Guerra Mundialde tots els
homesde la familia.

NajatEl Hachmi
/ ORIOL
DURAN

Iniciaci
Lafillaestrangera

Najat
El Hachmi
/Premi
Sant
Joan
/ Ed.62
Eautora dbrigen marroqui Na)at E1
Hachmi va guanyar el premi BBVA
Sant Joan de novel.la ambla narraci6 de l~ntrada en la vida adulta
d’una noia nascuda al Marroci criada en una ciutat d’interior de Catalunya. Uncop rn6s l’autobiografia de
l’autora pren cos de paper i agafa volada liter/a’ia.

Blot
JosepM, PagesEscolb
Premidenovel.laJustM.Casero
/ Emp~ries
B/at ~s una novel.la enigm~ticasobre la pres~ncia de I’altre, tant el que trobemenfora
com el que duema
dins. S’expliquenles
histbries paral.leles de
dos personatges que
tenen molt en cornO,
tot i que, separatsper
I’espai i pel temps,no
es coneixen. Obrainspirada en els germans
Victor i MbriusTorres.
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JOAN DE SAGARRA

El conseller Santi Vila
de literatura espanyola em digués
que li importa un rave en quina
llengua va escriure El Quixot,
Cervantes! O que algun dels meus
professors de La Sorbona m’ha
gués dit que no tenia importància
que Molière hagués escrit L’ava
re en francès. Però, per desgràcia,
no és així: Molière era una “glòria
nacional”, de la mateixa manera
que Cervantes és un monument
de “la cultura en espanyol”.
No sé d’on carai surt el nostre
conseller de Cultura –exceptuant

Però era un acte
per homenatjar una
pedra angular de la
cultura, ‘El Quixot’

El conseller Santi Vila durant una conferència al Petit Palau del Palau de la Música

D

ijous Manel Pérez
escrivia “Primave
ra revolucionària a
Espanya” a les pà
gines d’Economia
de La Vanguardia i comentava la
sanció d’Hisenda a José María
Aznar per “tributació irregular”.
“No passa dia sense que alguna
revelació escandalosa reforci la
convicció que les elits es lliuren
amb entusiasme a la cínica pràcti
ca de demanar devaluació salarial
i sacrificis mentre practiquen la
picaresca fiscal en les més varia
des modalitats”, escrivia Pérez. I
l’endemà, José Manuel Soria, mi
nistre d’Indústria en funcions,
presentava la dimissió, una di
missió irrevocable. I el secretari
general de Manos Limpias (un
italianisme de pa sucat amb oli)
era detingut per extorsió.
Quanta, quanta merda! I els
partits continuen sense arribar a
un acord i, si les coses segueixen
així, tot apunta que tornarem a
anar a votar. Bé, això de tornar a
anar a votar no està del tot clar,
almenys per a alguns dels meus
veïns, que, després de la derrota

del Barça contra l’Atlètic de Ma
drid, confessen que no estan prou
d’humor per tornar a votar, i
menys el mes de juliol! Afortu
nadament, també conec nanos
que es desviuen per anar a votar o
tornar a votar el partit més revo
lucionari possible. Qui sap si té
raó, el col∙lega Pérez, quan escriu
que vivim una “primavera revo
lucionària”.
Però no penso cansarvos amb
tanta misèria. Anem, doncs, a les
coses agradables, positives, que
passen en aquest beneït país, que
per sort també n’hi ha. I una
d’aquestes coses positives és la fo
tografia que publicava divendres
aquest diari en què es veia el Rei
envoltat de representants del Go
vern central i les autonomies per
homenatjar la figura de Miguel de
Cervantes, i entre ells el conseller
de Cultura de la Generalitat, el se
nyor Santi Vila. Era la primera
trobada oficial de la comissió na
cional creada per gestionar la ce
lebració del quart centenari de la
mort de l’autor d’El Quixot, “un
autèntic projecte d’Estat”, i cito
paraules de Felip, “que serveix

també per posar en relleu el que
ens uneix, per rememorar l’autor
d’una obra que és pedra angular
de la nostra cultura diversa i plu
ral: la cultura en espanyol”.
És possible que més d’un es
pregunti què feia un conseller in
dependentista en un acte presidit
per un monarca que, al seu dia, va
declinar rebre la presidenta del
Parlament quan anava a comuni

