Recull de
Premsa

El Punt Avui Lleida

|

22 Lleida

|

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 22

O.J.D.:

TARIFA: 4108 €

E.G.M.:

ÁREA: 1073 CM² - 100%

SECCIÓN: LLEIDA

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 22 DE FEBRER DEL 2016

22 Febrero, 2016

Albert Tarrats Pagès i promotor cultural de l’Slàvia
Inquietud
Albert Tarrats
és un home
inquiet que, seguint les passes
dels pares, ha
aconseguit fer
de la capital de
les Garrigues un
centre cultural
de la cançó. És
un pagès que a
les tardes, després de cuidar
el tros i el bestiar, tira endavant , des de
l’Slàvia, la difícil
tasca de portar
la cultura i la
cançó, entre
d’altres coses,
a les terres
lleidatanes.

Albert Tarrats s’ocupa de la programació de l’Slàvia, la seva germana n’és la cuinera, la mare du el caliu i el pare va ser qui ho va començar tot plegat ■ EL PUNT AVUI

“Tant de bo que l’Slàvia fos
el Zeleste de les Borges”
CULTURA · “Vam obrir l’Slàvia amb la intenció que fos un lloc que acollís seguidors de la cultura. Al bar hi fem actuacions,
presentacions de llibres, exposicions de pintura i lectures de poemes i conferències” DECISIÓ · “Paguem un caixet que,
segurament, no és l’habitual, però aquí pesa més la importància sentimental. Els músics són els que decideixen”
Teresa Berengueras
LES BORGES BLANQUES

L

a família Tarrats, des
de fa anys, està entregada al món de la música
en directe, cuida els nostres cantants com si fossin de
la família, tenen un bar, l’Slàvia, ja mític a la zona, on actuen totes les veus conegudes i
les que comencen, cada dissabte s’hi cou alguna actuació que
fa vibrar el personal al caliu
d’un bon sopar i unes estovalles, tot com a casa. Parlem
amb l’Albert, que ens explica
com és possible arribar al veïnat de les Borges com si fossin
en una gran ciutat.

Com va néixer l’Slàvia?
Els pares eren seguidors de la
música en directe i del món
cultural català, i el 1994 van
obrir l’Slàvia amb la intenció
que fos un lloc per acollir seguidors de la cultura. Al bar, entre
altres coses, fem actuacions,
presentacions de llibres, exposicions de pintura, lectures de
poemes i conferències.

Abans d’aquest local el seu pare va muntar una discoteca?
Sí, es deia El Groc. Era un lloc
on es podia escoltar la música
que no tenien en altres indrets de la zona. El meu pare
viatjant s’encarregava de buscar-la. Va ser una revolució,
però cap a finals dels vuitanta
ho va deixar, havíem nat el
meu germà i jo i el pare es va
dedicar de ple a la ramaderia i
a l’agricultura. Ell és pagès.
D’on ve el nom de Slàvia?
Aquest nom ve de la cafeteria
Slàvia de Praga, que als voltants
dels anys seixanta va ser un
centre cultural. Jo la conec, he
viatjat a Praga i he estat en
aquesta cafeteria.

Com són els seus clients habituals? És el Zeleste de les Borges Blanques?
Tant de bo que fóssim el Zeleste de les Borges! Nosaltres vam
fer el salt en entrar al circuit
ACIC promogut per la revista
Enderrock. És quan ens donem a conèixer i hem de donar
gràcies a Roger Mas, que en va
ser un dels impulsors. Som un
lloc petit, hi cabem un centenar de persones, i per aquí ha
passat tothom a actuar. Hem
vist al nostre escenari Albert
Pla, Joan Isaac, Jaume Sisa,
La Bordeta, Tomeu Penya,
Gerard Quintana i molts més.
I el 99% d’ells solen tornar;
sempre hem tingut una bona
entesa amb els músics.

Tenen una programació musical o la gent arriba aquí i fa
música espontàniament?
Tenim una programació, engeguem a l’octubre i cada dissabte
actuen músics diferents que vénen des del País Valencià fins a
Portbou, i, fins i tot, també gent
del País Basc. I de cantants en
castellà tenim Paco Ibáñez.

D’on treuen diners per poder
programar totes aquestes
actuacions?
L’entrada al local sempre és
gratuïta, la clau són els sopars
concert que organitzem. Paguem un caixet que, segurament, no és l’habitual, però
aquí la importància és més
sentimental que econòmica.
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Són els mateixos músics els
que decideixen venir.
David Fernàndez també ha actuat a l’Slàvia.
Va venir el mes de juny i al desembre va tornar. David normalment va amb un altre músic
i un poeta, però en el recital del
desembre, el dia abans de cap
d’any, van fer un concert especial en què a més d’ell hi havia
Borja Perales, Celo Ventura i
Meritxell Gené. També tinc bona amistat amb Gossos.

❝

Engeguem a
l’octubre i cada
dissabte actuen
a casa nostra
músics diferents

Roger Mas vindrà al local per
fer la presentació del seu
nou disc?
Aquest any és impossible, i
ho entenc, però si no pot venir
ara ja ho farà l’any vinent. És
el músic que més ha repetit a
l’Slàvia. I encara que no vingués mai més tota la família li
estarem eternament agraïts.
Fa uns dies li vam enviar un
paquet amb oli, cosa que cada
any fem també amb Paco Ibáñez i Marina Rossell. De Marina li puc dir que aquí, a casa
nostra, va fer un concert per
provar com aniria, en petit
format, el recital dedicat a
Georges Moustaki que va fer
al Palau de la Música.
Diuen que els músics si no cobren no toquen.
Sempre els paguem perquè
considerem que els artistes
han d’estar reconeguts, i la
nostra norma és fer-los que
se sentin com a casa seva.
Per aquest motiu els fem
un bon sopar, després es queden a dormir a casa i la meva
mare els adopta. ■
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Llega la gira de presentación
del nuevo CD de Blaumut
O
>

nea del panorama musical en Catalunya. Con este resultado la formación se atrevió a dar un paso
más allá reinventando sus canciones con el espectáculo “El Turista
Simfònic”, con la colaboración de
la Orquestra Julià Carbonell, y que
consideraron como “la evolución
natural del primer disco de la banda.”

Las entradas para este concierto ya están agotadas desde hace varios días

Pamela Navarrete
Blaumut es, sin lugar a dudas, una
de las formaciones de la escena catalana que cuenta con más seguidores en la actualidad. Prueba de
ello es que desde hace días están
agotadas las entradas para el concierto que ofrecerán mañana domingo en la Nova Jazz Cava. Será su
segundo concierto, en algo más de
dos años, dentro de la Temporada
de Música Moderna organizada en
la sala por el servicio de Cultura del
Ayuntamiento de Terrassa.
El concierto servirá para conocer
en directo su disco más reciente, “El
Primer Arbre del Bosc”, un nuevo
álbum que, según el texto de presentación que le acompaña, “supone un paso más allá tanto a nivel de
producción como a nivel de complejidad sonora.” La grabación incluye “una batería potente liderando las tan representativas cuerdas
de la banda”, aunque también su
tema de apertura se establece ya
“como una firme declaración de intenciones de la evolución” que supone su nuevo trabajo.
Este disco consolida la trayectoria de una banda que se puso en
marcha, como trío, en el año 2009.

TRECE TEMAS
El grupo defendió este viraje asegurando que “las canciones, interpretadas en este formato, se elevan
y se expanden en sonoridad y suponen la reafirmación de la banda
en un terreno intermedio entre el
pop-folk y la música clásica.”
A este acontecimiento le ha seguido la edición de un segundo trabajo que “nos trae trece temas que,
a medida que avanza la escucha,
construyen la nueva etapa de la
banda; más sólida, más firme y con
detalles interminables que bordan
de nuevo el meticuloso trabajo del
grupo”, se asegura.
Blaumut está en la actualidad integrado por los músicos Xavi de la
Iglesia (guitarra y voz), Vassil Lambrinov (violín), Oriol Aymat (violoncelo), Manel Pedrós (batería) y
Manuel Krapovickas (contrabajo y
bajo eléctrico.)

