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Entrevista Joan Dausà El músic, autor de les cançons de ‘Barcelona, nit d’hivern’, ac

“El cine enriqueix can
Guillem Vidal
BARCELONA

T

ot ha anat molt de pressa
d’ençà que, el febrer vinent farà quatre anys,
Joan Dausà va debutar
amb Jo mai mai. L’empatia
amb els seus seguidors, un segon disc –On seràs demà?– tan
ben rebut com el primer i, sobretot, la composició de la banda sonora dels films Barcelona,
nit d’estiu (Premi Gaudí a la millor música original) i Barcelona, nit d’hivern, en les quals
també participa com a actor,
han situat el músic de Sant Feliu de Llobregat entre els noms
més populars del pop català
d’autor. Joan Dausà retorna al
Palau de la Música els dies 27 i
28 de desembre, en el marc del
Festival del Mil·lenni.
Li ha agafat el gust, al Palau...
Sí, és tornar a casa. Fa dos anys
hi vam ser molt feliços i, ara,
quan pensàvem on tancar
aquesta etapa, vèiem que el
Palau era el lloc ideal.
Tanquen una etapa, diu?
Sí, al Palau s’acabarà una etapa
de quatre o cinc anys, en la qual
hem fet dos discos i dues bandes sonores. Sento profundament que necessito aturar-me,
descansar. I, tot i que no sé quina etapa vindrà a continuació,
hi ha una cosa dins meu que
m’adverteix que alguna cosa
canviarà. No m’aturo per fer
cançons per a un pròxim disc,
sinó per descansar i decidir per
què i per a qui canto.
S’ha vist superat, amb tot el
que li ha passat en aquests
últims anys?
Cansat, més que superat. No he
tingut mai la sensació que se
m’escapés res de les mans ni
han passat coses que no volia
que passessin. Sóc feliç amb
tot el que hem viscut. Però, de
la mateixa manera que fa cinc
anys vaig tenir la forta sensació que necessitava fer un disc,
ara en tinc una que em diu que
m’he d’aturar. Continuo es-

tant ple d’energia, però necessito pensar una mica com em
relaciono amb el món de la
música a partir d’ara.
Què té ganes de fer?
Ja ho veurem. Tinc la impressió, en qualsevol cas, que he
cantat molt sobre nosaltres. El
tu, el jo, les relacions humanes.
I molt poc, en canvi, sobre el
que està passant al món. No sé
si ho faré ara o d’aquí a deu
anys, però fa cinc anys que parlo de l’individu i crec que toca
adoptar un llenguatge més social. Trobo a faltar en les meves

❝

Necessito aturar-me,
descansar i pensar
una mica com em
relaciono amb el
món de la música

cançons l’èpica d’un Lluís
Llach, per exemple. M’emocionen molt Cançó sense nom,
Respon-me... Són cançons de
col·lectiu, que jo encara no he
treballat i, sens dubte, m’interessen. Més, fins i tot, que la
força de l’individu. Però, vaja,
hi ha moltes coses que m’encanten i que voldria fer. Havaneres, per exemple.
Havaneres, diu?
Sí, sé que algun dia cantaré
havaneres. M’encanta la cançó de mar..., però rejovenida,
eh? Podria fer-ne un disc ara
mateix. I, és clar, no cal que digui com m’agradaria cantarles bevent rom cremat i havent-nos menjat un bon arròs
durant les proves de so... Al
capdavall, el lloc on fas un concert és essencial. Per això, en
aquesta gira n’hem fet algun
al cim del Puigmal i d’altres
enmig de la neu, amb postes
de sol precioses.
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Parla sovint en plural, però ja
fa un temps que no són Joan
Dausà i els Tipus d’Interès, sinó
Joan Dausà a seques...
Hi continuen sent, hi han estat
sempre, però tots plegats vèiem que era una marca que
despistava una miqueta. Semblava una broma. Al principi
em sentia una mica sol si no els
afegia, però ells sempre em van
insistir que no ho fes. Que era

un projecte més aviat d’autor.
Sorprèn, de les seves cançons,
el to amb què parla de la mort,
per exemple. Reflecteix com
és vostè?
Si canto així sobre la mort és
perquè l’entenc així. Relativitzo
molt les coses i em puc permetre pensar en la tristesa sense
caure en un pou. Les meves
cançons procuren assumir que

la vida és plena de moments
tristos, però que, si en parles,
si els naturalitzes, tot plegat és
més senzill. Crec que no tenir
por de parlar de la tristesa m’ha
reconnectat amb mi mateix i
amb la gent que pensa així.
Significa un gran pas endavant,
per a un artista, quan és capaç
de trobar aquest to?
Si estàs tranquil amb la vida
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Diariodel tràgic final de l’associació que va defensar la
O.J.D.: 23625veu dels artistes durant tres dècades, abans-d’ahir va
néixer en una trobada a Manresa una nova entitat, la PlaE.G.M.: 131000
taforma d’Artistes de Catalunya (PAC), amb un sobrenom ben simpàtic, la ‘Paca’. Té un caràcter singular perSECCIÓN: CULTURA
què s’ha tirat endavant amb un procés participatiu entusiasta per aprovar tant els estatuts com els líders. Hem
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ctua els dies 27 i 28 al Palau

dit líde
artistes
duiran
nascut
un equ
dinado
una est

El congolès Fiston Mwa
del seu país a ‘Tram 83

nçons” “La infà
i amb tu mateix, et pots centrar a buscar altres coses. I jo
–tot i qüestionar-me sovint
quina és la clau de la felicitat o
obligar-me a viure el present
més del que ho faig– estic
tranquil amb la vida. Que puguis parlar amb tranquil·litat
de la tristesa significa, potser,
que alguna cosa ja és a lloc.
Quines portes li ha obert ‘Barcelona, nit d’estiu’ i ‘Barcelona,
nit d’hivern’, les dues pel·lícules
de Dani de la Orden?
Les pel·lícules i jo ens hem retroalimentat. Hem demostrat,
crec, que 1 més 1 poden ser 3.
Hi ha hagut una simbiosi extraordinària amb en Dani. El
cinema és l’art més potent i té
el poder d’enriquir cançons,
ja que els dóna profunditat
d’imatge, color, fotografia... El
cinema m’ha fet redescobrir
la manera de fer música.
Com treballen amb Dani de la
Orden la música que li cal per
als seus films?
Ell té molt clar quin tipus de
música s’imagina per a les seves
pel·lícules i en quin moment.
Quan ens passa la pel·lícula, ho
fa amb una proposta de cançons que ja existeixen perquè
puguem imaginar el to que vol.
I, a partir d’aquí, es pot dir que
li fem vestits a mida.

Joan Dausà (Sant
Feliu de Llobregat,
1979), aquesta
setmana a
Barcelona. Els
dies 27 i 28 de
desembre actuarà
al Palau de la
Música Catalana
■ ELISABETH MAGRE
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Música, actor, discos, bandes
sonores... Com sap què ha de
ser prioritari?
He entès que la comunicació
artística pot ser molt rica i variada. No m’espanta deixar enrere un camí i agafar-ne un altre. Aquesta mentalitat m’ha
permès, per exemple, fer un espectacle de música i màgia
amb el Mago Pop o, com dèiem,
bandes sonores per al cinema,
la qual cosa ni tan sols em plantejava. Al final tot es resumeix
en un mateix fet: m’agrada, i
necessito, comunicar.
Quan sap que és bona una
cançó?
L’emoció és clau. Una cançó només és bona si emociona. ■

no exis
Valèria Gaillard
BARCELONA

El lector de Tram 83 tastarà una manera molt diferent d’escriure, una prosa
que parteix de la poesia per
avançar a ritme de free
jazz. “Vaig concebre la
novel·la com un concert,
amb moments de conjunt i
solos; construïa una intriga i després la desconstruïa.” Fiston Mwanza Mujila,
un jove escriptor congolès
que debuta en el camp de la
narrativa amb aquesta novel·la que ha fet alçar les celles als crítics d’arreu, recorda que a les ciutats del
seu país, com Kinshasa i
Lubumbashi (d’on és originari), es toca música per
tot arreu en una mena de
ciutat bar, com el local
Tram 83, on transcorre
gran part de la història.
En aquest bar restaurant, s’encreuen tota mena de personatges: prostitutes, turistes, pollines,
perdularis, editors, nens,
estudiants, miners i també
els dos protagonistes, Rèquiem i Lucien. “Són dos
extrems: mentre que Lucien creu que la literatura
pot canviar el món i només
sap escriure sense comprometre’s de manera
pràctica, Rèquiem creu
que el món està fotut i no es
pot fer res més que aprofitar-se’n.” Mwanza creu
que tothom té una mica de
Rèquiem (el mal) i de Lucien (el bé), encara que en
el seu cas sembla que pesa
més el Lucien. Només cal
veure la seva visió de la literatura: “La literatura ens
ajuda a restablir la veritat, que a la República Democràtica del Congo està
segrestada per la història
oficial; l’escriptor pot do-

Fiston Mwanza Muji

“La literatura
ajuda a restab
la veritat, que
estat segresta
per la història
oficial”

nar veu als que la
oficial ha esborrat.”
Potser per això
criptor a l’Àfrica
perill: “Al meu país
len el problema de
ratura amb violè
empresonen els e
tors: literatura i v
cia van lligades.”
Mwanza, que a
ment viu a Graz (Àu
on prepara el seu do
en llengües i literatu
màniques, no volia f
denúncia explícita
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El Puzle de la semana

El president
ArturMas.

Masy GarciaMargallo,
juntos
en Fomento
E1 president de la Generalitat, Artur Mas,se reunir~i
mafiana con el ministro de
Exteriores, Jos~ Manuel
Garcia-Margallo. Ambos
participan en la entrega de
premios Carles Ferrer Salat, organizada por Fomentodel Trabajo. Ser~i el
primer encuentro entre
ambas administraciones
tras el 20-D. ~
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EL PUZLE DE LA SEMANA
EL PRESIDENTY
EL MINISTROCOINCIDIR/~N MANANAEN FOMENTO.PI~REZ-TENESSASE ATREVECON’EL MESIAS: EL PARLAMENT
SACAACONCURSO
SU MANTENIMIENTO
POR 1,5 MILLONES.EL FONDOSUIZO INDEX CELEBRAUN ACTOEN BARCELONA.
EL HOTELCHIC&BASICSE CONVIERTE
EN UN MERCADILLO
DE DISERADORES
VANGUARDISTAS.