Molts potser es
preguntaran què hi feia
un independentista
en un acte amb el Rei
carli l’elecció del senyor Puigde
mont com a president de la Gene
ralitat, i que un parell de dies més
tard es va negar a incloure en el
BOE quatre o cinc línies agraintli
al president sortint, Artur Mas,
“els serveis prestats”. O, si us ho
estimeu més, què coi hi feia el
conseller Santi Vila en una comis
sió destinada a homenatjar una

XAVIER GÓMEZ / ARXIU

“pedra angular” de “la cultura en
espanyol”. Segur que a més d’un
signant del manifest del grup Koi
né la presència del conseller en
aquest acte li devia fer molt de
mal. Doncs bé, a mi la presència
del conseller en aquesta comissió
se’m posa ben bé. Dit això, acla
reixo, per si hi hagués algun dub
te, que no sóc independentista, si
bé no tindria cap inconvenient a
acceptar una hipotètica indepen
dència de Catalunya sempre que
es decidís en un referèndum le
gal, pactat, i amb un mínim del 55
per cent dels vots a favor. Un refe
rèndum entre la població catala
na.
El conseller Santi Vila no té cap
objecció per afirmar “la immensa
sort que tenim els catalans de ser
bilingües”. Ho va dir dimecres
passat en un dinar col∙loqui al
Cercle del Liceu. I va afegir: “De
qui és Cervantes o Molière? De
tothom. M’interessa poc, en una
primera aproximació, saber on
van néixer. En quina llengua van
escriure? M’interessa poc”. Molt
ben dit. Ja m’agradaria a mi que
un polític del PP o un catedràtic

que va ser alcalde de Figueres,
ciutat fronterera, en part trilin
güe i on es menja, al Motel, una
d’excel∙lent llebre à la royale–,
però em cau simpàtic. En el dinar
col∙loqui del Cercle del Liceu, el
conseller va dir, entre altres co
ses, que “ningú, i menys aquest
conseller, posarà en dubte, per
exemple, que Enrique VilaMa
tas forma part de la cultura cata
lana”. Això és discutible, conse
ller. Jo conec més d’un càrrec,
gros o petit, del seu departament
que només admet en la “cultura
catalana” els escriptors en llen
gua catalana. I juraria que Vila
Matas mateix es considera més
de cultura barcelonina que cata
lana. Perquè, benvolgut conse
ller, entre els seus, us agradi o no,
encara n’hi ha molts que es resis
teixen a acceptar una cultura bi
lingüe. Li recordo el que li va dir
el conseller Joan Rigol –en la fa
llida aventura del Pacte Cultural
(1985)– a Jaime Gil de Biedma
quan aquest li va proposar que re
clutessin Juan Marsé: “No puc
cridar Juan Marsé, a ell no, per
què si ho faig els meus em devo
ren”, va dir Rigol. Juan Marsé,
premi Cervantes (el dia que l’hi va
lliurar el rei a Alcalá de Henares
no hi havia cap representació del
Parlament ni del Govern ni de
l’Ajuntament de Barcelona). En
fi, conseller, li desitjo molta sort (i
sobretot que li donin diners,
molts diners, que bona falta li fan
a la “cultura catalana”).c

BATEC
CIUTADÀ

Fundesplai preveu un augment de demanda
de casals aquest estiu i n’augmenta les beques
BARCELONA wLa Fundació
de lleure entre les quals hi ha
catalana de l’Esplai (Fundes
unes colònies d’hipoteràpia i un
plai) preveu repartir 5.300
camp de treball en anglès. Així
beques perquè nens i joves
mateix, manté a preu de cost
d’entorns desafavorits puguin
les colònies per a famílies. En
gaudir de casals, colònies,
total s’oferiran 85.473 places,
camps de treball o vacances en
cosa que representa un 15%
PALAU
DE
LA
MUSICA
CATALANA
família aquest estiu. El nombre
més que l’any anterior. Ahir

Vilà, la preferida
pels ciutadans per
ser Síndica
BARCELONA wL’actual Síndica,
Maria Assumpció Vilà, ha estat
la més votada (2.594 m’agrada)
en el procés obert als ciutadans
sobre la renovació del Síndic
de Greuges municipal. Van