Los integrantes de Blaumut, una de las formaciones más exitosas de la escena catalana.
En cualquier caso, no fue hasta
2012 cuando, con la entrada de dos
nuevos integrantes, se completó un
proyecto que acabaría generando
“un universo propio” que conquistó a una audiencia muy numerosa
con su disco de debut “El turista”

(en el que aparecía su laureada “Pa
amb oli i sal” y la no menos famosa “Bicicletes”). El poder de atracción que ejercen sobre la audiencia se ha confirmado con “El Primer Arbre del Bosc.”
La trascendencia lograda por “El

L A C I TA

Turista” les permitió protagonizar
más de doscientos conciertos por
todo el territorio (entre los que se
incluyeron escenarios como el Auditori Enric Granados de Lleida o
el Palau de la Música), lo que les colocó de inmediato en la primera lí-

■ Concierto

Blaumut

■ Lugar Nova Jazz cava

■ Hora Mañana domingo, a las ocho

de la tarde
12 € (anticipada web) y 14
€ (taquilla). Entradas agotadas

■ Precio

“Calçotada” con exhibición
de govindas de Minyons

Nuevas exposiciones en
Amics de les Arts y l’Atzur

Lectura teatralizada de un
relato de Sherlock Holmes

Qollunaka representa la
obra “La corona d’espines”

La colla castellera Minyons de Terrassa realizará mañana domingo, a las doce del mediodía, en su local, una “calçotada”. Será
amenizada con una exhibición de govindas, las torres humanas, de cierto paralelismo con los castells, que son tradicionales
de algunas zonas de la Índia. En las últimas
semanas, la colla ha realizado talleres de
govindas. La “calçotada” tiene un precio de
ocho euros (diez para los no socios, y cinco para los niños). El 6 de marzo, Minyons
actuarán en Ullastrell (por confirmar).

La exposición colectiva de socios de Amics
de les Arts (c/ Teatre, 2) es uno de los grandes eventos anuales de la entidad, y del ambiente artístico terrassense. La de 2016 se
inaugura hoy, a las 7.30 de la tarde. La
muestra, con trabajos de unos cuarenta artistas, podrá verse hasta el 10 de marzo
También hoy, a las ocho de la tarde, en el
Casal Popular l’Atzur (c/ Arquímedes, 89),
se inaugura una exposición del Majara Studio. Se abrirá asimismo una colecta para
sufragar el nuevo mural de la entidad.

El grupo Elen-co realiza hoy sábado, a las
8.30 de la tarde, en el Ateneu Candela
(c/Montserrat, 136), una lectura teatralizada de “La banda moteada”, un relato de Arthur Conan Doyle del año 1892, protagonizado por su personaje más célebre, el detectivo Sherlock Holmes. Recogido en el libro “Las aventuras de Sherlock Holmes”. es
un caso que lleva al detective y su amigo
Watson a una casa de campo, donde se ha
producido un asesinato. La función forma
parte del ciclo “Febrer negre al Candela”.

El Premi Ciutat de Terrassa de teatro presenta mañana, a las seis de la tarde, en la
sala Crespi, “La corona d’espines”, de Josep
Maria de Sagarra. Es una función, fuera de
concurso, a cargo de la compañía Qollunaka. El precio de las entradas es de diez euros. “La corona d’espines”, estrenada originalmente en 1930, es una de las obras más
populares del autor de la novela “Vida privada”), y de las más representadas del teatro catalán. Narra un acuerdo de matrimonio entre una “pubilla” y un huérfano.
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Aute en su concierto del Palau de la Música, cantando Una de dos con los Estopa. / LORENZO DUASO

Aute despliega toda una vida
de canciones y poesía
El artista ofreció un concierto impecable en el Palau de la Música
MIQUEL JURADO, Barcelona
Hacía tres años que Luis Eduardo Aute no actuaba en Barcelona, una ciudad que siempre le ha
sido tremendamente fiel. Las ganas por volver a verle eran evidentes: las entradas se agotaron
con rapidez. Así, con el Palau de
la Música abarrotado, el reencuentro no podía saldarse como
una actuación más y no lo fue.
Aute desparramó sobre el escenario toda una vida de canciones, poemas y dibujos, casi tres
horas y media en las que no sobró absolutamente nada y que
para la mayoría de los asistentes
supieron a poco.
La velada comenzó con la proyección de su último corto animado: Giralunas, una bella alegoría a la diferencia y la libertad
escenificada a través de la mirada de un Van Gogh daltónico. Impactan por igual la poesía de las
imágenes y una tremenda lentitud en el desarrollo que le planta
cara descaradamente a las nuevas tecnologías digitales y parece trasladarnos a una tierra de
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nadie anclada en el tiempo.
Tras un rápido desmontaje
de la gran pantalla, Aute apareció con su talante de siempre.
Tejanos, camiseta negra, americana azul, sentado en un taburete que no abandonó en todo el
concierto y escudado tras un
enorme atril, para no olvidar ningún detalle, fue viajando de forma aparentemente desordenada
a través de sus cincuenta años
de trayectoria profesional. Más
de 500 canciones grabadas que
se resumieron en una treintena
de temas seleccionados previamente por algunos amigos. Canciones que forman parte de la
banda sonora de muchas vidas
desde antes, incluso, que la democracia llegara a este país. Un
estremecimiento recorrió el Palau cuando sonaron cosas como
Rosas en el mar o Aleluya número 1, temas con medio siglo a su
espaldas. Todo y que no fueron
los más aplaudidos: Pasaba por
aquí, De alguna manera, A día de
hoy, Mojándolo todo o La belleza
levantaron al personal y hasta se

oyó en algún momento un murmullo de tímidas voces cantando
por lo bajo.
Para marcar la excepcionalidad el reencuentro el de Manila,
uno de los primeros en organizar por aquí conciertos con invitados, compartió en catalán Las
cuatro y diez con Els Amics de
les Arts, puso un toque flamenco
en Prefiero amar junto a Miguel
Poveda y le dio marcha a Una de
dos con la ayuda de Estopa. Habló poco, cantó en catalán su canción dedicada a la plaza Rovira
de Gràcia, donde pasó parte de
su juventud, y alcanzó la apoteosis con la interpretación a capella de Al alba que cerró el concierto.
Un concierto impecable, cargado de emoción y de buenas vibraciones con un acompañamiento irreprochable en el que
destacó, una canción tras otra, la
guitarra de Tony Carmona. Aute, a sus 72 años muy bien llevados, está en espléndida forma.
Esperemos que no tarde otros
tres años en volver a Barcelona.

ta impossible mantenir la ratlla al
seu lloc i el serrell quiet. Dic això pel
que veig al meu voltant, perquè
com saben els que em coneixen, ratlla i serrell van desaparèixer fa
temps del meu retrat robot. Tot i així, els cabells que queden volen lliures, amunt i avall, a dreta i esquerra, com si les mans estiguessin fermes sobre un d’aquells artilugis
que generen
energia electrostàtica.
20 Febrero,
2016
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amb d’aquells
Juegos Reunidos de Geyles primaveres d’Archimboldo, Bo- per que van omplir, al seu dia, miticcelli i Stravinsky. Somio amb la lers de cartes als Reis? Doncs el ma-

Pura literatura, el llibre
de Marcos Ordóñez
destil·la la vida en a
penes 300 pàgines

forosa), protagonistes d’un dels millors relats del llibre, pel meu gust;
són 15 pàgines de les quals costa sostreure’s perquè, com diu Ordóñez,
«un gat t’elegeix a tu perquè el serveixis i l’adoris». A més de gats, cançons, amics, i alcohols, hi ha també teatre, molt teatre, propi de qui
més i millor escriu, avui dia, sobre
això.
No us el perdeu. H
FERRAN SENDRA

Tots els
colors d’Aute
CRÒNICA El cantautor va recórrer 50 anys

de trajectòria en un generós recital al Palau
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

L

uis Eduardo Aute va dir al Palau que havia compost més
de 400 cançons en 50 anys de
carrera i, encara que no va
cantar-les totes, potser no va ser per
falta de ganes. Per ell, un recital no és
un acte social lleuger en què un mira
el rellotge pensant a quin restaurant
anirà a sopar, sinó una cosa més compromesa. I més, tractant-se d’un repertori antològic, que aspira a recórrer «les cançons de tota una vida»,
com va anunciar el cantautor.
Així que la Gira luna, que va obrir
el festival Guitar BCN, va brindar una
generosa mostra de tots els colors
d’Aute. Oferint-lo primer com a creador plàstic al documental Vincent y el
giraluna, i condensant després el seu
repertori en 34 cançons. Tres hores i

mitja de trànsit per les seves estacions
poètiques, sentimentals, libidinoses,
metafísiques. Amb un Aute amb la
veu en bona forma, reafirmant la seva
transcendència en el cànon de la cançó d’autor.
Va començar brindant la seva veu
despullada a Me va la vida en ello i, ja
amb la seva banda, dirigida per la guitarra de Tony Carmona, va anar movent-se enrere i endavant en el temps,
combinant les inflexions diàfanes
(De paso) amb els ressons remots (Rosas en el mar), els exotismes (Hafa café) i
el desemparament amb tempo de blues (Dos o tres segundos de ternura). Adoptant el català al dirigir-se al públic de
Barcelona: «Aquesta estimada ciutat
on em sento a casa». Un Aute disposat
a la comèdia romàntica (Slowly, amb
la veu de Cristina Narea) i a cantar a la
sensualitat i més enllà. «Masturbar-
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33 Luis Eduardo Aute, amb Estopa, al Palau de la Música.
se és l’acte d’amor perfecte», va assegurar a l’abordar Dentro. Després vindrien No te desnudes todavía i Mojándolo
todo.
Tornant el gest de l’homenatge Giralunas (2015), va acollir tres convidats. Las cuatro y diez va sonar en català, en frugal aliança amb les veus
dels Amics de les Arts. No va ser l’única cançó en aquesta llengua: Aute va
incorporar la inhabitual Somnis de la

plaça Rovira. A Prefiero amar hi va haver lluïment de Miguel Poveda, culminant-la i portant-la a un estadi inèdit de temperament. I a Una de dos, humor i companyerisme amb Estopa,
parella de la qual va dir celebrar la seva actitud vital «en aquests temps de
claustrofòbia».
En contrast, l’Aute més ascètic, cohenià, a soles amb els arpegis de la seva guitarra a De alguna manera i Anda.