Mas y Margallo,

juntos

antes de Navidad

’EL MES|AS’ DEL FUNDADOR
DE
EDREAMS
EN EL PALAUDE LA MOSICA
Javier Pdrez-Tenessa,
fundadory
presidentede honorde la agenciade viajes
online eDreams,
vivib pot vez primerala
semanapasadauna experiencia muy
gratificante. El empresario,
gran
aficionadoa la mdsica,rue unode los
388 voluntarios quecantaronen los
conciertosparticipativos de El Mes(as
de H~ndelqueorganizala ObraSocial
La Caixaen el Palaude la Mdsica.
Pdrez-Tenessa
es el productorde
Rent,
que se estrenar~ en enero
en el Casino
UAlianc~a
del
PobleNou,en
Barcelona.

EL PARLAMENT
BUSCAEMPRESADE MANTENIMIENTO
Aunque
Felipe V Io usb comoarsenal
en el siglo XVIII, debeconservarse
parapreservarsu valor hist6dcoy
arquitect6nico.Setmtadel edificio
del Padament,cuyas obms
de mantenimiento
integral pare
los pr6ximos
dosafios se hanlicitado

por 1,5 millonesde eums
(sin IVA).
Esto incluye dmbitoscomolas
cubiertas,los revestimientos,
los vidrios
y las fachadas,entre otms.Enlas
actuacionestambidnse incorporan
los almacenes
quela institucibn tiene
en la ZonaFrancaAduanera.

INDEX VENTURESCENAEN LA PEDRERA
La firma suizade capital riesgo IndexVentures
se ha fijado en Barcelona.El fondocelebrbhace
unas semanas
una cena en La Pedrera
a la queinvitb a 50 personas,
entre
emprendedores
e inversoresdel entornolocal y
tecnolbgico. Considerado
unode los mayores
fondosde inversibnjunto a BaldertonCapital y
AccelPartners, Indexentrb recientemente
en la catalanaTypeform.
Entre sus participadas
tambi~nfiguran Privalia y Fon.Fueunacita
significativa, porquehastaahoraIndexcelebraba
este tipo de actos en ciudadescomoLondres,
Parrsy Berlfn. Enel sectorcreenqueIndex
Venturesse quiere posicionarante la
configuracibn de un importante
hubtecnol6gico en Barcelona.

¯ ;UMBRE’ MAS-MARGALLO
EN FOMENTO
Dosd(as despu~sde120-D,mafianacoincidirbn
en Barcelona
el presidentdela Generalitaten
funciones,Artur Mas,y el ministro deExteriores
tambi~nen funciones, Jos~ManuelGarc(aMargallo.Es la ~nicavozque,desdeel Gobierno,
ha propuestoun nuevoencajepara Catalunya.
LHablarzinsobre~1 en su conversacibn?
Supropuestapasapor cedercasi al completo
el IRPFa la Generalitaty reformarla Constitucibn,
a cambiode renunciara la ruptura. Ambos
participar~nenla entregade los premiosCaries
Ferrer Salat queorganizala patronal Fomento
del
Trabajo,dondetambi~nestar~el primer teniente
de alcaldede Barcelona,GerardoPisarello, que
rechazael plan deMasy la soluci6nMargallo.
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DE HOTELA’HUB’DELDISEI~IO
INTERNACIONAL
El pasadofin de semana,
el Hotel Chic&Basic
Bornde Barcelonase transformben unaferia
de muestrasyen un mercadillo de modade los
disefiadoresextranjerosm~svanguardistas.Las
28 habitaciones
del hotel se abriemn
a la causay
se Ilenamnde las dltimas tendenciasde moday
de mdsica,graciasalas actuaciones
en directo de
numerosos
DJ quese fuemnalternando durante
todoel fin desemana.
Enestaedicibndela feria,
quese celebradesdehacenueveafios,
Chic&Basicha contadocon la colaboracibn
de la EscolaSuperiorde Dissenyy de alumnos
del tftulo superioren Disefio deModa
y
del FashionDesigns.
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EN UN SUBURBIO DE ASUNCION,
LA MI)SICA Y UN HOMBRE,
FAVIO CHA.VEZ, HAN HECHO
UN MILAGRO: CONVERTIR
LOS DESECHOSEN ARTE Y LA

Orquesta,
.--.............

,.I. EU
!__:A",

TEXTOIMMA MUROZ
HASTA
HACE
MEDIADOCENA
DEA~O$,escribir

en Google

la palabra Cateura daba como resultado desembocar
en un mar de basura. Fotos de montafias de desechos,
articulos sobre las miseras condiciones de vida de los
ganctzeros que escarbaban en ellas en busca de residuos
con los que obtener unas monedas para mantener
unos hogares fabricados con esos mismos residuos.
Cateura es un suburbio de Asunci6n, la capital de
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Paraguay, nacido en un gigantesco vertedero que muy
poco, casi nada, podia ofrecer a sus habitantes.
Pm6benlo: pongan hoy esta palabra en Google. No se
van a librar de vet algunas imagenesde escombros, pero
la primera entrada que encontrar~n no habla "de mal
olor, de basura, de indigencia y de desesperanza’, sino
de "m6sica, niflos, cultura y una firme voluntad de salir
adelante’. Y detras de este cambiohay un nombrepro-
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"El mundonos envia basura y nosotros le
devolvemosmf sica’; dice Chvez, el director
+ pio, el del hombreque pronuncialas palabras entrecomilladas:FavioCl~vez,de cuyoamorpor la mfisica y
pot las personasha surgidola Orquestade Instrumentos
Reciclados
de Cateura,que61dirige y clue lleva ya unlustro dandoconciertos pot todo el mundo.Esta Navidad
volver~a actuar en Barcelona,en el Palaude la Mfisica,
despu~sdel 6xito cosechado
el at3o pasado,y lo har~tambi6nen Madridy Sevilla.
Aunquenacido en Argentina, en 197 5, Ch~vezpas6
su infancia en Carapegu~i
(Paraguay), donde muypronto empez6
a estudiar guitarra
popular y se apunt6 al coro
de la localidad. Ingres6en el
seminario,perotr’es afios despu6s1o dej6 y se licenci6 en
Filosofia,Teologlae Ingenierla
en EcologiaHumana.
Fue esta
61timacarrera la que1o llev6
hasta Cateura: en el 2006,
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), puso
marcha en ese vertedero un
proyectode gesti6n de residuoss61idos. ~1 se incorpor6
como t&nico de educaci6n
ambientaL"Pero era mfsico desde hacia muchotiempo,
y tenia muchaexperienciadandochses a ratios", explica.
Se sumabaotra circunstancia:su sensibilidadsocial. "El
tiempoque pas6 en el seminariomehizo desarrollar un
inter6s pot la gente m~snecesitada. Adem~s,
tengo una
formaci6nfamiliar de trabajo comunitario.Y la mfisica
tambi+nsensibiliza. Unmfisico, un artista, es receptivo
a Io que pasa en su entomo".Y lo que pasabaen Cateura
era demasiadoduro comopara permanecerindiferente.
EMPEZI]
DAND0
CLOSES
DEMI’ISICA
a los hijos de los gancheros en su tiempolibre. Unamanerade demostrarles
que habia otra vida, una vida llena de belleza, y que
estaba a su alcance. Comono disponian de instrumentos para esas clases, los construyeronconIo que tenian
al alcancede la mano:la basura. *Queriamos
imitar los
instmmentosformales con material altemativo, y eso
era 1o que habia pot todas partes. El vertedero es una
minade materiales, y 1o que necesita uno es imaginaci6n para aprovecharlos, ver la basura de una forma
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distinta de comola ven otras personas. La comunidad,
ademls,lleva afios desarrollando esa capacidad. Ellos
se las han ingeniadopara construir sus casas a partir
de la basura, para hacer juguetes y hasta ropa con los
jirones de tela que encuentran. LPorqu6 no instrumentos?".Esa politica, adem~s,lanza un mensajemuy
potente. A esos chavales y al mundo.

"Los que empiezanel aprendizaje musical 1o hacen
con los instrumentos reciclados. Ser~n los que usen
hasta que aprendana ser mfisicos: a cuidar el instrumento, a set responsables, constantes, hasta que sus
familias se involucren. Son, ademfis, los que mejor
funcionanen nuestro contexto. Estos nifios viven en
chabolas. ~D6ndemeten un contrabajo? ~Resistiria la
humedad,estar en el suelo? Probablemente,no. Esms,
si ~, explica Chhvez.
/.Y cu~il es el mensajeque lanzanal mundo?
E1director lo resumeen una frase: OEImundonos envia basuray nosotros le devolvemosmfisica~. Contundente.
Y eficaz. "La frase surgi6 en una cena de la mils alta
sociedad de Paraguay,en un club muyexclusivo, donde ibamosa tocar. La genre no nos prestaba atenci6n,
asi que yo di unosgulpecitos al micr6fonoy les dije:
’Vamosa tocar un par de piezas para ustedes. Nosotros venimosdel lugar adondeva toda la basura que
van a producir ahora. Ustedesnos envian basura todos
los dias. Noimporta: nosotros les vamosa devolver +
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-~ mfisica’. Y se quedaron at6nitos". Y les escucharon.
Les escucharon comodespu~s, en el 2014, hicieron los
50.000 fans colombianos de Metallica que acudieron
al concierto en el que los chicos de Cateura actuaron
como teloneros de la banda. Y como 1o habian hecho
antes los seguidores de Megadeth, grupo con el que
colaboraron en el 2013.
"Somosla orquesta de Paraguay que m~is viaja, y tal
vez la m~s emblem~itica. Porque lanzamos un mensaje
muynecesario: aunque las condiciones sean las peores,
uno necesariamente tiene que emprender algo positivo’. En estos momentos, al tiempo que Chfivez atiende a la prensa en Barcelona para presentar el concierto
que dar~n en la ciudad el 28 de diciembre con 25 de
los 200 chicos que forman y se forman con la orquesta, ] 6 m~s est~n en Paris en otra gira. °Y acabamosde
volver de Estados Unidos, adonde viajaron otros 26".