Més carrils i promoció per augmentar en
80.000 els desplaçaments amb bicicleta
BARCELONA w Molts més carrils
bici, un web específic, reparti
ment de fullets informatius i
altres accions de promoció
concreten la campanya que ha
engegat l’Ajuntament de Barce
lona per augmentar en uns
80.000 els desplaçaments diaris

nible i saludable”. El govern
municipal ha posat fil a l’agulla.
L’Estratègia de la Bicicleta
planteja passar de 116 quilòme
tres de carril actuals a 308. El
web www.bcn.cat/bicicleta
ofereix recorreguts, informació
sobre el Bicing o aparcaments,
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MÚSICA

El viatge immersiu
de Matthias Goerne
i William Kentridge

Lang Lang
7 de juliol

Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Matthias Goerne PALAU DE LA MÚSICA 14 D’ABRIL

l viatger que creua els paratges desolats, físics i espirituals, de Winterreise (El viatge d’hivern) de
Schubert ha arribat al Palau de la
Música amb més companyia que
d’habitud. Un intèrpret de referència d’aquest
repertori, Matthias Goerne, i un magnífic pianista, Markus Hinterhäuser, han compartit
escenari amb la bigarrada fantasia visual de
William Kentridge, en un projecte que, nascut
el 2014 al Festival d’Ais de Provença, s’ha pogut veure en ben poques ciutats. Si és lícit
qüestionar la necessitat d’una lectura d’aquesta naturalesa sobre una obra que, tanmateix,
no ha estat òrfena en posades en escena, també és lícit acollir amb la màxima atenció la proposta d’uns artistes d’aital calibre.
Kentridge no presenta pas una traducció del
tènue fil narratiu del cicle de vint-i-quatre cançons de Schubert ni una il·lustració dels poemes
de Wilhelm Müller, sinó una resposta visual als
estímuls d’una partitura colpidora. La Viena del
compositor i la Sud-àfrica natal de l’artista són
el punt de partida d’una successió constant
d’imatges animades, projectades sobre dos plafons rere els músics, on els ecos d’alguns detalls
del text (la pluja, el vent, el caminar d’una figura masculina sobre les pàgines d’un diccionari,
la recreació obsessiva d’una dona com la que
causa el drama del viatger) conviuen amb elements d’una quotidianitat desconcertant (la cafetera), reflexos de la pròpia condició artística de
Kentridge (la pugna amb una inquieta taca negra) i, per què no dir-ho, moments de significat
difícil de capir.
Distreien les imatges de la música? Per a alguns, és obvi que sí; per al cronista, en absolut,
sobretot estant defensada per un gegant com
Goerne. El baríton alemany mostrava signes
d’una lleugera fatiga en un timbre menys vellutat i un fiato un pèl més curt, factors irrellevants en el conjunt d’una interpretació majúscula. Recolzat en el so dens i la mirada analítica de Hinterhäuser, i amb temps de gran amplitud, el cant intens de Goerne va aprofundir
en el dolor d’aquesta ànima errant. Una experiència immersiva, singular i apassionant a
parts iguals.e

E
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Sondra
Radvanovsk

15 de juliol
YANN ORHAN

FESTIVAL DE PERALADA

Peralada celeb
amb una gran
Lang Lang inaugurarà el festival
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

“Com volem viure el 30è aniversari? De manera natural i senzilla, i
amb la fidelitat dels artistes que ens
han acompanyat”, va dir ahir el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà, durant una roda de premsa al Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu. El festival començarà el 7 de juliol amb el pianista xinès
Lang Lang, amb el programa de la
gira que va passar al febrer per L’Audiori, i acabarà el 18 d’agost amb el
concert del grup britànic Simply
Red, que també compleix tres dècades de vida.
D’acord amb l’excepcionalitat
d’aquesta edició, el pressupost creix
dels 3,6 milions de l’any passat als
4,2 milions d’aquest. L’aportació de
les administracions públiques representarà “entre un 6% i 7%” del
pressupost, “el mateix percentatge”
que el 2015, segons explica Aguilà.
“És una iniciativa privada amb vocació pública que vol servir l’interès
general”, diu el conseller de Cultura,
Santi Vila, que recorda que aquest
any la Generalitat ha concedit una
Creu de Sant Jordi al festival.
Tota la programació està dedicada a la celebració de l’aniversari.
Tanmateix, hi haurà una cita especial el 15 de juliol: una gala lírica a
l’Auditori del Castell de Peralada
amb les sopranos Sondra Radvanovsky i Eva-Maria Westbroek, els
barítons Carlos Álvarez i Leo Nuc-

ci i el tenor Marcelo Álv
grans veus vinculades a
diu Aguilà sobre els pro
d’una vetllada en què est
panyats per l’OBC sota la
jove director italià Dani
ni i amb direcció escènic
ro Raimondi.
Com és habitual, les v
ran a Peralada. Iréne T
magnífica soprano sueca
lluernar al Capvespre del
ceu, cantarà el rol prot
Turandot, l’òpera de Puc
representarà els dies 6 i 8
tracta d’una producció