Sense pressa. «He oblidat dir-vos que
el concert dura sis hores i quart», va
fer broma. No va arribar a tant, però
tenint encara al tinter monuments
com Sin tu latido, Cada vez que me amas
o La belleza, ¿com podia donar-lo per
acabat? Més enllà de la mitjanit, un Al
alba d’ultratomba, cantat a cappella, i
un bis amb De la luz y la sombra i Albanta, fonent les seves estrofes d’anhel i
llibertat amb la nit. H
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DIESDEVI I ROSES

Maria Josep Jordan
@MariJoJordan
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Salvador
Garcia-ArbOs.
El periodista va serel mestredecerimOhiesenla inauguracid
del Doble.
"El besavide Manel
va muntar
el
Boiael 1946
i el seuavi, queera
pescador,
va continuar,per6no ~s
fins a11979
queel seupareel professionalitza
i obrecadadia", expli-

El Camp
Nouinaugurael
seuprimerrestaurant
interior a mitges
entreel
GrupIglesiasi Serunion

AlbertRaurich,del
premiat
Dos
Palillos,
preparanourestaurant,
el DosPebrots

restauradora
en constantevoluciO,el GrupIglesias.Si els primers
donenmenjara 450.000personesa I’Estat, els segons
sdntres
germans
propietarisdels Rfasde
Gah’cia
(quehanvisitat tots els jugadors
del Bar£a),I’EspaiKru(que
el 2016haestat a puntd’obtenir
I’estrellaMichelin)
i la casadetapesCa~ota.Tambk
par~icipenen
els reconeguts
projectesrestauradorsdels germans
Adri~a Barcelonaqueencap£ala
el Tickets.
"Sempre
haviadit queel meu
somniera gestionarel Bar£ai mira onsom;ara ja empucjubilar",
comentava
el presidentdeSerunion, AntoniLlorens,tan emocionat cornJuanCarlosIglesias. Ho
deiadesdel cor, moltconscient
quetamb~
alimentaaltres espais
tan emblem&tics
cornel Liceu,el
TNC,
el Palaudela Mt3sica,
I’Auditori... I aviatel World
Trade
Center.
Per6els colorssonelscolors.Feinai plaerentrelligatspercrearun
restaurantquevol "presentaruna
ofer~aassequible,
mediterr~nia,
dequalitat i aptaper sercompartida". S’ubica
a la salaanteriora la
Ilotja presidencial
i nom~s
funcionar~quannohi hagipar~its.
Preparatper donarcabudaa
mksde 140comensals,
les expec-

ca. El paredeManel
ks PereVehi,
home
il.lustrat, granpotenciador
de la gastronomia
("ensva ajudar
molta obrir el Compartir",
explica
Castro),moltvinculatal mOn
cultural deCadaqu~s
i granconeixedordeI’obradeDah’,a qui veiade
petit enel seuCadillacquan
arribavaal poble.
Manel,quehafet estades
en
les cuinesforanesdeJoskAndrOs
El director
general
delBar~
Nacho
Mestre,
i la juntadirectivadelclubamb
elsgermans
Iglesiasi el president
de
Serunion,
Antoni
Llorens,al nouespaigastronomic
Roma
2009,
al Camp
Nou;a sot&OriolCastro
(Disfrutar)i Hideki
i GrantAchatz,elaboraamb~gil
Matsuhisa
(KoyShunka)
donen
suporta Manel
VehiiPaco
P~rez
enla inauguraci6
dela cocteleriaDoble
¯ BARqA
/ ]ORUAN mestria,senseaturar-seni unsegon,cOctelsdecolorsi formessotativesdeptJblicsongrans,perEverCubilla, recomanava
comparEl protagonista
deI’altra gran
fisticades."Lasevacocteleriaet
tir-ho tot. "HihaaperitiusmoltinestrenagastronOmica
dela setpermetbeuremksd’una proposta
qu~unabonapart delsmoltsvisitants quepassen
per la zonaVIP
teressants
i tot unrecorregut
d’ar- man&
ManelVeh(, tambEtk un
sense
queet pugial cap,i aix6~s
enels toursques’organitzen
al
rossos,camsi peixos.La gamba puntde connexiO
ambels gersensacional",
diu Garcia-ArbOs
Camp
Noues podensentir temp- dePalamOs
a la planxa,fideuades, mans
Iglesias,ja queva treballar
mentreprovem
d’arrencarI’enfeitats per un ~patambun preumitbacall~ambsamfaina..."
el 2011al Ticketsd’AlbertAdri&
nadissimb~rman
de la barradel
Hi haur&algunplat inspirat en
Dobleperfer unafoto degrup.
"Si fOssimal noucentisme,
aquest
EIscOctelsde Manel
Vehi el Bar,a, a I’estil delgoldeMessi El b rman,hereudel
local esdiria CapdeCreus",diu
de Jordi Roca?"Demoment
enca- popularbar Boiade
espoden
tastarals
ra no, per6hi pensarem",
diu enGarcia-ArbOs.
Per fer-vos-enuna
Cadaq
u s, es va format idea,resmillorquefer unaullada
baixosdel restaurant
voltat d’altres coHegues
quevan
donarsuporta la novainiciativa.
als videosdel webBoianit.com.
Eggs,de PacoP rez
al Miramar
i a El Bulli
OscarManresa,DaniLechuga,
Manelelaboraespl~ndids
cOctels
Nandu
Jubany
i Albert Raurich,
nocturnsvorael mardeCadaj~ de30-40euros."Jo el vaigtasqued’aqui a poctempsobrir~ un
Defet, fill com
~sdefamfliaresqu~sambunaest~tica suggeridotar la setmana
passada
ambels
locala propdel seuDosPalillos:
tauradorade Cadaqu~s,
es va forra quecombina
paisatge,mesicai
meus
fills i yammenjarm~sde15 es dir9 DosPebrotsi ser~decuina maramb
els millorsa El Bulli, on
convidats
feli£:os,entreels quals,
plats, picotejantunamicadecamediterr&nia.Tampoc
faltava Car- va set desde12008
fins a12011.
Helena
GarciaMeleroi MarcCIoda", deiaLlorensmentre
el xef del
les Abell~n,quetk el Tapas
24als
Deseguida
li va agradar
la salai
tet. PercerLel seupare,BonavengrupIglesias, quetot hocontrol& peusde I’espai Roma
2009.
desprkses va centraren el mOn
turaClotet,novafaltar a la festa.
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CRiTICA DE