"Elreciclaje
da se.g, undas
oportunidadesa las
cosas. La mftsica,
a Ias personas"
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

E1 inesperado 4xfto de esta orquesta ha cambiadola
vida de estos chicos, aunque la mayoria sigan viviendo junto al vertedero. "Hoy en dia, est~n orgullosos
de ser de Gateura. No de su entorno ni de las condiciones en las que riven, pero si de lo que ellos han
sido capaces de extraer de ese entorno. Han ganado
mucha autoestima, y eso es fundamental. Cambiar la
mentalidad es el primer paso para mejorar su situaci6n. Aqui yen que si hay salidas, que tienen oportunidades, que pueden cambiar ellos y despu4s, poco a
poco, modificar su entomo. Nosotros no los llevamos
de gira y ya esta: hacemos un acompafiamiento profundo, pagamos su escolaridad, emprendemos inversiones concretas para mejorar su calidad de vida... Es
un proceso a largo plazo’. ;.Y c6mo1o financian? "Con
las entradas que vendemos para nuestros conciertos,
y con ciertas aporcaciones de organismos que cooperan con nosotros, algunas donaciones...’, explica Chhvez.
UNADEESTAS
ENTIOADES
colaboradoras es Ecoembes, que, tras
conocer el trabajo de Chhvez
decidi6, en enero del 20] 4,
poner en marcha una iniciativa
similar con nifios de entre 8 y
16 afios en riesgo de exclusi6n
social de dos centros de Madrid:
un colegio p6blico del Pozo del
Tio Raimundo, en Vallecas, y
un hogar infantil de Pozuelo de
Alarc6n. 58 nifios del pfimero y
15 del segundo forman parte del
proyecto La mf~slca del reciclaje.
Durante meses han estado aprendiendo a tocar, comosus compafieros paraguayos, con instmmentos creados con desechos. Y, comoestos, han constatado que no todas las puertas est8n cerradas para eLlos. De
momento,les han abierto las del Auditodo Nacional de
Madrid, donde el pr6ximo 4 de enero interpretar~n un
par de temas con los chicos de Cateura.
"El recidaje da segundas oportunidades alas cosas. La
mflsica, alas personas", concluye Ch~vez.La frase suena
bien. Y la verdad que encierra, van a poder comprobarlo
quienes vayan a escucharles, todavia mejor. ~
LAOROUESTA
DE INSTRUMENTOS
RECICLADOS
DECATEURA
actuard
enel Palaudela Mdsica
el 28dediciembre;
en
el Palacio
deCon~.resos
deSevilla,el 30, g enel Auditorio
Naciona]
deMadrid,el 4 deenero
de12016.
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E

n diciembre del año pasado, el Parlament aprobó la
ley catalana de Transparencia. El texto obtuvo luz verde
de todos los grupos excepto Ciutadans, Iniciativa y la CUP. La propaganda oficial la puso de ejemplo
de cómo Cataluña era capaz de
dar otra pequeña lección más allá
del Ebro. La Administración catalana, la nostra, pretendía colocarse así entre las más prístinas de
esa Europa con la que soñamos
en parecernos el día que la independencia se encarne entre nosotros. En ese trayecto, nos jactamos de estar en vanguardia: hemos inventado la agencia tributaria “colaborativa”, no coercitiva,
que generará tan buen rollo entre
administrador y administrado
que los ciudadanos se agolparán
ante las ventanillas para ser los
primeros en pagar impuestos. Todo son ejemplos de lo bien que
hacemos las cosas en este pequeño país. Es paradójico que quienes apuntalan ese discurso autocomplaciente sean capaces de
pontificar sobre las miserias que
se esconden tras la pretendida superioridad moral de la izquierda.
Treinta años después de construir una Administración autonómica tan ineficaz y napoleónica
como la española, Cataluña asegura querer poner la bondad humana en el centro de su política. Según el discurso hegemónico del
soberanismo, la nación catalana
es un referente: somos un pueblo
ejemplarmente solidario —la
Marató de TV3—; pagaremos impuestos por simpatía —Agencia
Tributaria Catalana—; gozamos
de una Administración a la altura
de nuestras expectativas —ley de
Transparencia—. Por supuesto
que todo ello se redondeará con
el advenimiento de la independencia, que alejará la crisis y hará
palidecer de envidia a las socieda-

H

El ciudadano transparente
FRANCESC VALLS
des más prósperas de Europa.
La realidad muestra, sin embargo, la debilidad de este discurso. Nada se traduce en hechos cotidianos. Seguramente en el capítulo de pueblos elegidos por su
solidaridad, el liderazgo catalán
no estaría tan claro al lado de ciudadanos de Lesbos, Lampedusa o
Alemania. El mercado —en cuanto a virtudes— está más competido de lo que se aprecia a vista de
pájaro nacionalista. Lo de la Agencia Tributaria, mejor que quede
para los anales de las ocurrencias
de aquellos que hasta ayer solo
veían un enemigo allí donde ha-

Agencia Tributaria de Cataluña.

ace algunas semanas, recién anunciada su candidatura al Senado por ERC,
el juez Santiago Vidal era entrevistado
por Mònica Terribas en su programa matinal.
La pregunta que, inevitablemente, surgió en el
transcurso de la conversación fue la de por
qué se presentaba al Senado un partido que
estaba por la desconexión inmediata con España y, más en concreto, qué tenía previsto hacer
cuando fuera senador, habida cuenta del programa de la formación que iba a representar.
La respuesta llamó mi atención. Me dedicaré,
dijo el juez, a convencer a los senadores de la
inutilidad del Senado y a defender la necesidad
de que se disuelva.
Francamente, me pareció poco trabajo para toda una legislatura. Porque, una vez que
les hubiera comunicado a sus futuros compañeros de cámara tales convencimientos, ¿se
dedicaría a repetir lo mismo en todas las ocasiones en las que hiciera uso de la palabra?
Pero es que, además de escasa, la tarea que
declaraba haberse autoimpuesto el juez también se me antojaba desatadamente contradictoria. Porque, vamos a ver, ¿qué le va y que le
viene a un partido como ERC, que declara estar a punto de separarse de España, que en la
España que va a abandonar sobreviva una cámara de representación territorial más o meLAsuMUSICA
nosPALAU
obsoleta?DE
“Con
pan se lo CATALANA
coma” sería

Inmersos en la
autocomplacencia,
nos jactamos de
tener una gran ley de
Transparencia y de
diseñar una Hacienda
“colaborativa”

bía un inspector de Hacienda. En
fin, soprende que estas cosas puedan suceder en un país que ha
tenido durante 23 años como presidente a un defraudador fiscal y
como hegemónico a un partido
con 15 sedes embargadas por el
caso Palau y que ha cobrado, supuestamente, comisiones del 3%
a costa de encarecer de la obra
pública.
Con ese ambiente contaminado se llegó a aprobar una ley de
Transparencia que en realidad y
con datos en la mano sigue frenando el acceso de los ciudadanos a la información. La ley catala-

/ MARCO AMBROSINI

¿Para qué se presentan?
MANUEL CRUZ
ERC podría haber
anunciado que no
se presentaba,
puesto que la
independencia ya
era tan inminente
al faltar solo 18
meses, por lo que
no merecía la pena
el esfuerzo

cación que los republicanos reiteraban el día
de la presentación de las candidaturas. Pero
no quedaba claro qué implicaba semejante
afirmación. Si solo pretendía indicar que ya
no habría ocasión de que se presentaran más
veces porque, para cuando volvieran a tocar
elecciones generales, Cataluña ya sería independiente, por el mismo argumento podían
haber anunciado que no se presentaban, puesto que la independencia ya era tan inminente
(faltarían, en concreto, solo dieciocho meses)
que no merecía la pena el esfuerzo. Y si lo que
pretendía señalar era que desarrollarían una
actividad que posibilitara que este fuera el
último Congreso de los Diputados con representación catalana, deberían haber explicado
a continuación el contenido de esa ignota actividad parlamentaria (solo sabemos que, según las palabras textuales de Gabriel Rufián,
el grupo de ERC tiene previsto actuar como
una “legación diplomática de la república catalana”) que permitiría garantizar la indepen-

na es mejor que la española, para
cumplir la máxima de que en el
país de los ciegos el tuerto es el
rey. En cualquier caso, el funcionamiento del texto aprobado por
el Parlament no está a la altura de
la civilizada Europa. Por ejemplo,
a petición de este diario —tal como se publicó hace unos días—, la
Agencia de Salud Pública de Barcelona se negó a facilitar la relación de restaurantes con problemas de higiene, porque “podría
interferir en la investigación de
las infracciones administrativas
que se puedan derivar”. En el Reino Unido, ese país que tanto gusta cuando hace referendos, se considera de interés público que los
ciudadanos accedan directamente a la calificación que la inspección sanitaria da a los restaurantes.
Esa misma ley catalana no obliga a los partidos a hacer público
de dónde proceden las donaciones económicas que reciben sus
fundaciones. El olvido en el texto
se ha convertido en los últimos
años en una suerte de estructura
de Estado a través de la cual alguna formación política ha obtenido
financiación.
Y por último permitan una experiencia directa. El autor de estas líneas solicitó en calidad de
subdirector de este diario información sobre contratos suscritos
entre TV3 y productoras privadas
entre 2013 y 2015. La respuesta
fue que hacer públicos tales datos
podía afectar a “derechos o intereses de terceros”. Sin embargo, las
productoras fueron informadas
por escrito de la identidad del peticionario —con nombre y dos apellidos— y su responsabilidad redaccional. La Administración continua siendo bastante opaca, pero
es infalible a la hora de convertir
en transparentes a quienes solicitan información.

pel Sí, pero mucho más peligroso para sus propios intereses. Porque ¿y si resulta que los resultados del 20-D no sirven para revalidar los
de las últimas autonómicas?
Lo menos que se puede decir es que, de
cumplirse lo que indican la mayor parte de
encuestas, que no dan mayoría a la suma de
los partidos abiertamente independentistas, el
resultado del 27-S no quedaría revalidado. El
alcance político de este cambio resulta evidente. Diversos articulistas, simpatizantes de las
más variadas opciones políticas, han señalado
el oscuro horizonte que se le dibujaría al independentismo de cumplirse tales augurios, sin
que haya mucho margen para rebajar la importancia de ese hipotético resultado negativo.
Repasen, si no, los argumentos que utilizaba el independentismo para sostener, contra
viento y marea, que las pasadas autonómicas
debían ser leídas en clave plebiscitaria. Todos
y cada uno de ellos (empezando por el “nos
contarán”) podría ser utilizado ahora por cualquier otro partido de tendencia opuesta para
reforzar la interpretación de estas generales
en esa misma clave y, asumiendo la valoración
—como reválida— que los ex-convergentes han
hecho de su importancia, concluir que su resultado, al cambiar de signo, pone todavía más en
entredicho el ya poco exitoso plebiscito de septiembre.
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Los Suaves

i dees
ALBERT

Espinosa

àssics a Razzmatazz dintre de la gira de comiat
FERRAN SENDRA

Llistes
impossibles

A

concert a Razzmatazz.