Dansa
La companyia jove
d’Alvin Ailey i Robert B
seran presents al fest

amb direcció escènica de
escenografia de Paco Azo
ció musical de Giampao
Acompanyaran Theori
Aronica i Maria Katzara
També destacaran les
glésia del Carme, on hi
tals d’Olga Peretiatko,
mel, Anita Rachvelishv
Sabata. L’església acol
una vetllada amb Albert
el tenor Antoni Comas i
artista resident del fes
Blanch; en el programa,
Guinovart i Alberto Gar
tres. Aquest any no hi ha
trena d’òpera contempo
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ndas sonoras de los 90 y, en
os años, de Max Richter y
Rós instrumentales, aunndo cualquier aspereza de
os y dejando sus partituras
desinfectadas. Elements, su
sco, transmite una mayor
–las proyecciones en la prite del espectáculo, diagramas de gris, puntillismo dia textura es más sintética,
a los fraseos delicados al
los ecos mediterráneos, pepráctica no hay mucha proEinaudi sigue siendo un efiasajista de hombros y pies.
da en tres secciones –el prin material de Elements y
a, el segundo solo al piano,
o una vez más acompañado
mble con material antiguo–,
esta de Einaudi busca crear
ósfera protectiva y emociopara conseguirlo utiliza las
ás eficaces, como ya hemos
tre un desarrollo armónico
o difícil, el compositor turipre se decanta por el que
menos problemas, tanto pao para el público.
mplica que, llegado cierto
discurso se vuelve predeciue es justo reconocerle que
mentos de eficacia intachaole bianche, que tocó en el
dley solo al piano, o Divenibis, o los instantes más inciElements, como Whirling
Night. Acompañado de una
iciente, el pianista new age
ina en la década sabe a que
obre todo lo que se espera
ejor cuanto más melifluo,
anto más evidente.

CLÁSICA TEMPORADA

VALERY GERGIEV,
ESTRELLA DE
IBERCÀMERA
ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA
Con más de un millar de conciertos celebrados desde 1985 a la fecha, Ibercámera no es sólo la temporada decana de la música clásica en Barcelona. También es un
caso de rara avis en el mundo
musical, como parte de un engranaje más amplio y diversificado:
el grupo Camera.
En la que ya será su 33 temporada, Ibercàmera ofrecerá el próximo curso en Barcelona un ciclo
de 11 conciertos, distribuidos entre el Palau de la Música y el Auditori «en función del repertorio»,
según el presidente del grupo, Josep Maria Prat. La convocatoria
arrancará el 5 de octubre con la
pianista Martha Argerich y el
Quartet Quiroga, con un programa dedicado a Brahms, Bach y
Schumann. En noviembre, la Sinfónica de Radio Stuttgart, dirigida
por Christoph Eschenbach, interpretará la Quinta de Mahler y el
Concierto para piano de Ravel,
conTzimon Barto como solista.
No será el único artista del teclado presente en la temporada:
el joven Daniil Trifonov y Arcadi
Volodos ofrecerán sendos recitales, y la también joven pianista
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Varvara, figura que Ibercamera está
promocionando internacionalmente,
actuará como solista del Concierto
nº1 de Rachmaninov, junto a la Orquesta Sinfónica Chaikovski, dirigida por Vladimir Fedosseiev.
El capítulo orquestal incluirá también la visita de Valery Gergiev y su
Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, que pese a su criticada actuación en el Gran
Teatre del Liceu de hace un año, volverá a interpretar el Tristan e Isolda
wagneriano; la Filarmónica Nacional
de Hungría, con Zoltan Kocsis en el
podio y la trompetista Mireia Farrés
como solista del Concierto para
trompeta de Haydn, y la Sinfónica
de Radio Frankfurt, dirigida por Andrés Orozco-Estrada, que ofrecerá
La consagración de la primavera, de
Stravinsky, y las Variaciones rococó
de Chaikovski, con el violonchelista
Gautier Capuçon como solista. La
temporada incluye un concierto del
contratenor Xavier Sabata centrado
en Vivaldi y Händel; un programa
dedicado a las sonatas para violín y
piano de Beethoven y la Misa en si
menor de Bach, con la Akademie für
Alte Musik de Berlin, dirigida por
Martin Lehman, y la soprano Nuria
Rial en el elenco solista.