Cinquanta i m6s
Luis ~duardo Aute
Lloc i data: Palau de la Mfisica
Catalana (18/II/2016)
DONAT
PUTX
E1 mes de novembre de l’any
1966, Luis Eduardo Aute va entrar a un estudi per gvavar les seves primeres cangons, que es
van publicar l’any segiient. Acumula, doncs, cinquanta anys
d’ofici, que va commemorardurant la jornada inaugural del
Guitar Festival BCN.La cosa es
va allargar tres hores i mitja,
amb m~s de trenta cangons i la
projeccid inicial del migmetratge d’animaci6 Vincent y la giraluna.
La proposta passava per antologar les seves cinc d~cades de
traject6ria, arab temes de primera hora com aAleluya ndm. 1
(1967) i peces recents comSefiales de vida (2012). El recorregut
va transitar per l’Aute metaflsic
(De paso), el que passa comptes
amb els renunciants de la seva
generacid (ka belleza) i, sobretot, ambel celebrat autor de peces d’amor/desamor/erotisme
(Imdnde raujer, Siento que te estoy perdiendo, No te desnudes todavia...).
El van secundar convidats de
les noves generacions com Mimlol Pavodn (Prol~ornamar~ ~-
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topa (Una de dos), Els Amics
de les Arts en la versi6 catalana
que van fer de Las cuatro y diez.
Abans de bisos, va commoure
tothom desgranant Al alba a
cappella.
Malgrat la mirada retrospectiva de la sessid, la de dijous va ser
una jornada que es pot llegir en
clau de present. Ens les vamha-

ver amb un artista no precisament encartonat. Superada la
setantena, Aute es troba en un
magnific momentinterpretatiu,
i va exhibit alguns asos en mat~ria musical, corn el deix blues de
Pasabaporaqui, la cad~ncia boleristica de Dos o tres segandos
de ternura o la coda folk d’Atehas en llamas. Fora d’aix6, segons confessid pr6pia, el mouel
desig de gravar aviat noves can~ons. Entre una cosa i l’altra,
queda clar que la jubilacid ~s
lluny.e

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 141874

TARIFA: 4760 €

E.G.M.: 657000

ÁREA: 192 CM² - 17%

SECCIÓN: CULTURA

2016
C U L T20U Febrero,
R A

DISSABTE, 20 FEBRER 2016

C R Í T I CA D E C L ÀSS I CA

El bon
camí
IevgueniKoroliov,piano
Lloc i data: Palau 100. Palau de
la Música (17/II/2016)
JORGE DE PERSIA

EMILIA GUTIÉRREZ

a York

egona vida de La
durant tres segles

ue es coneixen de l’artista francès

jadors de pèsols, en què dos
gents mengen compulsiva
t, amb la mirada perduda,
si fossin víctimes d’una ce
a que no tingués a veure amb
ic) fins a la delicadesa extre
de les seves pintures més tar
es, escenes nocturnes, en les
s aïlla els personatges en la
or, component petites histò
mínimes que ens convida a

cop mort,
652, les seves
res es van atribuir
aravaggio,
lázquez o Zurbarán

obrir a la llum d’una espel
L’historiador Jacques Thui
deia: “A La Tour no li agrada
ón”. I Úbeda diu que a ell no
nsta, però el que és segur és
no apareix a la seva pintura.
hi ha mar, ni horitzó, ni fi
res a l’exterior o restes de ve
ció”. Només històries.
comissari parla també de la
giositat laica de La Tour”. I
és fa falta mirar el Sant Jo

sep Fuster del Louvre (Sant Jo
sep fent una aturada a la feina per
mirar el nen, que l’il∙lumina amb
una espelma que fa que els seus
dits apareguin gairebé transpa
rents) o La Magdalena penitent
del museu d’Art de Los Angeles .
Una dona amb les espatlles nues i
una llarga cabellera bruna reposa
amb una calavera sobre els ge
nolls al costat d’una taula. Al da
munt sembla que hi ha deixat el
flagell que ha utilitzat moments
abans, ara il∙luminat per una fla
ma que es consumeix en un vas.
L’exposició es va començar a
gestar el 2005, a partir de la tro
balla del Sant Jeroni llegint una
carta, trobat casualment a l’Insti
tut Cervantes i que el catedràtic i
patró del Prado José Milicua va
atribuir a La Tour. El Prado ja te
nia, des del 1991, el Cec tocant la
samfoina, procedent del llegat de
Manuel Villaescusa. L’estrella?
Potser aquella Bonaventura del
Metropolitan que el 1982 The
New York Times va proclamar
com “la més controvertida del
món”, a causa de l’escàndol polí
tic que va provocar a França que
sortís del país, el 1960, i les ence
ses disputes posteriors entorn de
la seva autoria.c
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Ievgueni Koroliov no és gaire
conegut aquí, no es prodiga gai
re com els divos jovenets que
cancel∙len, però la seva com
prensiódelBachméspurfapen
sar. Una cosa així ens va passar
ambSokolov,quequanvaactuar
aL’Auditorifamésd’unadècada
per primer cop, no tenia més de
quaranta persones a la sala. Però
el seu col∙lega també rus Koroli
ov és un referent a l’obra bachia
na. Aquesta ocasió va fer L’art de
la fuga, una obra magna de
J.S.Bach plena d’incògnites, que
ens remet a diversos plans espe
culatius i formals. La interpreta
ciódeixaobertsmoltscaminsno
només per al teclat, i aquest me
canisme situa el músic al centre
de l’univers del joc contrapun
tístic, el diàleg de les veus, els
seus contrastos, les seves inver
sions en forma de mirall.
Va sorprendre per moments
elsilenciquehihaviaalasalaen
tre un contrapunt i un altre, com
si aquest teixit, aquesta trama
que va construint l’intèrpret,
sostingués en suspens l’especta
dor, portantlo per un laberint,
amb petits punts de retorn, però
sense presses ni tensions, cons
cient que aquest és el camí. I
comquelaperfecciónoexisteix,
surt del somieig quan la fuga
s’esgota al final, inacabada.
Perquè Koroliov no utilitza
recursos expressius aliens al
discurs, no afegeix res, és textu
al, encara que des del comença
ment expressa una naturalitat i
unatensióalhora,comquibusca
el camí, conscient al mateix
temps que és l’únic possible.
Sorprèn a més la concentració
tocant tota l’obra de memòria,
sempre previsor amb la partitu
ra tancada sobre el piano. Les
veus es van entrellaçant amb
molta claredat, amb poc èmfasi
més que subratllant el seu des
envolupament, això és, un dis
curs que s’expressa sense afec
tació, ple i auster alhora. I té un
altre mèrit, la precisió, que po
dria portarnos a fer dubtar del
guia. No hi ha notes falses. No
regeix en aquest discurs el pen
sament melòdic ni temàtic. És
com un matemàtic davant la pis
sarra desenvolupant les seves
fórmules i arribant a conclusi
ons sense dubtar.c
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Fotogrames
de

vilanies

FonxoBlanc
Professorjubilat
de rEugenid’Ors

Una tre but a p ac, a: JosepM.Angles,
deCabra...
M’hoha let saber el casteller/critic tan arrelat aAltafulla JordiAndreu. Xavier Bro-generaci6. Quilapay~n... CadaSant Ramonvilafranqui no es perdia la Salseta del
tons ho ha anat divulgant per Facebook; arab un emotiu pilaf de quatre de comiat Poble Sec. N’era tamb6 militant. Imagino que pag6s com era, seguint les terres de
que li dedica la colLa del seu cot, la Joves de Vails. Cabradel Camp,de l’Alt Camp, blat familiar, tenia tot el tempsdel m6nper somiaL per albirar.
6s de la Joves iun temperamentde grans d6ries comel del Josep M.Angl~sIngl6s La relaci6 arab el Josep Maria Angl6sera boi setmanaLPerqu6 tenia el costumde
tenia el m6nmuixerra corn a intim. Podia enmgullir-se de tenir un cosi germ’a, trucar-me boi cada diumengeal vespre. I tom succeeix en aquests casos ens repefam6sper les seves patilles, corn a ja cIfissic segon. Per aix6 el seu inesperat 61tim tiem, en els debats, en els respectius punts de vista. Per a ell els episodis hist6fics
acte pfblic l’atansa fins a la Bisbal arab la revalidadaiHusi6de compartirles xerra- d’alliberament esmentats, per aquesta estranya proximitat queens vincula ales
des castellers animadesper Salvador Feli6, de la Societat de bell nou reconeguda llunyanies de la mateixa cultura, la hispanoamaficana, mereix un aprofundit incoma cor promotor de cada Mare de D6u del 15 d’agost.
ter~s. Nose’n perdia confer6ncia, tampoc.I m’explicavala seva agenda.
Lutentar6 fer saber la sobtada mort del seu fidel oient / participant, aAlexGofina Nopuc deixar d’explicar la ra6 profunda de la nostra boi setmanalvida telef6nica.
del programa de cinema de matinada de dissabte a diumenge de Catalunya Ra- En qu6 era sempreel Josep Mafia Angl6s, de Cabra, de la Joves, qui emtrucava.
dio. Segonad6ria: el clfissic m6sinteHectualdel cinemaamerica. Tamb6n’era una Cornes pot endevinar, una ra6 del cor; una ra6 del cor condemnada
des que va n6ienciclop6dia. La tercera: Cuba, xile... Encara donavavoltes de per qu6 l’atemptat xer, i cr6ixer i fer patir; fins que es va hayer de fer pair corn a quimerasentimental.
a Pinochet no havia let diana. Tant m’hi va insistir que encara tinc per llegir la Cadacop que la pruija de l’enyoranga se li feia insostenible sabia que tenia una
cr6nica de l’intent. Sempreli responia elmateix: el favor queensvafer ETAliquiveu amiga; subsfituthria, potser compensat6ria. Vinculada per camisai ambient i
dant Carrero Blanco. La fflia procubanaens va portar a compartir dos dels recitals
circumstanciaconcreta, d’una diada de la Joves al Pati de Vails. Despr4s,esv~fit el
de Pablo Milan6sal Palau de la Mfisica. La seva mitologia era la de l’6pica nostra mal de cor - o prou amagat- va seguir la inSrcia.., fins que qualla el vincle.
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hembra podría ser un depósito sin tratar para Clhamydia Trachomatis, así como para las infecciones de Neisseria Gonorrhoeae. La gonorrea faríngea tiene
una tasa de curación más baja que la gonorrea rectal o urogenital, es generalmente asintomática, y no es actualmente
un foco de estudio en los esfuerzos de
control de enfermedades de transmisión
19 informes
Febrero,
2016 han docusexual. Los
recientes