s
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s
s
tenle
es,
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- 18%

plica de l’àguila de Ramones, vestuari amb què ens venien a dir que no
són estrelles sinó fans d’un grup que
és més gran que ells.
HEROISME HUMIL / Repertori mil·lenari,

testimoni del culte a Thin Lizzy (¿Sabes? ¡Phil Lynott murió!), portador de
reflexions àrides (Siempre igual) i
d’una idea de l’heroisme a través de
la humilitat, una glorificació del
«solitari somiador / solitari perdedor» (El afilador). Paios durs però sen-

timentals: «El pitjor no és tenir la cama trencada, el pitjor és tenir el cor
trencat», va assegurar Yosi mentre
Alberto Cereijo es dedicava a combinar el rock’n’roll amb l’efectisme
del guitar hero, culminant Ya nos vamos amb el solo de Ritchie Blackmore (Deep Purple) a Highway star. Dues
hores i mitja amb una nadala final
(Yosi, esbufegant: «Arre, arre, arre») i
la rúbrica amb La noche se muere. O
no: el del comiat pot ser un gènere
en ell mateix. H

rticle 463. M’encanten les
llistes, per això quan l’altre dia em van regalar el llibre Listas memorables, de Shaun
Usher (Salamandra), vaig saber
que disfrutaria.
És perfecte per a Cap d’Any,
quan tothom prepara llistes
del millor de l’any o de propòsits per al següent. En el llibre
hi ha des de l’esbojarrada llista dels 50 noms possibles per
als set nans fins a la llista creada per Marilyn Monroe sobre
els seus amants somiats... I fins
i tot les estranyes exigències
que Albert Einstein li va demanar que acceptés a la seva dona
per casar-se amb ell.
Cadascuna donaria per a un
article complet, però jo em quedo amb la impossible llista de
prediccions que va fer el 1662
Robert Boyle, el pare de la química moderna, sobre les coses
que haurien de passar en els
pròxims segles... La va encertar
amb... Bé, potser és millor que
us ho expliqui després del millor de la meva setmana.

El químic Robert
Boyle va augurar el
1666 que hi hauria
GPS i internet i tot
Tercer lloc. La música contraataca (Palau de la Música). Genial la
passió del públic i la felicitat de
l’Orquestra Camera Musicae i el
Cor Jove de l’Orfeó. 75 minuts inoblidables.
Segon lloc. Lucia de Lammermoor (Liceu). Fabulosa, emocionant
i plena de petits detalls que la fan
diferent i emotiva.
Primera posició. Mr. Holmes
(Bill Condon). Absoluta meravella cinematogràfica. La millor pellícula que he vist aquest any i que
hauria de ser la guanyadora dels
Oscars. El nen protagonista, Milo
Parker, és pur cine.
I tornant a Boyle: la va encertar en la seva llista del 1662 que
un dia existirien els GPS, les bombetes, els trasplantaments d’òrgans, internet i fins i tot la cirurgia estètica... És per això que crec
que la resta de la seva llista es
complirà algun dia.
El que falta de la seva llista és
que un dia assolirem dimensions gegantines, volarem i no necessitarem dormir... Potser arribarà un dia que la humanitat la
conformaran gegants voladors
insomnes, com a mínim seria
preciós de veure…
Per cert, Ronco i Neures haurien pogut ser dos nans... ¡Bon diumenge! H

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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La Barcelona francesa

lana torna als escenaris, els quals,
que jo sàpiga, són considerats es
pais públics.
Lluís Llach, Joan Manuel Ser
rat, Teresa Rebull, Xavier Ribal
ta, Josep Maria Espinàs, Guiller
mina Motta, Maria del Mar Bo
net, Marina Rossell... apareixen
en aquesta Barcelona musical i
francesa, però inexplicablement
se silencia la presència de Trenet,
Aznavour, Bécaud, Brel... a l’Em
porium (ja no existeix) del carrer
Muntaner, així com la de Juliette
Gréco al Rigat (tampoc no exis
teix) de la plaça Catalunya, o la
de Moustaki, Reggiani i Ferré al
Palau de la Música. Un recorre
gut per la Barcelona francesa no
pot passar per alt l’Emporium del
carrer Muntaner, on, en certa
manera, neix la Nova Cançó. Pel

La Barcelona francesa,
el tema de l’obra,
no comença al Born,
el 1714, en contra
del que molts creuen

La llibreria Jaimes forma part del paisatge sentimental del cronista i dels seus llocs recomanats de la Barcelona francesa

Dijous vaig comprar a la llibreria
Jaimes (València, 318) un exem
plar de La Barcelona francesa i
me’l vaig cruspir a la barra del
Dow Jones (Bruc, 97: un Jame
son, 5,80 euros). Tot just unes
150 pàgines amb moltes imatges,
i boniques. A la portada, una foto
grafia nocturna d’El Molino, i a la
contraportada hi diu: “Els recor
reguts d’aquest llibre permeten
resseguir la petja francesa a Bar
celona al llarg de més d’un mil∙le
ni. Comtesses i bandolers occi
tans, la Revolució Francesa a
Barcelona, el carrer dels france
sos, el barri de la França Xica, els
fotògrafs Napoleon, el terrible
comte d’Espagnac, el Montmar
tre barceloní o la història d’amor
de Maurice Chevalier amb Bar
celona, entre d’altres, inspiren 17
itineraris per descobrir l’em
premta francesa que s’amaga en
diferents llocs emblemàtics de la
ciutat”. L’autor és el senyor Jo
sep Montoya, llicenciat en Dret i
“diplomat en turisme cultural i
interpretació ambiental i del pa

trimoni” que ha participat en
“plans estratègics de turisme,
projectes de valorització del pa
trimoni i conceptualització d’ofi
cines de turisme, centres d’inter
pretació i fires de recreació histò
rica de diversos municipis
catalans”. Tot un professional,
vaja. El llibre ha estat editat per
Cossetània Edicions i l’Ajunta
ment de Barcelona, i inaugura
una col∙lecció anomenada Barce
lona Cosmopolis en què ben aviat
veurem una Barcelona alemanya,
italiana, anglesa, jueva, musul
mana, xinesa i qui sap si també
espanyola.
El llibre comença al segle V,
quan “els territoris de l’actual
França i Catalunya viuen la des
composició de l’imperi romà”,
una època molt interessant, però
que a mi em deixa del tot indife
rent. El que jo busco en el llibre
és la meva Barcelona francesa, la
qual, contràriament al que pu
guin pensar alguns, no comença
el 1714, al barri del Born –on el
meu avantpassat, el cavaller Joan

de Sagarra i Colom lluita contra
les tropes de Felip V–, sinó amb
la figura de Maurice Chevalier,
l’amic de Josep Samitier, el mític
jugador del Barça, i del meu pare,
el poeta. Un Chevalier que actua,
canta, durant els anys vint a l’es
cenari del Principal Palace bar
celoní. Jo no hi era, però em sé de

Em compro a Jaimes
un llibre i me’l llegeixo
a la barra del Dow
Jones, on un Jameson
costa 5,80 euros
memòria el que cantava Chevali
er, un Chevalier que vaig arribar
a conèixer de petit, a París, com
anys més tard vaig conèixer el
gran Samitier. Me’l va presentar
Manuel Ibáñez Escofet, que va
ser el meu director al Tele/eX
prés, una tarda al Camp Nou (per
cert, dilluns va fer 25 anys de la

Ofensiva de controls d’alcoholèmia
durant els dies de sopars de Nadal
tar el consum de substàncies es
tupefaents, de les quals set també
Sembla que les campanyes de han tingut un resultat positiu. La
sensibilització contra els perills policia municipal ja du a terme
PALAU
MUSICA
CATALANA
de
conduirDE
sotaLA
els efectes
de l’al
habitualment aquestes campa
BARCELONA Redacció

contra la seguretat del trànsit,
van immobilitzar 34 vehicles, van
traslladarne dos al dipòsit muni
cipal i van imposar un total de 62
denúncies. En total, només un 6%

MARC ARIAS

mort d’Ibáñez Escofet i, pel que
sembla, ningú no es va molestar a
recordarho).
La meva Barcelona és musical,
musical i literària. L’autor del lli
bre, Josep Montoya, traça una
bona imatge d’aquells anys, els
anys de Maurice Chevalier i de la
seva amistat amb Samitier, amb
el boxejador Georges Carpentier,
amb Josephine Baker i Carlos
Gardel, amb Pilar Alonso i la
Chelito. Després, seguint amb la
Barcelona musical, ve la Nova
Cançó, que, com sap tothom, es
nodreix en gran part de la chan
son francesa. Aquí, el senyor
Montoya també es llueix esta
blint parentius entre Brassens,
Ferré i Brel i els nostres cantau
tors, si bé em desconcerta quan, a
l’inici d’aquest parentiu, escriu:
“Amb la dictadura franquista, la
llengua catalana és prohibida en
llocs públics. Només amb els ini
cis d’obertura cosmètica del rè
gim als anys seixanta es permet
que hi hagi...”. Senyor Montoya:
el 1946 el teatre en llengua cata

que fa a la literatura, la Barcelona
francesa del senyor Montoya està
molt ben servida, tant del costat
francès com del català, amb espe
cial menció dels autors francesos
que s’inspiren “en el Raval de
Barcelona”: Montherlant –el lli
bre esmenta una obra seva, Petit
infant de Castille, en realitat La
Petite infante de Castille–, Carco,
Mac Orlan, Kessel, Genet, Pieyre
de Mandiargues –l’autor de La
Marge, que el llibre converteix
en Pierre de Mandiargues– i
Claude Simon, “entre d’altres”.
La llàstima és que entre aquests
altres no esmenti els d’avui, els
que continuen vius, com Gré
goire Polet, que viu a Barcelona i
acaba de publicar una novel∙la
titulada Barcelone!, o Mathias
Enard, que també hi resideix i
acaba de guanyar el Goncourt
amb la seva novel∙la Boussole. I
del costat català, és també una
llàstima que no esmenti Juan
Marsé –Últimas tardes con Tere
sa, té, en part, un origen neta
ment parisenc, sense oblidar
Stendhal– o Enrique VilaMatas,
autor de París no se acaba nunca.
I, per acabar, manifesto la meva
estranyesa pel fet que el llibre no
esmenti la llibreria Jaimes entre
els llocs de la Barcelona francesa,
com la Brasserie Flo, el bar Pastís
i el cinema Alexis, antiga sala
“d’art i assaig” que ja no existeix.
Bon recorregut per la Barcelona
francesa!c
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IVies de 950 activitats I diques
per Nadal a Barcelona
Un nouespaia la pla.ca
Catalunya
i la descentralitzacid
de lesactivitats
nadalenques
sdn les principals
novetats
de la campanya
de Nadal