El Punt Avui Camp i Ebre
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VIMBODiI POBLET
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Calien, els vídeos?
LIED

‘Winterreise’deSchubert
Intèrprets: Matthias Goerne,

baríton; Markus Hinterhauseer,
piano
Concepte i vídeo: William Ken
tridge. Producció del Festival
d’Ais de Provença
Lloc i data: Cicle Grans Veus
Palau de la Música (14/IV/16)
ROGER ALIER

CRISTINA GALLEGO

No comparteixo la idea que els ci
cles de cant hagin d’anar “millo
rats” amb imatges; ja l’any anteri
or em va decebre molt la Creació
de Haydn amb tot de gent fent sal
tironsperl’escenari(iambretalla
des en l’obra). Aquest cicle El viat
ge d’hivern no ha tingut cap reta
llada, per sort, però l’estètica –que
semblaschönbergiana,mésqueno
pas vienesa– de la majoria de les
imatges que es projectaven al dar
rere dels intèrprets no tenia cap

relació ni amb l’obra ni amb l’es
perit de l’obra de Schubert. Quant
a l’actuació musical, és evident
que Matthias Goerne ha adquirit
un prestigi indubtable en aquest
repertori i va fer una interpretació
refinada del cicle. En algun mo
ment (núm. 11 i 15) vaig trobar que
engegava la veu (rodona i homo
gènia gairebé en tot moment) amb
massa força, però van ser només
moments puntuals que cal ads
criure a la seva interpretació, fruit
de la llarga experiència en aquest
repertori. L’acompanyament pia
nístic de Markus Hinterhauser va
correspondre a tot el que cal espe
rar d’un piano schubertià: mati
sos, refinament, musicalitat. Tots
dos intèrprets van acabar amarats
de suor després de 80 minuts sen
se pausa i van ser recompensats
per un públic satisfet. Només que
da preguntarse si feia cap falta la
parafernàlia visual tan poc adient,
a canvi de no poder llegir els tex
tos del cicle, que en alemany, a ca
sanostra,requereixentraducció.c

Encerts compartits

na enlluernadora in
oul contingut (Were
vers?), enorme sentit
DANSA
he’s gone) i regalant
una definitiva incur
terreny de l’spoken
Fuenteovejuna
ow he entered. Mos
Coreografia i direcció: Antonio
lència en les quals no
Gades
isament ornamental
Intèrprets: Silvia Vidal, Miguel
la resta de músics,
Lara, Antonio Canales, Miguel
nt sintonitzats amb
Ángel Rojas
marca de la casa.
Lloc i data: Teatre Victòria (13/
nombrosos els detalls
IV/2016)
col∙lectiva del combo,
nterpretació de la do
waiting room –sor
JOAQUIM NOGUERO
nt emmarcada per un
Si a la Fuenteovejuna de Lope de
transcendència ca
Vega la culpabilitat de la mort del
un més que subtil,
comanador quedava compartida
treball de bateria–,
entre tots, a la Fuenteovejuna
r de les carícies noise
d’Antonio Gades els encerts tam
unt potser més àlgid
bé
són col∙lectius. És el millor
van decorar
We
are
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gent, atrevida fins i tot a l’hora de
considerar com a tal qualsevol ti
pus de ball popular. Es viu la
grandesa humana acumulada en
el folklore. I quina tendresa, qui
na calidesa, quina vibrant emoció
és capaç de convocar, encara, ca
da un d’aquests balls.
Estan esplèndids els protago
nistes: Silvia Vidal és Laurencia,
Miguel Lara fa de Frondoso, Mi
guel Ángel Rojas assumeix el
malvatComanadoriCanalesésel
pare de la núvia i alcalde. El re
cord de Gades en el mateix paper
a mitjans dels noranta és el d’una
mena de gravetat i de fúria que no
calia desenvolupar. Canales as
sumeix la mateixa contenció, pe
rò amb un to més amable, que ca
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~ MOS~CA
Concertben~fic de Sant Jordi, dijous que ve al Palau de la MGsica
L’Associaci6 Musical "Eug~nia
Verdet" i el Rotary Distrito
2202 org~nitzen el pr6xim dijOUS,a 2/4 de 8 de la tarda, al
Palau de la M~]cade Barcelona
el GranConcertde Sant Jordi en
homenatgeal centenarl d’Emic
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Granadosi a benefid de Rotary
Pro Infkncia amb l’Orquestra
de la Societat de Concerts de
Barcelona sota la direcci6 de
Melani Mestre. En el prograrna
del concert hi destaca l’actuad6
de dos jovenissimspiahistes, Va-