que existen personas
que son portadores
PAÍS: España
asintomáticas,
lo que significa que tienen
la enfermedad, pero no lo notan, tienen
PÁGINAS: 18
síntomas leves, o no le dan importancia
a su sintomatología,
TARIFA: 830 pero
€ potencialmente contagian. Y lo habitual es que estas
personas,
así 442
comoCM²
los que
padecen
ÁREA:
- 46%
ETSs no lo sufren en una sola y única localización física. Estos gérmenes, y sobre

cancer e incluso la
muerte. Menorca no
escapaFRECUENCIA:
a las estadísticas.Diario
Todas las enfermedades citadas (menos el Zika) se han
O.J.D.: 4260
diagnosticado en Menorca.
¿Qué
hacer entonces?
E.G.M.:
34000 Sexualidad
adulta, responsable, sin entrar en tema
gustosSECCIÓN:
y tendencias,OPINION
con protección adecuada y muy estricta cuando se practica
sexo con personas desconocidas, ocasio-

cias graves, coincidirá plenamente. Perder la capacidad de ser madre, o tener
disminución de la fertilidad, a causa de
enfermedades que son previsibles, diagnosticables y tratables, no es ninguna
bendición. No me extenderé en resto de
consecuencias que pueden provocar estas dolencias. Debemos ser cuidadosos,
por nosotros y por el otro. Está en la
conciencia de cada uno. Allí lo dejo.

sat que hi hauria poca
gent -i més tranquil·litat,
per tant- que si ho feia
més tard. Al costat de la
porta d’entrada al restaurant, he contemplat
una vegada més un retrat femení de l’escultor
Miquel Blay, avui esplèndidament il·luminat per
la llum del sol de migdia.
El podeu veure a la segona foto que he inclòs en
aquest article. Si el nom
de Miquel Blay no us diu
res, us faig saber que és el de l’autor del
gran conjunt escultòric de la façana del

barceloní Palau de
la Música Catalana, indubtablement un dels millors exemples de
l’art modernista de
tot Europa. Una altra mostra excel·lent de la mestria de Blay és «Els
primers freds»,
que trobareu fàcilment per internet.
Després del dinar, coronat amb
un pastís de xocolata boníssim, m’he dedicat a enllestir la
lectura del darrer llibre –llibret més tost:
només té una seixantena de pàgines- que
he comprat a Menorca, «El model turístic
menorquí: mite o realitat (1960-2015)»,
obra de la jove economista maonesa Carolina Beltrán. (Aprofit aquestes línies
per a felicitar-la i, com a menorquí,
agrair-li també la seva contínua contribució al coneixement de l’economia de la
nostra Illa).
No gaire més tard de les tres, he sortit
del restaurant i, muntanya de Montjuïc
avall, he començat a caminar xano-xano
cap a ca meva de Barcelona.
Com haureu pogut veure, mig dia gens
desaprofitat.

De mes verdes en maduren

UN MATÍ PER MONTJUÏC
Eladi Saura
Professor jubilat

omenç aquest article al restaurant del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), el més important dels museus d’art del Principat. Des de la taula on din puc contemplar, a través d’un enorme finestral, la
ciutat de Barcelona. Una de les fotos que
acompanyen el meu article d’avui us permetrà fer-vos cabal de la panoràmica que
tenc en aquests moments davant dels
ulls: la ciutat d’en Porcioles i la Monyos
des de la gran font de l’exposició universal de 1929 fins a la serralada de Collserola.
M’he passat bona part del matí ben entretingut passejant pels jardins que el
francès Jean-Claude Forestier, amb l’ajuda del maonès Nicolau Maria Rubió, va
dissenyar en aquesta petita muntanya de
Barcelona també en ocasió de la mostra
del 1929.
Una vegada més he entrat a l’edifici
(del 29, ben igual) que actualment és seu

C

del museu i del restaurant on ara redact
aquestes línies. Avui he tornat a visitar
les sales que des de fa uns anys guarden
la magnífica col·lecció de pintures del
polític i financer Francesc Cambó, que jo,
d’adolescent, ja anava a veure al Palau de
la Virreina, a la Rambla, que aleshores la
contenia. També he dedicat una bona
mitja hora d’aquest matí a l’interessantíssim conjunt d’obres dels escultors catalans dels segles XIX i XX (Antoni Solà,
germans Vallmitjana, Josep
Llimona, Miquel Blay, Josep
Clarà...), ben coneguts dintre i fora de Catalunya. A
Madrid i Hispanoamèrica
no són pocs els monuments
públics de la seva producció, i a les ciutats del Principat podem trobar-hi gran
quantitat de mostres del
seu art, no tan sols en museus, sinó també decorant
places, carrers i jardins, a
més d’a les sepultures de la
burgesia catalana de tants
cementiris.
✒ HE ANAT a dinar al restaurant del museu de seguida que l’han obert. He pen-
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Els Giovinetto en dotze cançons
 Els integrants de la coral semifinalista d’«Oh Happy Day!» fan una tria dels temes que interpretaran al primer concert a casa

1

2

Himne dels
pirates

«És una cançó amb
gran dificultat que ens
va costar molt d'aprendre i que al final
la recompensa va ser
molt gran! Vam fer
una versió molt bona!
És amb la que obrirem
el concert»

3

4

Super
Trouper

Lacrimosa

«És el tema amb
el qual vam debutar
al programa d'OHD i
el que ens va donar
molta projecció al
concurs»

«És una cançó
molt divertida que
la vam començar
a cantar amb la
versió original
al cotxe. El que
va començar
com a broma s’ha
convertit en repertori de Giovinetto»

5

Paraules
d'amor

«Va ser la primera cançó que
vam cantar
junts i ens
transmet un
sentiment de
nostàlgia quan
la cantem»

6

Sugar

«Ha estat
l’última cançó
que vam interpretar al programa, i és la
més moderna
que fem! Ens
transmet molt
bon rotllo»

IMATGE PROMOCIONAL

«Vam tenir el privilegi de
cantar aquesta cançó amb
la companyia de Dagoll
Dagom a l'espectacle de
Mar i Cel! I per aquest motiu
és molt especial per a nosaltres! És la cançó que fa
descontrolar-nos»

Everythings
allright

ALTRES PROPOSTES PER AL CAP DE SETMANA
TNC

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

ALLEGRO
 Dissabte, a les 21 h. Catorze

NOMÉS SÓN DONES
 Dissabte, a les 22 h. L’actriu Mí-

riam Iscla, la ballarina Sol Picó i la
cantant i guitarrista Maika Makovski formen el trio protagonista de
Només són dones, l’espectacle teatral que es podrà veure demà a la
nit a Berga després de ser escollit

en el procés participatiu ciutadà
obert en el projecte Programa’t. El
muntatge és un al·legat en favor de
la recuperació de la memòria històrica que denuncia la repressió que
van patir moltes dones del bàndol
perdedor a la Guerra Civil Espanyola. El franquisme, amb la inestima-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ble ajuda de la jerarquia catòlica, va
empresonar i matar un gran nombre de persones durant els anys
posteriors a la seva victòria. Berga
(Teatre Municipal). Preu: 18 euros (15 euros per als menors de
25 anys). Venda a taquilles, tincticket.com i Oficina de Turisme.

cantants interpreten a cappella una
vintena de peces de música clàssica en un maridatge amb l’univers
del gag visual que és l’element
constitutiu de l’espectacle Allegro,
que arriba a la capital de l’Anoia. El
grup Cor de Teatre, que ja va protagonitzar la reeixida Operetta amb
el manresà Jordi Purtí, repeteix la
unió de música i teatre en una proposta que dirigeix Paco Mir (Tricicle), amb David Costa en l’apartat
musical. Mozart, Bach, Vivaldi, Händel i altres compositors de primera
fila sonen en la veu dels intèrprets
per fer adonar l’espectador que la
música és present a la vida quotidiana de la gent, en molts moments
al llarg del dia sense, sovint, ni adonar-se’n. Igualada (Teatre Municipal l’Ateneu). Preu: 18 i 15 euros. Venda a taquilla, www.ticketea.com i Punt de Difusió Cultural i Turística.