ARNAU ROMANi
Orncadaanyperaquestes
dates, Barcelonaes vesteix de Nodal.Enguany
la
campanya
ha refor,cat la
dinamitzacid
d’activitats a
tots els districtesdela ciutat, S’organitzaran
fins a 950activitats IOdiques,repartidespels 10districtes, ambI’objectiu dedescentralitzaraquesta
celebracid
iobrir-la a tota la ciutat. El ventalld’activitats
ques’ofereixen ~s immens:
gimcanes,fires, mostres
culturals, cots,
actuacions
de gospel,concursos
fotogr~fics,i unIlarg etc~tera.
D’altrabanda,la il.luminaci6nadalencasegueix,un anym~s,posantIlumals eixoscomercials
dela
ciutat, tot i quees preveuunareducci6 del consumenergetic del
13%respecte a la campanyade
I’anypassat.Entotal, s’hanil,luminat m~sde100kmde carrers, cosa
queha suposatun cost de 850.000
euros.Caldir quela iHuminaci6
de
tots elscarrers,menysels
carrersde
Balmes,
Arag0i la GranVia, haestat subvencionadanom~sa150%
per I’Ajuntament,

c

La pla.ca Catalunya
obre un nouespai
cartersi patges
reials, q uerecolliran
Unadeles principalsnovetatsdela les cartesdelsinfantsdurantels dicampanya
nadalencad’enguany~s es 2, 3 i 4 degener.
el nouespaiques’haoberta la plaA m~sd’aquestes4 propostes,
.ca Catalunya,
arabunapropostaes- s’organitzarantamb~
activitats que
peciali diferentdela delsanysan- cadadia giraranal voltantd’unateteriors: un espaisobreel tonsure m~tica:el reciclatge,I’espoR,la m~responsable.
gia,elstitelles, etc,
Desd’avuimateixi fins a14degenet, la pla.caacullla la FiradeCon- "Nosomrosesni blaus"
sumResponsable,
Economia
Social Unaaltra novetatd’enguany
~s la
i Solid,rio,Estractad’unaproposta campanyaper promocionar unes
diferenti original, quepret~nobrir festes arabjoguinesno sexistes,
un espaidereflexi0 i debatsobre Aquestainiciativa pretentrencar
I’economia
solid~riai el consum
res- els estereotipsipatronssocialsque
ponsable,i que comptaraarabla identifiquenels nensarabuntipus
pres~nciade65 empresesi
entitats dejoguinesiles
nenesarabunaltre,
d’economia
sociali solidaria,
entenentque les joguines s6n un
A banda
deI’espaiexpositiu,a la dels elementsm~simportants
en la
personal
i social decamateixapla.caCatalunya
s’organit- construcci6
manera,
i
zarandiversesactivitats tem~ti- da neni nena,D’aquesta
quesi espectacles
adre,catsa tots sota el lema"Nosomroseso blaus
els p~blics,quetindranIloc enpa- i ensagraden
els camions
i les niral.lel a la mostra
entreles11i les21 nes", la campanya
vol fer reflexioborescodadia. Hi haur~4 activitats narsobrecornla Ilibertat d’elecci6i
fixes: I’espectacle
deteatreal carrer d’imaginaci6dels nensi nenesm@s
El corilld deNodal,compost
per una petits pot quedarcoartada amb
originalescenografia;
la instal.loci0 certs regalsqueels determininla
artistica -ambun grancomponent sevamanera
de ser.
visual i interactiu- deJosepGuino- . ...........................................
vart queportaper titol El bosedels
P.kG]NAD’INFORMACI6
DI~ LA
desitjos;I’espectacle
deIlum, aigua C[UTATArab LA COL.~ABO~C]6
i SOEIsoIstici,i la popular
visitadels D~L’AJUNTAIVIENT
DEBAB.CELONA
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LES PROPOSTES
DE SEPIPRE
REPETEIXEN
F(~RMULA

Un pessebre a la pla~a de Sant Jaume,
a Barcelona. c~u~Ts~*

tomnopodiaser d’unaaltra manera,
les activitats
de Nadalmdstradicionalses mantenen
en el
calendari
festiudela ciutat:desdela Cursa
dels
Nassos
-la popularprovaesportivade 10 kmque
secelebra
I’~iltim diadeI’any-finsal pessebre
gegantinstal.lat unanymds
a la pla.caSantJaume.
Unadeles activitatsrodsesperades
dsla
celebraci6de les campanades
de Capd’Any,quees
far~ per terceranyconsecutiu
a I’avinguda
Haria
Cristina.L’espectacle
comen,car~
a les ;~3.30h del
dia 31dedesembre
i s’allargar~
fins passada
la
mitjanit-ja en pie P016-,arabunespectacle
que
inclourE
Ilum,aigua,foci mL~sica
endirecte.
Tampoc
faltar~ el Concertde Nadalesde
I’Orfe6Catal~,queesfar~ el dia 4 de gener
a la
tardaa la pla,cadel Rei,aixi com
la tradicional
Cavalcada
de Reis, querecorrerE
el centrede
Barcelona
durantla tarda-vespre
del 5 de gener.
A mds,i seguinttambd
la tradiciOdels~ltims
anys,la f~bricaFabrai Coatsesconvertir~
durantaquests
diesen la f~bricade joguines
delsReisd’Orient.La f~bricadisposa
de
diferentsespaiscreatsespecialment
per a
I’ocasibqueespodran
visitar, cornsonI’oficina
de correus-on
es gestionen
les cartesque
s’envien
als Reisd’Orient-o la zonadefabricaciO
de regals-on es produeixen
tots els regalsque
handemanat
els nens-.
El recull complet
de les activitats
organitzades
durantaquestNadales pot trobar
a Barcelona.cat/nadal.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 30

O.J.D.: 4296

TARIFA: 549 €

E.G.M.:

ÁREA: 849 CM² - 74%

SECCIÓN: COMARCAS

19 Diciembre, 2015

MATADEPERA

Cuando la mdsica es solidaridad

LaFundaci6
MOsica
Solidria, creada
porel matadeperense
AlbertFlotatsjuntoconotrosmOsicos,
organiza
conciertos
solidarios
demOsica
cl sicapararecaudar
fondos
destinados
a entidades
sociales
T XTO:
AmON
O,OSAO
cabo recientemente una gira de
cuatro conciertos solidarios con la
cantaoraa Estrella Morentey la Orquestra UnescoBarcelona en beneficio de la Fundaci6VicengFerret
para un programanutricional para
mujeres con sida.
Yahora acabade presentar un ciclo de 24 conciertos de gran formato que bajo el tltulo de "Mfisica
contra la pobrezainfantil" recorrer~ otros tantos espacios emblem~iticos de Catalunya para recaudar
fondospara C~ritas. El ciclo se es/xena el 3 de eneroen la Catedralde
Tortosay pasar~pot la Catedraldel
Sant Esperit de Terrassay el Mones-

El pianista matadeperenseAlbert Flotats, en un concierto que ofreci6 en el Casal de Cultura de Matadeperaen el afio 2013. u~u~BADIA
I pianista matadepetense Albert Flotats
ha creado junto con
otros mfisicos la
Fundaci6 Mfisica
Solid~ria, de la que
es gerente. Consede social en Terrassa, la fundaci6norganiza conciertos de mtlsicacl~sica para recoger fondos para entidades ben6ficas. Asi lo explicala entidad en su
p~gina web(musicasolidaria.org},
al afirmar que"nuestrosello caracterfstico es la organizaci6nde conciertos solidarios, entendidndolos
comouna herramienta eficaz de
colaboraci6n con entidades ben6ficas o de inter6s general", de mahera que "cada concierto se convierte en una verdaderaplataforma
de visualizaci6n de realidades so-

E

ciales y de cooperaci6ncon estas
entidades".
E1 propio Flotats, nacido en Terrassa y residente en Matadepera
desdehace m~sde 25 afios, explica
a modode declaraci6n de principios que "nosotros queremoshacer
mtisica porque es 1o que sabemos
hacer. Pero no queremoslimitarnos
a set espectadoresindiferentes de
las problem~ticasde nuestro entorno. Estasson las razonespot las que
hemosconstituido la Fundaci6
sica Solid~ria’~
E1 principal activo de la entidad
es la Orquestra UnescoBarcelona,
bajo la direcci6n de Gon~alComellas, la cual provienede una larga
tradici6n en las orquestascatalanas
de c~imara.Noen vano, ha actuado
en diversas ocasionesen el Palaude
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la Mtisica, el Liceuyen otras salas
tan importantescomoel Kursaalde
San Sebasti~Lel Palacio Euskalduna de Bilbao o elAuditoriode Zaragoza.
La Orquestra UnescoBarcelona
naci6 en 2013 con la voluntad de
contribuir en la vida musicaly cul-

buscarlo en la asociaci6n Amicsde
la Unescode Barcelona, creada en
1960y que fue la impulsorade la
Orquestra Unesco Barcelona. "La
propia estructura de organizaci6n
de Amicsde la Unescode Barcelona era insuficiente para que su orquesta siguiese creciendo, motivo
por el que se ha creado la fundaci6n", afirmaFlotats.
La orquesta ya habfa realizado

fir de Sant Cugaten marzode 2016.
Adem~sde la Fundaci6Milsica SolidM:m,el proyectotambi6nlos impulsan la Ftmdaci6AntiguesCaixes
Catalanes y el grupo BBVA.
"Se trata de un proyectoambicioso, que tiene un contenidoquelxaspasa el hechoestrictamente musi"Queremosque cada
cal", sefiala Flotats, quiendesvela
conciertoseauna
que est~i previsto que 61mismo
parplataformaparavisualizar el pasadocon 6xito y 1o que se pre- ticipe al piano en alguno de estos
tende ahora con la fundaci6n es conciertos. Y prosigue: "En torno a
realidadessociales"
darle un mayor impulso, ligando estos conciertos, pretendemosmosiempresu actividad a "la dffusi6n vilizar a personas, entidades, emtural de su entorno,con lam~Lv~im
a de la mtisicacl~sica y al trabajocon presas e instituciones de toda Caexigenciade calidad y conuna fina- entidadessociales", sefiala el mata- talunya con el fin concreto de polidad eminentementesocial.
deperense.
nernosal lado de Ckritas y particiConstituida el pasado rues de par, en la medidade nuestras posiDe hecho, el embri6nde la Fundaci6 Mtisica Solid/~ria hay que septiembre, la fundaci6n llev6 a bilidades, en su acci6nsocial". I~
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moRauch,que interpretar/~n flagmentosde obras tan conocidascomoLa bella y la bestia, Frozen,Pinocchioo WestSide Story.
Este popular repertorio dar~i el
pistoletazo de salida a una oferta
transversal que incluye, entre
otras, un concierto dedicadoa los
Beatles, con el grupoTrau!; la acESTA NOCHE, EL LICEU
PROPONE’EL PESSEBRE’,
DE PAU CASALS,
Y L’AUDITORI, UN
CONCIERTO DEDICADO A
’LA MAGIADE BROADWAY’

El Concert
deSantEsteve,
unclrtsico
deestasfechas,
vuelve
el dia26al Palau
dela Mdsica
Catalana.
ELMUNDO

TRADICIONESCENA

AL TEATRO
POR NAVIDAD
Especthculos para toda la familia y todos los
gustos. E1 espiritu de las fiestas toma la batuta
en la agenda musical y teatral de Barcelona

La OrquestraSimf6nicadel Vall~s, por su parte, celebrarfi tambi6n su Concertde Sant Esteve en
el CentreCulturalTerrassa.E1programa incluye una selecci6n de
valses vienesesy estarfi dirigido
por el violinista Gilles Apap.
A1GranTeatre del Liceula Navidad llega por partida doble. Esta
noche,el titular musicaldel teatro,
JosepPons,dirigirfi el oratorio El
Pessebre, de Pau Casals, una obra
de pacifista mensajeques61ose ha
interpretado una tinica vez en el
coliseo de la Rambla;y de eso hace ahora16 afios. E1concierto,enmarcadoen el MemorialPau Casals que organiza MemorialDemocrhtico, apunta a reivindicar la
figura del mfisico, en toda su dimensi6nhumanay artistica, y se
acompafiade una exposici6ndedicadaa su periodode exilio en la localidad de Pradade Conflent.