nessa Benelli i MichaelAnclreas
Haeringer. Precisament aquest
segon~;ira ambc;ttorze Mlys~va
debutar a l’auditofi municipalde
V’flaffancaambnom~sxatitanys.
Les entrades es poden comprar a v~vw.palaumusica.cat.
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a Raimon

l ple d’èpica i nostàlgia H Una marea
que marca distàncies amb el PP
MIGUEL LORENZO

om, valencià, hi va asgrup d’amics per «tordesprés de tants anys,
públic a València». «Al
ançó de bressol dels
aimon és el crit del pofranquisme. ¡Som nava interrompre el seu
s Forés.
la Bárbara, universinys, eren dos rara avis
lic que superava la cinls joves no estem ben
ls artistes que tenim
a censura del PP ha sirò és genial que es fotra cultura d’aquesta
trada ens va costar 15
cava la Bárbara. Quin-

CRÒNICA Difícil fusió

de dos talents per als
‘lieder’ de Schubert
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

alència.

re Raimon. «Volíem veana més tard a veure
sta València després
rò aprofitant la conjunet coincidir», explicava

Un innovador
‘Winterreise’
alterat per
l’animació

ze euros l’entrada més cara; 10, la
més econòmica.
Raimon va començar cantant
A l’estiu quan són les nou i va seguir
amb temes de la lluita antifranquista i les seves circumstàncies
familiars en un in crescendo interromput per aplaudiments, especialment quan esmentava Xàtiva,
la seva ciutat natal. A continuació, van sonar les obres musicades
dels poetes Salvador Espriu, Ausiàs
March i Anselm Turmeda i les cançons dedicades als seus admirats
Joan Miró i Andreu Alfaro. Ja en els
bisos, el públic es va posar dret per
esclatar amb Jo vinc d’un silenci i D’un
temps d’un país. Van aplaudir tant
que Raimon es va equivocar a Veles
e vents –«m’heu posat nerviós», va
confessar–, però els seus fidels l’hi
van perdonar ràpid. I van acabar,
com no podia ser d’una altra manera, corejant Al vent. Tot amb un
aire entre l’èpica i la nostàlgia. H

Dos grans talents units per donar
un nou impuls narratiu a una de les
obres més importants de Schubert:
el cicle de 24 cançons de Winterreise (Viatge d’hivern). El glaçador camí
pels poemes de Wilhelm Müller ha
buscat en aquesta ocasió alguna cosa més que el poderós registre de
Matthias Goerne. La participació del
sud-africà William Kentridge, recreant amb les seves animacions els intensos moments d’aquests lieder, influeix en excés en el resultat de la
producció presentada a Palau 100.
Des de l’estrena al Festival d’Ais
de Provença, el 2014, el muntatge ha
tingut un ampli recorregut que l’ha
dut a Barcelona, on ha donat el tret
de sortida a la iniciativa de Barcelona
Obertura per promocionar l’oferta de música clàssica a la ciutat.
Els militants de la religió schubertiana, de la qual Goerne és profeta
principal, van assistir en massa al recinte modernista. Els seus recitals a
la Schubertíada de Vilabertran han
fet que la seva presència sigui sempre un esdeveniment. En aquesta
ocasió s’hi afegia l’al·licient d’un experiment que podia potenciar la força de les seves interpretacions o bé
diluir-la.
I hi va haver una mica de tot.
Quan els camins narratius (entre
les coloristes imatges de Kentridge
i les modulacions de la veu de Goerne) convergien, el resultat era brillant. Però quan el flux accelerat de
les imatges centrava massa l’atenció
de l’espectador, l’expressivitat del
cantant perdia efectivitat. En aquest
sentit, la unió va resultar complexa
i va provocar debats entre partidaris
de la proposta i els que prefereixen
el Goerne íntim.
Tot i així, la vetllada va concloure
amb aclamacions a un artista únic.
L’absència de sobretítols amb les lletres de les cançons i els inacceptables sorolls a la sala també van perjudicar l’espectacle. H