CHEFS
 Dissabte, a les 21 h. La Compa-

nyia Yllana presenta l’espectacle
Chefs el cap de setmana en què el
teatre Kursaal celebra el seu novè
aniversari. Els actors César Maroto,
Carlos Jano, Rubén Hernández i Susana Cortés tornen a la ciutat amb
un muntatge d’humor gestual sobre el món de la cuina, al qual
treuen molt suc humorístic com en
ells és habitual. Manresa (teatre
Kursaal). Entrades: 15 euros (12
euros carnet El Galliner, menors
de 25 anys i majors de 65 anys).
Venda a taquilles, 93 872 36 36
i www.kursaal.cat.
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DANI PERONA | Berga

El Cor Giovinetto deixa enrere el
plató de TV3 per trepitjar els escenaris de Catalunya. La formació
semiﬁnalista de la tercera edició
del concurs d’èxit Oh Happy Day! estrena espectacle.
Els dotze integrants del grup que
s’ha fet popular després del pas per
aquest reeixit format televisiu inicien

7

Jo mai mai

«Vam tenir el
plaer de cantar-la
amb Joan dausà al
ﬁnal de la seva
gira al palau de la
música»

8

una gira de concerts per la geograﬁa catalana. La primera cita, però,
serà a casa, al Berguedà, i més concretament a Gironella.
Els Giovinetto presenten la seva
primera actuació aquest diumenge
(18 h, al pavelló d’esports de Gironella). Una cita important per a ells
que té un doble objectiu: ensenyar
el que saben fer dalt l’escenari amb

Think

«És una
explosió de so
de llibertat! i
malgrat que
amb ella ens
van donar la
nominació, ens
va donar
molta força de
superació»

9

EL CONCERT

Cor Giovinetto
Lloc: pavelló municipal d’esports. Gironella.
Dia: diumenge, a les 18 h. Entrades:
anticipades a 14 € a gironella, a la sabateria les
novetats, la llibreria, assessoria pla i llibreria
guinó; a puig-reig, a assessoria puig-reig i a
sabateria les novetats; i a Berga, a la sabateria
les novetats. a taquilla, al preu de 16 €.

ABC

«el tema ens va donar
el ritme al grup vocal giovinetto, i ens fa gaudir cada
cop que fem la coreograﬁa
a sobre l'escenari.
És la cançó amb la qual
ens acomiadem del
concert: una gran
festa ﬁnal»

timental i també amb sorpreses
que no han volgut desvelar.
Després de Gironella, la setmana
vinent seran a Berga (amb entrades
exhaurides); el 4 de març aniran a
Solsona i el 6, a Valls. També actuaran al Kursaal de Manresa el 22
de maig, on esperen arribar-hi amb
una banda de músics que els acompanyarà en directe.

les seves veus i agrair el suport que
els berguedans els han donat al
llarg del seu pas pel programa.
Aquest concert, que inclourà temes que van interpretar al concurs
i altres cançons que han afegit al seu
repertori, és el primer d’altres que tenen programats en els propers mesos. Asseguren, però, que serà especial, amb una forta càrrega sen-

O Fortuna
10 «És
la cançó que fa

11

trempar més el públic i fa
que ens creixem molt. per
a nosaltres és una xutada
d'adrenalina. Va ser un
repte per a nosaltres ja
que està escrita per a un
cor i una orquestra de
grans dimensions, i portarho al nostre terreny va
ser difícil, malgrat
sigui del nostre estil
més clàssic».

Hores
d’amor

Arrels
12 «aquesta
cançó està

«És un tema
que més hem
après fora del
programa perquè la vam cantar a la festa
dels Súpers i
davant de
molts espectadors»

dedicada a la gent a qui
més estimem, ens transmet
un sentiment únic que
només es pot trobar en
aquesta cançó, i que compartim tots al mateix
temps quan la cantem»

ALTRES PROPOSTES PER AL CAP DE SETMANA
arxiu/eudald redó
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TOMEU PENYA

fotografia promocional

ZUM-ZUM TEATRE

 Dissabte, a les 21 h. el cantautor

 Dissabte, a les 19.30 h. una

mallorquí tomeu penya presentarà
el seu darrer disc, optimista, un treball de to intimista pensat per a sales on la proximitat amb el públic
adquireix un valor especial. el carismàtic intèrpret oferirà als espectadors les peces del seu treball més
recent, però també farà sonar alguns dels seus èxits més recordats,
com ara illes dins un riu, duc el dimoni dins jo i mallorquins i catalans.
amb el preu de l’entrada, els assistents al concert podran degustar
una broqueta de sobrassada i formatge i un xarrup de pomada xoriguer per crear ambient illenc. tant
abans com després, a més, tomeu
penya passarà pel bar del teatre
per fer-se fotografies amb els espectadors que així ho desitgin.
Sant Fruitós de Bages (Teatre
Casal Cultural). Preu: 18 euros
(16, anticipades al Nexe, al Kursaal i a www.kursaal.cat).

nova sessió del cicle d’espectacles
familiars tempo, aquest cop amb la
companyia Zum-Zum teatre i l’obra
la nena que vivia en una capsa de
sabates. la protagonista és la Júlia,
una nena que s’avorreix però se
sent molt segura. Balsareny (Sala
Sindicat). Entrades: 7 euros (5
euros per als socis).

PENGIM-PENJAM
 Avui, a les 18 h. els titelles i el

violí s’uneixen en l’espectacle el
llop cantaire dels tres porquets i la
caputxeta, que la companyia pengim-penjam interpretarà aquesta
tarda a la biblioteca sallentina. els
infants podran gaudir amb la història d’unes fruites i verdures que
adopten formes que fan pensar en
uns contes populars... però que acaben adoptant uns relats diferents
als habituals. la imaginació és capaç d’això i de molt més en aquesta
proposta. Sallent (Biblioteca Sant
Antoni Maria Claret). Entrada
lliure.

FINE ART
 Dissabte, a les 19.30 h. la fotò-

grafa montse campins i el mag
maxi protagonitzaran la performance artística que antecedeix la inauguració del festival fine art de fotografia, que tindrà lloc la setmana
vinent. el circ de la diva Singh és
una funció fotogràfica durant la
qual del barret de l’il·lusionista no
sortiran conills sinó fotografies. durant el fine art, campins exposarà
a l’artèria. Igualada (galeria Artèria). Entrada lliure.
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Entrevista Anna Crespo Obiols
Regidora de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Manresa. No arriba per «regirar-ho tot» però vol jutjar per ella mateixa. Anna Crespo prové del món de
les arts plàstiques i en la seva primera aventura en un altre món, en el de la política, ha assumit la regidoria de Cultura. Nota la responsabilitat però no se sent sola

«És obvi que tenim les arts visuals coixes»
 La nova regidora creu que el Casino necessita un revulsiu i que la zona del riu és un espai per reivindicar amb usos artístics
Susana Paz
MANRESA