Laoferta navidefialiceistica continuarfi maflanaconla cantata Els
Pastorets, del compositorAlbert
Guinovart,a partir de un texto de
Jordi Galcer~_n.Enla audici6n,que
se repetirfi el pr6ximodia 27, participarfi el CorVivaldi-PetitsCantors de Catalunyay tendril como
narradora a Elisabeth Egea.
Pero,sin duda,la instituci6nmusical quemils despliegueharfi para
estas fiestas serfi EAuditori
de Barcelona, que siguiendoel hilo del
pasadoafio proponeuna completa
programaci6n
de conciertosy actividadespara toda la familia.
La marat6nnavidefia arranca este fin de semanacon un programa
de musicalesa cargo de la OBC.
La
audici6n, titulada La mdgiade
Broadway
per Nadal,estar/~ dirigida por AlfonsoCasadoy contarfi
con las vocessolistas de Nina,Ignacio Vidal, Julia M611er
y Ger6ni-

titulo de La m&gia
del Nadal,en diANA
MARIA
DAVILA
BARCELONA
Sabidoes que la Navidadllega con recta alusi6n a un espect~culoque
su cargamento de regalos. Pero contar~ con la colaboraci6n-auntambi6ncon un aluvi6n de ofertas que no de forma presencial- del
de ociocultural. Escenariomils,es- MagLari y que quiere homenajear
cenario menos,todas las salas de a la bondady solidaridad humana.
la ciudadsacanlustre a sus bombillas para ofrecer los especthculos
mils atractivos; propuestasde claro espiritu navidefio aptas para
asistir en familiay, sobretodo,hacer disfrutar a los mils pequefios,
los grandesprotagonistasde estas
fechas.
En este amplisimoabanico, la
mdsicaes, sin duda, el arte en el
que la Navidadmejorse refleja. De
alli quelas grandesinfraestructuras musicales de la ciudad hagan
relucir su agendaen estas fechas.
E1primeroen abrir el fuegofue el
Palau de la MdsicaCatalana, que
tras acoger hace unos d/as una
multitudinaria vig6simaedici6n de
la obra mils emblemfiticade estas
fechas, El Mesias,de H/indel, volverfi el pr6ximodia 26 con otro
gran cl/tsico navidefio,el Concert
de Sant Esteve. La audici6n, que
cuenta con la participaci6n de todas las formacionescorales de la
casa, se presenta este aflo bajo el Unaescena
de’Patufet,
el musical’,
quepuede
verse
estos
diasenel Teatre
Coliseum.
ELMUNDO
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tuaci6n del ClownLeandrey los
BarcelonaClarinet Players; la combinaci6nde mtisica clfisica y humor de Igudesman&Joojola proyecci6n, con acompafiamientomusical en directo a cargode la OBC,
de la pelicula Gladiator.La Banda
Municipal,por su parte, celebrarfi
la llegada del NuevoAfio con un
atractivo programadedicadoa Falla, Straussy Rossini,entre otros.
Nomenospresente estarfi la Navidad en los escenarios teatrales,
que mayoritariamenteamplian su
programaci6ncon nuevas funciones durante estos dias. Asi, por
ejemplo, la comedia73 raons per
deixar-te,invitarfi al ptiblico a esperar con ellos el nuevoaflo, en el
Teatre Goya,el 31 de diciembre.
E1inter6s de la agendateatral de
estos dias, sin embargo,se centra
en los mils pequefios,para los cuales no faltan propuestasespecialmentedisefladas para ellos. Tal es
el casode Patufet el Musical,que
se puedeseguir viendoen el Teatre
Coliseumhasta el pr6ximo24 de
enero. La obra, en una juvenil versi6n de JoanMiquelP6rezy Ferran
Gonzfilez, ampliahorario y a sus
funcioneshabituales de sfibado y
domingoafiade nuevos pases los
dias 29y 30, y 4, 7 y 8 de enero.E1
mismo
clfisico infantil, en una versi6n mils intimista, podrfi verseen
la SalaF~nixde la calle Riereta,de
la manode la compafiiaLa Petita
Brownie,los dias 26y 27.
E1 Teatre Apolo, por su parte,
acoge Peppa Pig Big Splash, un
musicalbasadoen la popularserie
infantil de dibujos animadosy que
llega por primeraveza Espaflatras
habersido visto por 300.000espectadores en el ReinoUnido,Estados
Unidosy Australia.
La magia,otra cita ineludible de
estas fechas,estarfi presenteen el
Teatre del Raval, que por octavo
afio consecutivopresenta, a partir
del dia 28, el espectftculoMagia
Jfinior, mientras queen el Teatre
Condal, el MagLari tambi6nofrecerfi, la nochedel 31, una sesiSn
especial de su espectgtculoOzum.
Por filtimo, la programaci6n
cinematogrfifica de Verdi Kids se
amplia con diversas sesiones durantes las fiestas y tres programas
que combinandiversos cortometrajes llenos de poesia y ternura.
Loque toca en estas fechas.
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STAR
WARS

Supervendes galàctiques
L’apoteòsic èxit de la nit prèvia de l’estrena de ‘Star Wars: el despertar de la força’,
amb nombrosos cines plens de gom a
gom de fans de la saga, tindrà continuïtat
els pròxims dies, la qual cosa fa preveure
unes vendes galàctiques. La pel·lícula de
J.J. Abrams s’ha estrenat en 1.356 pantalles de més de 400 cines de tot Espanya,
una xifra sense precedents. A falta de dades oficials del primer dia, hi ha un detall
que posa sobre la taula el seu èxit: en
la prevenda s’han posat en circu-

lació unes 300.000 entrades, xifra inèdita
fins ara.
Per a aquest primer cap de setmana
de projecció encara queden butaques
lliures, però si voleu disfrutar de les aventures de Rey, Finn, Han Solo i Chewbacca, haureu de buscar bé i, sobretot, assumir que probablement haureu de veure la
pel·lícula a la primera o segona fila. Una
experiència gairebé ‘vintage’, com en els
temps en què anar a una sala de cine era
un ritual col·lectiu i, sobretot, massiu.

Els pioners de

‘Star Wars’
Així es va viure l’estrena d’‘El despertar de la força’,
a la matinada, als cines Phenomena i Verdi de Barcelona
JUAN MANUEL FREIRE / JULIÁN GARCÍA
BARCELONA

A

mb la mateixa, potser més,
il·lusió que en una nit de
Reis, milers de fans de Star
Wars van anar dijous a la
matinada a les projeccions especials
d’El despertar de la força que molts cines van oferir passada la mitjanit.
Van poder, per fi, calmar la set després de llargs, inacabables, mesos
d’espera des que Disney va anunciar
el novembre del 2012 que comprava
els drets de la saga al seu creador, George Lucas, i que posava en marxa
una nova trilogia, la primera entrega de la qual, l’Episodi VII, arribaria
als cines el desembre del 2015.
Aquest dia ja és aquí.
El director J.J. Abrams sentia el
pes de l’univers a l’esquena. ¿Com
podia estar a l’altura de les expectatives de la insaciable grey de Star
Wars? Segons les primeres reaccions, els fans han donat la seva benedicció a El despertar de la força: consideren que Abrams ha sigut capaç de
recuperar l’esperit, l’emoció i la textura de l’enyorat univers primigeni creat per Lucas en la primera trilogia, l’original, després de la discutida segona trilogia, la de la Padmé
Amidala, el planeta Naboo, Jar Jar
Binks i els midiclorians.
AL PHENOMENA / Si la principal missió

de Star Wars: el despertar de la força és
recuperar la màgia de la primera trilogia, té sentit descobrir la pel·lícula

al Phenomena, un cine com els
d’abans (ara extints), dedicat a celebrar el sentit de la meravella i en què
veure una pel·lícula encara és una
festa.
A les 10 de la nit, aquest diari s’acosta a la sala de Sant Antoni
Maria Claret (antic cine Nàpols) per
veure l’ambient al voltant de la sessió d’estrena de matinada. Les entrades per a aquesta sessió es van esgotar al cap de dues hores de sortir a la
venda. La primera a la cua és la Marina (33 anys), que és aquí des de les

No hi ha rastre de
cansament en les
mirades de la gent fent
cua, només la brillantor
de l’expectació
quatre de la tarda, encara que fins i
tot abans havia fet breus revisions
per no perdre posicions: «He passat
moltes vegades pel davant del cine
per verificar si ja hi havia gent a la
cua. Anava passant, anava passant,
anava passant i a les quatre he pensat, bé, m’hi quedo».
No hi ha rastre de cansament en
la seva mirada, només la brillantor
de l’expectació, compartida amb els
membres d’una llarga cua que dues
hores abans de l’inici de la sessió ja
gairebé girava la cantonada amb Le-

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

pant. Els més relaxats juguen a cartes asseguts a la vorera. No ho fan
vestits amb la túnica jedi, suposem
que per por de tacar-la.
Se suposa que aquest
nou episodi hauria de servir per ampliar públic i arribar a les noves generacions, però aquesta nit el que es
veuen són cares de persones que ronden la trentena i la quarantena expectants per tornar a enamorar-se
de la seva franquícia predilecta d’infància, després d’una segona trilogia (primera per cronologia) que no
va convèncer gairebé ningú. «A mi
tampoc em va disgustar», explica el
Raúl (39). «Bé, no em van agradar la
primera (La amenaza fantasma) ni la
segona (L’atac dels clons), però la tercera (La venjança dels Sith) sí que em va
convèncer». L’Albert (30), aquí des de
les cinc de la tarda, és més cru: «En
aquestes pel·lícules cada personatge
era molt buit, només era un estereotip, no tenia personalitat real». I Eva
(32) ni tan sols va voler veure-les:
«Em volia quedar amb la imatge de
les antigues, i a veure què passa amb
aquesta».
Al vestíbul del Phenomena, fotocroms, storyboards, material divers
de col·leccionista –com alguns discos de la saga firmats pel repartiment, amb el nadalenc Christmas to
the stars– i una reproducció a mida
real de Han Solo congelat en carbonita serveixen per entrar en territori galàctic. La nit pinta perfecta.
NOSTÀLGICS /

Salvador Brotons dirigeix el concert de ‘Star Wars’ al Palau, dijous.

vendaval d’emocions
FEStA EStEl·lAR

Apoteosi musical
de la mitomania galàctica
La Força va ser poderosa al Palau
de la Música. La banda sonora de
Stars Wars, de John Williams, interpretada per l’Orquestra Camara Musicae dirigida per Salvador
Brotons, va provocar al recinte modernista un vendaval d’emocions,
multiplicades quan al final s’hi va
incorporar el Cor Jove de l’Orfeó
Català. Un públic transversal, però molt fan de la saga galàctica,

va seguir amb entusiasme la interpretació de les peces representatives del millor neosimfonisme cinematogràfic. Aplaudiments i bravos
van celebrar cada una de les recreacions en un clima d’apoteosi de la
mitomania de les composicions de
la sèrie i de les d’altres cèlebres pellícules. La irrupció dels personatges
dels films sobre l’escenari i a la platea, on van recrear fins i tot escenes

espectacles
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E

n la setmana del retorn gloriós de Star Wars als cinemes,
deixeu-me ser una mica torracollons i dir que sento una certa
admiració pels seguidors de Star
Trek. Sobretot pels que són d’una
edat avançada i fa dècades que fan
la salutació Vulcaniana, diuen allò
de «llarga vida i prosperitat» o fins i
tot se saben unes quantes paraules
de l’idioma klingon. Quan es va estrenar la primera pel·lícula de La
guerra de les galàxies, el 1977, la novetat i la febrada van ser tan fortes que
tothom s’hi va apuntar. Jo mateix
tenia penjats a l’habitació els pòsters que regalava la revista Lecturas:

i dees

‘Trekkies’
en fora
de joc

JORDI

Puntí

Han Solo, Obi Wan Kenobi, la princesa Leia amb les trenes com de la
dama d’Elx...
Aquells anys van ser un paradís
per als amants de la ficció espacial.
Ens calien mons paral·lels i molts de
nosaltres vam entrar a l’adolescència veient Encontres a la tercera fase
(1978) a la gran pantalla, però també Galactica (1978) i Star Trek (1979),
que intentaven reviure als cines un
èxit televisiu que desconeixíem. En
el cas de Star Trek, no obstant, hi devia haver un reducte d’admiradors
que des del gener de 1969 seguien
la sèrie a TVE, estrenada amb el títol
de La conquista del espacio. La feien en

EL PERIÓDICO

CÉSAR LÓPEZ ROSELL

de lluites amb les espases de llum,
va contribuir a realçar encara més
l’atmosfera de festa galàctica i la
sintonia amb l’esperit de la saga.
Des d’una hora abans del concert, el foyer i l’antesala del Petit Palau es van omplir de seguidors de
Star Wars. La demanda de fotos amb
els 14 figurants dels personatges va
fer que es formessin cues. L’aglomeració a les paradetes instal·lades a
la zona per comprar articles relacionats amb les produccions també
va ser notable. Aquesta afluència va
contribuir que l’inici del programa
s’endarrerís 15 minuts.
Però lluny d’impacientar l’audiència, el retard va fer augmentar

l’expectació. Van ser suficients els
inicials efectes percussius del tema
principal de Star Wars perquè sorgís
una onada d’apassionats crits. Al podi, Brotons semblava impulsat per
un ressort, demostrant que s’ho passava tan bé com el públic, igual que
els seus més de 80 entregats músics.

El Palau va vibrar
amb el concert dedicat
a la banda sonora de
John Williams, dirigit
per Salvador Brotons
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El magnetisme ja no va cessar.
La Marxa de Superman, el lirisme
del tema central de Jurassic Park,
l’halo de tristesa de La llista de Schindler i l’equilibri sonor de totes
les seccions expressat en l’èpica de
Raiders March, d’Indiana Jones, van
portar volant l’orquestra cap a la
Suite de Stars Wars.
El poètic passatge de la princesa Leia, la impactant Marxa imperial i els temes de Yoda i la Sala del
Tron van precedir el clamorós final, amb la presència del cor acompanyant l’orquestra. La vibrant Batalla d’herois de l’Episodi III i el Duel
de destins de l’Episodi I hi van posar
el colofó d’or. H

Davant el retorn gloriós
de ‘Star Wars’ sento
certa admiració pels
fans de ‘Star Trek’
blanc i negre, a l’UHF, que aleshores encara no arribava a tot arreu.
Em puc imaginar que aquells pioners es miraven tot allò de La guerra
de les galàxies amb interès i un punt
de condescendència. Star Trek i Star
Wars comparteixen el 50% del nom,
però ¿la consideraven una saga intrusa o amiga? ¿Hi havia lloc per a
tothom a l’ample univers?
Tot això ve a tomb perquè l’únic

No gaire lluny d’allà, als cines Verdi, la cua també és com les
d’abans, de quan en un dia d’estrena arribaven a la cantonada. El públic és, també, raonablement adult,
entre els 30 i els 55 anys. Aquí no
hi ha ningú disfressat. Aquest diari només detecta un menor d’edat
amb una espasa làser blava i vestit
amb la inesperada roba de l’Anakin
Skywalker adolescent. A les 23.30
hores s’obren les portes del cine i els
seguidors prenen posicions gairebé
corrent. L’expectació es pot palpar;
és, gairebé, una percepció física. La
sala queda envoltada d’una estranya sensació d’electricitat estàtica,
com la que es percep abans de les
tempestes. Nicola Tesla hauria disfrutat.
A les 23.50 hores es projecten dos
tràilers de dues pel·lícules magnífiques, però la gent no està per a romanços i rep a desgrat l’avançament
de Macbeth, la imponent revisió del
clàssic de Shakespeare protagonitzada per Michael Fassbender i Marion Cotillard. Amb una mica més
d’interès observen l’avanç d’El renacido, d’Alejandro González Iñárritu,
però en aquell moment només hi ha
ulls i orelles per a Star Wars. «¡Que comenci, va!», se sent amb claredat des
de les primeres files de la sala.
El logotip de Lucasfilms fa esclatar, finalment, la bogeria. «Fa molt
temps, en una galàxia molt molt llunyana…». La fanfàrria de John Williams. Xiscles, aplaudiments, clams,
picades de peus. L’emoció és això.
Els fans, possiblement amb un nus
a la gola, disfruten del film en solemne silenci fins que apareix per
primera vegada el Falcó Mil·lenari i es
repeteix, amplificada, la salva inicial de crits i ovacions. Durant la
pel·lícula hi haurà tres o quatre moments (que no explicarem per evitar empipadors espòilers) que convertiran el cine en una gran festa
nostàlgica capaç de fer humitejar
els ulls fins i tot dels més durs.
REACCIONS / Durant els crèdits finals,
un parell d’espases làser emergeixen del pati de butaques i s’alcen al
cel en senyal de benedicció. «Ha sigut fantàstic. Ho he disfrutat molt.
Ha sigut tornar als orígens, a les primeres. Ens ha tornat els nostres herois. ¡És un somni fet realitat!», ens
explica la Mònica, de 39 anys. «No
m’ha decebut. N’esperava moltís-

detall que em grinyola d’aquest
nou retorn de Star Wars és que la
dirigeixi J.J. Abrams i, sobretot,
que participi també en el guió.
No tinc cap dubte que Abrams
té totes les virtuts i és ideal per a
l’empresa, però no oblidem que
també és l’artífex de la renovació del món de Star Trek als cinemes i, de fet, l’any vinent, n’estrenarà la tercera entrega, Star Trek:
Beyond. ¿No és com si algú entrenés el Barça i el Reial Madrid alhora? ¿Arribarà un dia que la
nau Enterprise lluitarà contra el
Falcó Mil·lenari? Que ni Yoda ni el
senyor Spock no ho vulguin! H

sim, però Abrams ho ha aconseguit.
Hi ha emoció, hi ha aventura, hi ha
nostàlgia. És com veure La guerra de
les galàxies, però ara. És un fabulós
exercici d’emulació, tant cinematogràfica com emocional», relata,
amb els ulls oberts encara com taronges, l’Oriol, de 47 anys.
Són gairebé les tres de la matinada. Tornem al Phenomena. A la sortida, ulls encara brillants i alguns
inflats. Hi ha qui ha tret el mocador,
no sabem si per algun refredat o algun drama. «Una mica de drama familiar hi ha», ens confirma la Marina, molt satisfeta amb el que ha
vist. «Però la gent també es divertirà, riurà… Molt moviment, les naus
fan més coses que abans. És emocionant. Hi ha molta més emoció en
aquesta pel·li que en les altres sis
juntes».

«Ens han tornat els
nostres herois. ¡És
un somni fet realitat»,
exclama la Mònica
després de la projecció
«Una mica de drama
familiar hi ha,
però la gent també
es divertirà, riurà»,
revela la Marina
Segons Raúl, malgrat l’allau de
tràilers, queden mil sorpreses. «No
t’esperes les coses. És el que té de bo.
A més a més, el que et podies imaginar pels tràilers en realitat no és
com t’ho esperes». L’Albert té pressa
però arriba una frase relaxant: «Tornem a estar a casa».
Tot sembla indicar que Disney i
Lucasfilm han fet una bona feina,
tant amb el film com amb la seva
campanya publicitària. Llançat el
film a l’exterior, el problema és la
xarxa. Una recomanació benintencionada: que a ningú se li acudeixi teclejar res relacionat amb Star
Wars al quadro de recerca de Google: entre els resultats suggerits
abans de pitjar l’enter podria aparèixer un bonic espòiler. H
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L’agenda
BARCELONA
ART
Hipermerc’art.Fins al
10 de gener ]a Moritzagafa el relleu de la Galeria
Sa~aper oferir la 35a edici5 d’aquesta exposici5
col.lectiva d’ar~ contemporani. Corn cada any,
es presentaran diverses
obres de pintura i escultura ambl’objectiu d’aproparl’art a tots els pfiblics i
potenciarel col.leccionisme, per5 aquesta edici5 es
far~ a I’MStore de la F~brica de la Moritz.
BARCELONA
ART
XMasArt Market. Fins
al 5 de gener, la galeria
Art Gallery ofe~L’~aquest
mercat d’art on es poden
compr~robres d’art~stes
comAdeMarcos, A[icia
Omedes, AmadaSuero,
Anna Tortes, Carme Sold
Vendrell, C]audioRojas,
CoralRivero, Corrie Bain,
JaumeEscala i d’altres.