No demana «100 dies de gràcia»
però sí una mica de temps per posar-se al dia. La manresana Anna
Crespo Obiols (1971), la nova regidora de Cultura i Joventut, vol jutjar per ella mateixa què funciona i
què coixeja. Mirar, parlar i argumentar. I tornar a parlar. El que faci
falta. Artista plàstica, llicenciada
en Belles Arts, és membre fundadora del col·lectiu Gènere i Gèneres, i tot i que ha participat a la Taula d’Arts Visuals i és membre del
Cercle Artístic i de Cineclub, ara «estic a l’altre costat de la taula. Se m’acaba tota vinculació artístico-festiva». Ha exercit la docència, parla sis
idiomes i ha viscut dos anys a Xangai amb la família. Té dos ﬁlls, de 7
i 10 anys. Era el primer cop que es
presentava a les llistes. Ho va fer en
el número 5 per Esquerra.
P Artista i política. Com ha arribat
ﬁns aquí?
R Si fa un any m’ho haguessin dit...
Esquerra em demana col·laborarhi, m’ho rumio i accepto. En aquell
moment no vaig pensar gaire en les
implicacions, però s’havien de tenir en compte. I, després, tot ha anat
molt ràpid: de donar suport a una
opció a poder-la materialitzar. És un
privilegi.
P Amb el que no hi comptava.
R No, això és fruit d’una negociació. Pots estar cridat per perﬁl, capacitat... perquè la cultura i l’ensenyament són el meu camp. Però, de
certesa, cap.
P L’han felicitat o l’han planyut?
R M’han felicitat. Tothom, entitats, companys, amics, família...
P Quan Joan Calmet, el seu predecessor, va arribar al càrrec tenia
molt clar que Manresa anava
coixa en arts plàstiques. Aquest és
el seu camp. Cap on tirarà?
R S’ha de ser molt conscient que hi
ha un pressupost i que hi ha unes
àrees. Sóc del gremi de les arts
plàstiques i detecto aquesta mancança. Ja he parlat amb la Taula
d'Arts Visuals i amb el Cercle Artístic, i s’han posat a disposició del
que calgui....
P Contents, suposo.
R Sí, és clar. Ells poden pressuposar una sensibilitat, que hi és. Però
no estem parlant de si a mi m'agrada un tipus de música o una al-

tra o si m'agrada la cavalcada o no.
Jo estic aquí per servir. S’ha de detectar què falta, què som, què es vol
i què està consolidat, prescindint
molt i molt de quin és el meu camp
natural de treball.
P Però vostè, què en pensa?
R Que és obvi que tenim les arts visuals coixes, que no estem posicionats en el territori català i que
això s’hauria de poder reparar...
sense desatendre la resta.
P El Centre Cultural del Casino
necessita un revulsiu?
R Honestament, sí. Però també
som ﬁlls d’una època, d’una austeritat que ens ha portat ﬁns aquí.
Estic en procés. Hi ha una part de
propostes que hereto, que entomo
i endavant. Després, ja parlarem
amb el cos tècnic.
P I què voldria fer?
R Arribar a més llenguatges plàstics, arribar a l’emoció, a perdre la
por a les instal·lacions, una mica
com passa amb la música, que té
aquest punt instintiu per atraure o
provocar repulsió. Aproﬁtar el focus que representa el Casino però
obrir també altres espais...
P Per exemple?
R Penso en el convent de Sant
Francesc, en els baixos de la fàbrica
dels Panyos, en l’Anònima, en l’Aranya... Però tot dependrà de poder complir la normativa, de les
competències. La regidora no es
pot il·luminar i no es tracta de
proposar idees que acabin sent bolets, sinó d’opcions amb continuïtat. Crec profundament en les itineràncies, nodrir-te del que has
produït i exportar-ho, i al revés,
aproﬁtar projectes amb un cost mínim. S’ha d'obrir el ventall.
P Com i on es notarà? És a dir, qui
és Anna Crespo? Ha vingut a regirar-ho tot com un mitjó?
R No. Segur que hi ha coses que es
poden ajustar o canviar. Em paguen per això. Però jo he tingut
pocs problemes d’entesa a la vida.
A mi m’agradaria tenir una relació
cordial i amable, i familiar si cal,
amb entitats, personal tècnic, mitjans... Jo busco clarament l’acostament humà, la seriositat i la professionalitat. I una certa capacitat
executiva. Que els fets parlin per
mi. Voldria que poguéssim deixar
un pòsit. Afermar camins que potser jo no veuré però que fan ciutat.
P I què li agradaria?
R Donar un pes supracomarcal a
la DO com a aglutinador entre

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

SALVADOR REDÓ

EN CURT

Una cançó. Tantes... Tornar a
cantar, del Sisa, al Palau de la
Música.
Un llibre. Te mando este rojo
2 cadmio, les cartes entre John
Berger i John Christie; un regal de la
meva amiga Alba Ferrer; Ànima, de
Wajdi Mouawad, em va impressionar
molt...
Una mania abans d'anar a
3 dormir. Cap.
Una mania en llevar-se.
4 No sóc gens maniàtica.
A qui s’encomana quan té
5 problemes. A ningú.
WhatsApp o trucada.
6 WhatsApp sense faltes i
trucada quan has d'assegurar el què.
Però jo sóc de veure'ns i parlar,
parlar, parlar...

1

Anna Crespo al Centre Cultural del Casino, on hi ha la regidoria

«Busco l’acostament
humà, la seriositat i la
professionalitat. Que els fets
parlin per mi»
pobles, art, cultura, vi... O el riu,
aquesta nova postal del Pont Nou.
El riu com a espai a reivindicar, per
fer-lo nostre, com va passar amb el
parc de l’Agulla.
P Vol dir un espai artístic?
R És una zona llarga que corredors, passejadors de gossos i caminants s’han fet seva, però el
ciutadà mitjà encara no. La gent no
tenim present que existeix i que allí
hi ha un superactiu. El format? Jo
penso en arts barrejades. Una part
més artística, de tast, de lleure.
Ho pot incloure tot.
P Els diners són el que són?
R Cultura té 2.700.000 euros de
pressupost que, explicat així... Però
les despeses de personal i infraestructures ja s’endú entre el 35 i el
40 %. Per gestionar, per a activitats,
queden menys de 300.000 euros. I

tot està repartit en partides.
I això vol dir?
R Que el que podem fer és moure,
revisitar partides. No n’hi ha de noves, i si tens idees, has de buscar el
ﬁnançament. O sigui que la meva
festa del riu no la contempla cap
partida, per tant...
P Haurà de buscar ﬁnançament.
R Exacte (riu). I benvinguda sigui la iniciativa privada.
P De miracles, no en farà.
R No! Però espero fer una bona
gestió, estirar el xiclet. Hi ha molts
ulls mirant, afortunadament.
P
Quin és el principal actiu de la
cultura manresana?
R
La capacitat de les persones
sempre és el principal actiu. I pensant en la Manresa 2022, el que és
innegable és que sant Ignasi ho és
quant a coneixement, cultura i turisme, però si anem per aquesta via
hem de fer molta pedagogia. El
manresà mitjà no ha entrat en
sant Ignasi. També és cert que de
talents artístics en tenim, però
tampoc no els hem pogut retenir.
P
I què li manca?
R Hi ha un cert desconeixement de
P

les nombroses coses que es fan. Hi
ha un sector que està a tot arreu i
un sector al qual les coses no li arriben. Hem de comunicar millor i
arribar a més gent. No es pot menystenir l’impacte d’una biblioteca, d’un concert, de qualsevol art.
És com el pintallavis vermell en
temps de guerra. S’ha de saber
comunicar al manresà mitjà, que
sóc jo a l’altre costat quan surto d’aquí, que hi ha opcions. Després les
coses ja van soles. Reivindico el
plaer de la lectura, de l’espectacle,
de l’experiència estètica perquè
genera ciutadans crítics. La cultura és per sembrar a mitjà termini.
P
Per què li agradaria que es conegués Manresa?
R Tenim el Kursaal, amb un model
de gestió que s’estudia, tenim la
Manresa ignasiana... No cal buscar
una punta de llança. Prefereixo
un equilibri. Hi ha lloc per a tot.
P
Li pesa la responsabilitat?
R
Sí, una mica. Tinc molta conﬁança, no em sento sola. Això no
depèn de la meva il·luminació, no
és una aventura personal, és un
projecte amb gent molt bregada. Jo
provaré de ser un revulsiu respectuós. Responsabilitat? Tota, són
els diners dels ciutadans i també les
seves il·lusions. Però sí, pesa, ara no
dormo bé.
P
O sigui que li ha canviat la vida.
R
Ja amb l’entrada en política.
P
Continuarà escapant-se a cineclub?
R
Si puc, allí estaré.
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FORMACION
HOY RECOMENDAMOS

Marion
Harper
Ileva
al Eaf suindiepop
desenfadado

10.00

Criaturasenla naturaleza
LLEIDA.
FAC.EDUCACION.
UDL-CAPPONT.
El escritor y astrOlogoGerman
RoAtenci6na las personas
damilanshablar~de perder el mieEl filOsofo y politico JosepMariaFor- do pero no el respeto al inmenso
n4 pronunciar~la conferencia~ticai reino invisible y enigm~ticoparael
atencidalapersona,
ser humano,en la conferencia Las
criaturasocultasdela naturaleza.

17.00
LLEIDA.
FACDERECHO
Y ECONOM[A.
UDL.

22.30

LLEIDA.
CAFE
DEL
TEATRE.
8,~

La cantante MarionHarperpresentasu
primer disco, Cotton Candy,en el CafE
del Teatre,tras el 4xito de su primerEP
Seasons.
Este trabajo sirvi6 papadar a
conocerla propuestade la joven cantante afincadaen Catalunya,de raices
inglesas y uruguayas,con el quepresent6 5 temas que la han llevado de
gira durante m~sde un afio por todo
el territorio catal~n,pisandoescenarios
comoel Palau de la Mfisica o la Sala
Apolo, que ha compartido con Joana
Serrat, MaikaMakovskiy MaiaVidal.

20.00

LLEIDA.
SEDE
DECEL.FRANCESC
MACIA,
7.

Economia
social
La UdLcelebra la jornada Economia
Sociali Cooperativisme,
enla q uedebatir~ la innovaciOnen el gobierno
de las cooperativas,retos de futuro
y diferencias en el marcoeuropeo.
Tras unapausa, abordar~nlas cooperativas comoentidadesdel siglo
XXI, y despuEs
entregar~nel premio
al mejortrabajo de gradosobrecooperativismo2014-2015
de la fu ndaci6n Rocai GalEs.

19.30

ALPICAT.
SALA
LAUNIO.
5~

XavierSalai Martin

20.00

TORRES
DESEGRE.
SALA
PL.CATALUNYA.

Sor LuciaCaram
Conferenciade sor Lucia CaramEl
compromfs
en tempsde crisi, en la
que la monjatucumana,arraigada
en Catalunya,participa en las Jornadasculturales del municipio.

21.00

MOLLERUSSA.
C.CULTU
RAL.ENTR.
LIBRE.

Aguade mar
La asociaci6n Ecobenestarorganiza la conferencia Aguade mar, un
medioalcalino, integral, medicinaly
gratuito, deSiscoFlorez.

El economistay catedr~tico de la
MOSICA
universidad de Columbia, Xavier
Salai Martin, hablar~sobrelos retos
de la economiaactual, la competiAUDITORIO
E. GRANADOS.
tividad, la capacidadde innovar, el LLEIDA.
papel de las instituciones p~blicas
’EIs Timbalers’
paraasegurarun future en la educaci6n y la capacitaci6n
de los j6venes. Alumnosy profesores clausurancon
esta cantatala semana
cultural del
conservatorioy la escoladem~sica.
LETRAS

19.00

La cantautoraMarion Harper.

17.30

EXPOSICIONES Y GALER AS
CAM
LEANDRE
CRISTOFOL.
LLEIDA.
C/LAPALMA,
S/N.
Toplay with heights with a kind of void. La firma DAFO
amparael
proyecto
expositivodelan Waelder,
enel quemuestra
la inestabilidad
a trav4sdela ironia y el skateboarding.
Hastael 26defebrero.
MUSEO
COMARCAL.TARREGA.
MAJOR,
15.
Fotografla
estereoscbpica.
Entre 1895y 1960.Hastael 6 demarzo.
MUSEO
DEARTE
JAUME
MORERA.
LLEIDA.
AV.BLONDEL,
40.
Joana
Biarn~s.
El rostre,Iqnstanti el Iloc. Fotografiasdeestapioneradel fotoperiodismo,
quereonerostros an6nimos
y pfiblicos, a Io
largodelos afios 60y 70del pasado
siglo. Hastael 20demarzo.

20.30

LESBORGES
BLANQUES.
BIBLIOTECA.

AGRAMUNT.
CASAL
AGRAMUNTI.

’Llegirel teatre’

Stradixie’s Band

Sesi6n del grupoLlegirelteatreen
torno a Maria Rosa, de A. Guimeri

Inauguraci6n
del XIV ciclo de .loves
interprets de la escuelamunicipal
de m6sicacon el concierto del grupo Stradixie’s Band, formadocon
el objetivo de compartir su pasi6n
por la m6sicadixieland a trav~s de
un repertorio din~mico,quealterna
cl~sicos del g~nerocon actuales.
Entradalibre, paratodaslas edades.

18.00

CERVERA.
BIBLIOTECA
COMARCAL.

’Kitty Crowther’
Encuentrodel grupo de lectura de
literatura infantil y juvenil paracomentarlas obrasde Kitty Crowther.

22.30

QUIOSC
GALLERY,
TREMP.
PS.PARE
MANYAN
ET,34.
Francesca
Llopis. Recopilaci6n
de obrasdela artista, considerada
una
de las principalespintorascatalanasde su generaci6n.
Fuemiembro
del grupodecreadores
dela mitica revistaAttics. Hastamarzo.

INFANTIL

ALMACELLES.
AUDITORIO
C. CULTURAL.

18.00

CeskFreixasen Almacelles

ESPAI
GUINOVART.
AGRAMUNT.
PL. DELMERCAT.
Quartparlenles cendres,Exposici~nquedenunciala guerraquese
apoderadel espacioy recuerdalos bombardeos
deGuernica,el 26 de
abril de1937y deAgramunt,
el 5 deabril de 1938.Hasta27dematzo.

TREMP.
SALA
MULTIFU
NCIONAL
LALIRA.5 ~

FUNDACION
SORIGUI~.
LLEIDA.
ALCALDE
PUJOL,
2 BIS.
In the beginning
was. Instalacionesde grandesdimensiones
de la
artista japonesa
ChiharuShiota.Unacuentaconobjetosde personas
an6nimas
y otra hablasobrelos origenes.Hastael 31 demarzo.
ESPLUGA
CALBA.
ESPAI
ANTONI
FERRER
DELCASTELL.
Pedres
gravades.
ManelaGraciEexpone
piezasen piedrade la Gravera, dedonde
salentambi4n
parala Sagrada
Familia.Hastael 20dejulio.

’Jai, el mariner’

El premiadocantautor CeskFreixas
intervieneen el ciclo Nits de Taverna de Almacelles, con su canci6n
reivindicativa, conectada
conel espiritu combativode la NovaCan~:6.

Tres marineros que van de puerto
en puertonarranla historia de Jai,
el mariner, queviviO mil aventuras
y cruzOmaresy selvas en su viaje
ANTARES.
BALLESTER.
ENTR.
LIBRE.
hacia el amorde MarieClaire. Es un LLEIDA.
espect~culode titeres de Zipit Company que organiza XarxaTremp.

22.30

20.30

TORA.
ESCUELA
SANT
GIL.

La lecturaen casa
Secelebrala charla coloquioLectura
ifamilia, conentradalibre.

CONFERENCIAS

18.30

LLEIDA.
COLEGIO
EPISCOPAL.

Ella nosvuelvedecentes
La jovenbanda
leridanaElla nos
vuelve decentes,que nacedel concursoMicro Obert, llenar~ el local
de su rock cl~sicoen ac~stico.

’La educaci6n
enel sigloXXI’
Serie ’Ego’ de Mireia Serra, queexponeen el ClubSicoris.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Conferencia
La educacidn
en el siglo
XXI,quepronunciar~
el fil6sofo, pedagogoy divulgador GregorioLuri.

M~s
informaci6n
en

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 6

O.J.D.: 19211

TARIFA: 2875 €

E.G.M.: 111000

ÁREA: 143 CM² - 25%

SECCIÓN: ZOOM
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O EL HETRO DE BARCELONA
Vet a los dirigentes del Gobierno
catalBn ponerse medallas en la
inauguraciOnde la linea 9 del
metro de Barcelona produce
cierta indignaci6n La construe
ciOn de esta obra ha sido de todo
menosejemplar. En el aspecto
t6cnico ha habido improvisaciOn
y prisas que desembocaronen el
accidente del Carmelo Ha estado
bajo la continua sospechade la
corrupci6n del 3%y, segOnel juez
del caso Palau, las constructoras
han pagado mordidas millonarias
a Converg~ncia. ~ como guinda,
su coste escandalosamentealto:
el metro de Barcelona al aeropuerto de El Prat (20 kil6metros)
ha costado ]6000 millones de
euros, el doble que toda la linea
AVEde Barcelona a Madrid (600
kil6metros). La obra robs importante de la Generalitat ha sido un
lamentable espectBculo de mala
gesti6n que nos tocar~i pagar a
todos y del que ningOnpolitico ha
asumido responsabilidad alguna.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

LarevistaTIEMPO
quiere
agBde£er
la
fidelidad
desuslectores
prerniando
cada
semana
la meior
ca[tarecibida
enla di[ecciOn
dec0rre0
electr6nic0
tiemp0@grupozeta.es
y el n]ejorcomentario
realizado
a unan0tidapublicada
enla p~gina
web
tiempodehoy.com.
Lostextosnodeben
exceder
las15lineasmecanografiadas
y
tienen
queIlevarel hombre
completo,
ladirection,
eltelefono
y elDNI.Cada
semana,
la redaction
dela [evista
elegira
la mejor
aporiaciOn
deentretodas
las
enviadas
potloslecto[es
y la publica[~
enel siguiente
nemero.
Como
p[emio,
el
lectorelegido
recibir~
ensucasa
unlore
depe]iculas
ylib[os.