Fen~mens
girasobre
elcos¯ ARXIU

El coshumh
coma objecte
d’experimentartistic
BARCELONA
20.30 ACTE
Avuiarriba a l’Espai Erre del Poblenouel festival
FenSmens,una mostxasobre treballs artistics que
suposan un encreuamententre el cos hum~i altres
disciplines: les arts di~tals, la performance...

BARCELONA
ART
Drap-Art.Fins al 3 de gener, el CCCB
presenta
unaaltra edici5 del festival Drap-Art, que mostra
obres d’art i objectes de
disse~w~ealitzat s amb
materials ~eciclat s.
BARCELONA
10.00 TALLER
’Una sopa de pedres
per Nadal’, Eltret de sortida d’aquesttaller a la Pech~ el dSna la lectura
d’tm conte nadalenc
bientat al’edifici de principis del segle XX,una
histSria basadaen el conte La sopade pedres, per5 adaptat per a aquesta
ocasiS. Untaller p]~stic
pe~ne~r~telaborar els personatges arab els quals
representaran aquesta
histSria. Cadadia fins al
31 de desembre.

EIs membres
d’El£olump[o
Asesino
¯ ARXlU

L’adu provisional
d’EI Columpio
Asesino
BARCELONA
20.00 CONCERT
E1 grup El ColumpioAsesinopuja avul a l’escenari
de la sala Apoloper mostrar el directe del seu ultim
disc, Ballenas muer~asen San Sebastidn, abans
d’acomiadar-se temporalment.

BARCELONA
19.00 CONCERT
’Festival de valsosi
danses’.E1Palaude la
Mfisica presenta una de
BARCELONA
les cites ja emblem~ttiques
17.00 TALLER
de l’Orquestra Simf6nica
delVall~s, arab l’energia
’Llibres, objectes
i altres menjars’. LaFunda- dels valsos ipolques de la
ci5 Mir5proposa una tarfamfiia Strauss i de la mfisica popular centreeuroda d’activitats per a families alvoltant de l’exposipea. L’enciscircular del
ci5 Mir5i l’objecte, per
vals, en aquesta ocasiS,
descobrir Mir5a partir
arab un hurac~t de virtuod’tmllibre objecte i crear
sismei alegria per acomiadarl’any." el violinist a
objectes arab menjar.
i dh~ectorGilles Apap.
BARCELONA
19.00 CIRC
Circ d’Hivern. L’Ateneu
Popular 9 Barris arriba a
la vintena edici5 del seu
Circ d’Hive~, que es podr~ veure fins a110de gener. Aquestany, l’espectacle que s~ai pot veure pe~
ta per tirol Garbuix.
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ges vistos i premiats a
diversos festivals. Mds
informaci6 a www.eldiamescurt.cat.
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Torrons

variats

Ramon Cosonoves
Av~iculis~a

tre pressiona de valent els seus esflnters. En la m6s
pura tradici6, que avui s’est~ perdent, un caganer
era l’infant6 acabat de n6ixer, el mSs petit de la
famflia, corn va ser el hen Jesfls. E1 costumde posar
un caganer al pessebre ja ve del segle XVII1 amb
aquell realisme tan exagerat del barroc, tot i que la
seva popularitzaci6 va ser a mitjans del segle XIX.
Pobre caganer del pessebre! Uns l’han considerat
irreverent, de mal gust, barroer o els m6s dogm~tics sacrtleg. Altres, cercant solament un interns

Despr6s de queixar-me de com passen els anys, que sembla mentida i
ja tornem a ser a Nadal, de decidir
que he de tornar a desembolicar
les figures del pessebre guardades
ambtanta cura des de la infantesa,
tot plegat, una barreja d’il.lusi6 i mandra. Per introduir-me, amb calma, a l’ambient nadalenc far6 b6 d’anar a un bon concert. Va
set al Palau de la Mflsica Catalana ambla
Petite Messe Solennelle de Gioachino Rossini, escrita originhriament per a dos pianos i harm6nium. Les veus van ser acompanyades per un piano i l’harmbnium la
versi6, que segons sembla, plaia m6s a
Rossini. Vaig sortir convengut queen la
mflsica religiosa rossiniana hi ha molta
6pera. Sense haver sopat vaig recordar
els famosos canelons Rossini o l’aroma
de sofregit d’arrbs que envgia tot l’edifici modernista quan acabaven els concerts
dels diumenges al matt i els avis Millet,
que vivien al pis de sobre, comengaven
a fer el sofregit per a l’arrbs, tal comho
expliquen les crbniques de l’bpoca. Un
concert magnific, ja podia enfrontar-me al Nadal!
Sense buscar gaire per la Fira de Santa Llflcia,
davant de la catedral de Barcelona, hi trobes tota
menade caganers: futbolistes, politics, religiosos,
estrelles medi~tiques... Es veu que si no han convertit la teva figura en un caganer, no ets ningfl.
Personalment prefereixo el caganer classic vestit de
pages catal/~, amb barretina i curiosament fumant
amb pipa comaquell que passa o es riu de tot, menDivendres.
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comercial, l’han convertit en una imatge grotesca
negant-li la qualitat de figura artlstica. Emquedar6 ambla versi6 que considera el caganer la representaci6 d’un 6sser hum~que s’allibera fecundant
la terra perqu~ m~s endavant doni els seus fruits.
Unecologista d’ara? L’altre caganer m6s festiu 6s el
Caga Ti6, que cagant (he dit cagant) ens omple
regals i dol~os de tota mena.
Black Friday, Cyber Monday, The Shopping
de

desembre

de

2015

Night, ilia comercial, eix per comprar, zona escollida per adquirir regals, "Al~at Jerusalem mira el
cim i contempla..."," Vota’ma mi i no pas a l’altre".
Quin Nadal m~s excitat, quin rebombori! L’avinguda bullia de gent, les botigues resplendien de llums
i ornaments, en algunes cantonades, mendicants
de p~isos de l’est demanavencaritat, potser alguns
controlats per m~fies. Uns cants afinats em varen
fer entrar en una esgl6sia on el salmista entonava:
"Pastor d’Israel escolteu-nos v6s que teniu querubins per carrossa...".
I els fidels responien
ambfervor: "Exulta! Exulta! Israel a tu vindr~
l’Emmanuel". Novamental carter vaig pensar
que tants missatges junts no els podria tapir
i vaig seure en un banc a meditar, en un dia
de tardor encara benigne quan no eren ni les
9 del vespre i ja feia tres hores que era negre
nit. I si mai m6storn6s a sortir el sol?
En aquest estat de coses em vingu6 al cap
una nadala molt coneguda que vaig sentir
una vegada emocionat, cantada i acompanyada amb acordions, corda i percussions
per uns nois i holes del poble d’Ars~guel del
Pirineu lleidath:
"$6c pobre i no envejo la vida del tic, / perqu~ me la passo molt m6s divertit.
Si hem
de set pobres, siem-ho de grat. / Jo canto i
m’alegro quan Jesfls 6s nat!".
"Jo en tinc una jupa tota de vellut, / no 6s ampla
ni estreta, hi cabo tot just. Ai, pobre de mi que se
m’ha esparracat! / Jo canto i m’alegro quan Jesfls 6s
nat!".
Pueril, infantil, fora d’Spoca.., potser st! Per0
aquesta poesia que sols la podia imaginar un pastor
d’aquell temps inspira una cosa valuosa per Nadal i
que encara avui 6s v~lida i sols dep~n de tu aconseguir-la: la simplicitat!
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Nou premi

per

al

Cor Infantil

La formacid coral d’Amics de la Unid va guanyar un primer i un segon premi a Tolosa

guanyar fa dos anys el concurs Let the Peoples Sing a
Luxemburg. Precisament,
enguany es van acomiadar
d’aquest guard0, despr6s
d’ostentar-lo durant dos
anys.

Granollers
EL 9 NOU

ESTRENADE ’CAN(~ONS
DE LA LLUNAAL BARRET’

El Cor Infantil Amicsde la
Uni6 de Granollers ha viscut
un any ple de nous projectes
i que al novembreva culminat arab un nou premi. La
reconeguda formaci6 dirigida per Josep Vila va guanyar
el primer premi en la categoria de cots infantils de147b
Certamen Coral de Tolosa.
Era la primera vegada en tota
la histbria d’aquest prestigi6s concurs internacional
que un cot de l’Estat es proclamava guanyador. A m6s,
el grup granollerf va quedar
segon en categoria absoluta,
per darrere del cot francbs
Mikrokosmos.
Aquest ha estat el primer
concurs en qu~ ha participat
el Cot lnfantil despr6s de

Aquest any tamb6 ha estat
el de l’estrena de Can¢onsde
la lluna al barter, el seu projecte m6s ambici6s d’aquesta temporada. La primera
representaci6 es va fer a la
sala Petit Palau del Palau
de la M~tsica Catalana, per6
m6s endavant tamb6 es va
poder veure a Granollers i
Manresa, entre altres poblacions. Aquest espectacle
recull una selecci6 de m(lsiques per a cot infantil escrita
per Josep Vila Casa~as, amb
moltes peces que s6n poemes
de Miquel Desclot.
A banda dels concerts
fets a Catalunya, al juny
tamb6 en van fer a Franqa i
Luxemburg.

La formaci6 coral granollerina, arab el seu director Josep Vila, despr6s de set premiadaa Tolosa
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TV3
Telenotícies Vespre
17-12-2015
Informació concert “La música contraataca”, minut 27:47
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-vespre17122015/video/5572451/

BTV
Notícies migdia
20-12-2015
Reportatge concert “La música contraataca”, amb declaracions de Víctor García de
Gomar, director artístic adjunt del Palau de la Música Catalana. Minut 24:24
Enllaç:
http://www.btv.cat/informatius/

