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L’artista Miquel Barceló ‘cobrirà’ de fang el Palau de la Música i ‘dispararà’
aquest material als cors, en una temporada amb Glass, Flórez i Dudamel

Un Palau enfangat
G. Vidal

BARCELONA

Un artista plàstic, Miquel
Barceló, serà el gran protagonista de la temporada
2018/19 del Palau de la
Música. El de Felanitx cobrirà de fang l’edifici modernista en una intervenció que es podrà veure entre els mesos d’abril i juny
del 2019, i participarà, els
dies 8 i 9 d’abril, en una
performance concert amb
l’Orfeó Català i els Cors de
l’Escola Coral, durant el
qual Barceló, segons paraules de Víctor García de
Gomar, director artístic
adjunt del Palau, “entrarà
i sortirà d’escena, disparant fang contra els cors” i
crearà “una escultura sonora” que continuarà al
Palau durant unes setmanes. En el concert s’estrenarà una obra encarregada al compositor Pascal
Dusapin i es podrà escoltar la gravació estereofònica que Dusapin i Barceló
van realitzar a la cova
francesa de Chauvet. Per
la seva banda, en la intervenció en l’edifici, respectuosa, segons García de
Gomar, amb les “limitacions patrimonials i arquitectòniques del Palau”,
l’artista plantejarà la creació d’una “cova”, en una
acció similar a la que va fer
fa dos anys als vidres de la
Biblioteca Nacional de
França. Barceló, segons
García de Gomar, està

Miquel Barceló farà una acció semblant a la que va fer fa dos anys als vidres de la Biblioteca Nacional de França ■ FRANÇOIS HALARD

“molt animat”, tot i admetre la dificultat de valorar
fins on arribarà la intervenció, ja que “depèn dels
límits físics del Palau i del
pressupost”.
Més enllà de la intervenció del mallorquí, que
va centrar gran part de la
presentació, dijous, de la
Temporada 2018/19, el
Palau celebrarà un total de

116 concerts i 50 activitats
complementàries,
amb visites estel·lars com
les del tenor Juan Diego
Flórez (que tornarà a Barcelona el 7 de maig de l’any
vinent) i el director Gustavo Dudamel (encarregat
d’inaugurar la temporada
el 18 de setembre amb un
programa de Schubert i
Brahms). Philip Glass i Jo-
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sep Maria Guix, d’altra
banda, seran els compositors convidats de la nova
temporada. A Glass, el Palau li dedicarà un cicle i les
seves composicions seran
presents en un total d’onze actuacions, entre les
quals una presentació en
versió concert d’Einstein
on the beach, òpera icònica de l’últim quart de segle

XX que, a Barcelona, es va
poder veure durant la
temporada 1991/92 del
Gran Teatre del Liceu.
Glass actuarà també com
a pianista en un concert el
21 de maig amb un programa del seu catàleg de piano, acompanyat de l’Orfeó
Català. Per la seva banda,
l’univers de Guix, definit
pel Palau de “concís, aus-

ter i quasi màgic”, serà
present en deu concerts,
entre els quals destaquen
la presentació de la seva
obra orquestral més ambiciosa: Imatges d’un món
efímer.
Un concepte, el d’origen, trenarà bona part de
la temporada, amb obres
com les tres darreres Sonates de Beethoven que
interpretarà, al piano, Josep Colom; les Variacions
Goldberg, de Bach, amb
Sir András Schiff, o la Missa en Si menor de Bach,
amb Philippe Herreweghe
i el Collegium Vocale de
Gant. Per la seva banda,
els cors de l’Orfeó i el Cor
de Cambra, sota el lideratge de Simon Halsey, actuaran en cinc concerts
l’octubre a Xangai i faran
una gira amb la Münchner
Philharmoniker dirigida
per Dudamel. “Volem posar l’accent en obres contemporànies sense oblidar
el patrimoni català”, explicava dijous Halsey, que va
repetir l’esforç d’adreçarse a la premsa en català.
Finalment, i amb la voluntat d’elaborar “un relat
artístic més extens amb el
públic”, el Palau acollirà
una exposició d’Antoni
Llena i inserirà versos de
Màrius Sampere en tots
els programes de mà. El
pressupost per a caixets
artístics d’aquesta temporada és de 2,6 milions
d’euros i s’espera rebre
200.00 espectadors. ■
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Les cares de la notícia
EURODIPUTAT D’ALDE

Ivo Vajgl

Un exemple per a la UE

-++

Davant el silenci de les institucions europees destaca la tasca de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya, que aplega una quarantena d’eurodiputats de
quinze països, i que denuncia la deriva autoritària
de l’Estat espanyol i reclama una solució dialogada per al cas català i l’alliberament dels presos.
DIRECTOR ARTÍSTIC DEL PALAU DE LA MÚSICA

Víctor García de Gomar

Fang al Palau

-+=

Sorpreses en la temporada que ve del Palau de la
Música, amb una intervenció efímera sobre l’arquitectura amb fang de Miquel Barceló, que també interactuarà amb l’Orfeó en un concert/perfomance. Les arts plàstiques mantenen el seu protagonisme al recinte modernista.
VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL

S. Sáenz de Santamaría

Aprofitant el 155

-+=

El govern espanyol ha aprofitat el paraigua que li
dona l’article 155 per fer que el govern s’afegeixi a
les demandes contra Artur Mas i els exconsellers i
excàrrecs pel 9-N al Tribunal de Comptes, iniciativa que el govern català ja havia descartat. El grup
del 155 segueix el seu camí.
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FACES OF THE DAY
ARTISTIC DIRECTOR OF THE PALAU DE LA MÚSICA

Víctor García de Gomar
Mud at the Palau

+-=

Surprises in store for the next season at the Palau de la
Música with a concert/performance from Miquel Barceló
and the Orfeó on building with mud.

SPAIN’S DEPUTY PRIME MINISTER

Soraya Sáenz de Santamaría
Taking advantage of 155

+-=

The government has used the powers of Article 155 to
sue Artur Mas and former ministers and officials for the
outgoings involved in the November 9 vote.
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TES de la setmana
22 Abril, 2018

p. Aquesta
ra, gràcies
adquireix
l que preamb la veu
ferències.

a cinc anys
ya Manzano trepitja
ho fa amb
ins la propor Derearruquito.

captivador
entesa pomònica de
caben de
this land,

Clàssica i dansa
MARICEL CHAVARRÍA

ha una de Remy Wortmeyer, ballarí principal del Het Nationale Ballet d’Amsterdam i l’Australian Ballet, que despunta en
aquests moments com a coreògraf. També hi ha un peça de Katarzyna Kozielska,
ballarina i creadora de l’Stuttgart Ballet.
Tots dos s’han introduït en aquesta encara tendra companyia per treure la veritable personalitat dels seus components. La
tercera part d’aquest Triple Bill la formen
dues coreografies a càrrec de Lorenzo
Misuri i de Leo Sorribes. We’ll see!

LA ‘NOVENA’ DE BEETHOVEN, PER DANIELE GATTI.

Continuem pendents de la interpretació
d’aquest ja director estrella del firmament
internacional, que es posarà al capdavant
de la Mahler Chamber Orchestra per oferir la més emblemàtica de les simfonies
amb el Cor de Cambra del Palau i un important elenc de solistes, com la soprano
Marina Rebeka, la mezzo Natascha Petrinsky, el tenor Torsten Kerl i el baix Luca Pisaroni. La versió que va oferir Gatti
amb l’Orfeó Català per terres italianes
l’any passat va tenir tant èxit que el Palau
no se n’ha pogut estar de dur-la a casa.

28/IV. CENTRE CULTURAL TERRASSA. 20 HORES

GUY NADER I MARIA CAMPOS, ‘MOMENT MERCAT’. Atenció a aquesta coproducció del

Mercat de les Flors, el Sismògraf (on es va
veure dijous) i el Julidans Festival d’Amsterdam. La companyia GN/MC ha iniciat
un projecte d’investigació amb Set of sets,
un espectacle amb música en viu que és
una metàfora sobre la naturalesa repetitiva de l’existència i la idea de persistència.

26/IV. PALAU DE LA MÚSICA. 20.30 HORES

EL BALLET DE CATALUNYA ES POSA A PROVA.

Terrassa, abril del 2018. El flamant BNC
estrena peces d’encàrrec d’estil neoclàssic per mostrar-se, dins la Temporada
BBVA de Dansa, com una companyia del
nostre temps. Entre aquestes peces n’hi

DEL 26 AL 29/IV.MERCAT FLORS.20 HORES (DG. 18 HORES)

P.7

surtin del seu propi
PAÍS: España
equip, com l’enigmàtica
PÁGINAS: 68
soprano Asmik GrigoriTARIFA: 6142 €
an (Tamara). El baríton
letó Egils Silins faÁREA:
de 147 CM² - 13%
dimoni sota la batuta del
22 Abril, 2018
mestre Tatarnikov.

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 115774
E.G.M.: 611000
SECCIÓN: CULTURA

Art

Teatre

TERESA SESÉ

ANTONIO LÓPEZ CONQUEREIX EL PALAU. No és
gens habitual veure obra d’Antonio López
a Barcelona, de manera que l’exposició
que ara li dedica el Palau de la Música té
aquest aire d’excepcionalitat de les ocasions esperades llargament. L’artista manxec, de 82 anys, ocuparà la sala Lluís Millet del recinte modernista amb un conjunt d’olis, dibuixos i escultures, algunes
de les quals sortiran a la plaça del Palau.
Per als qui es quedin amb ganes de més, a
la galeria Marlborough encara es pot contemplar (fins al 5 de maig) la seva última
escultura, Fátima, la més ambiciosa que
ha fet en pedra.

una mostra centrada en obres dels anys
cinquanta i seixanta. Entre aquestes es
pot veure la seva emblemàtica Salvatierra
(1957), exhibida el 1958 en la 29a edició de
la Biennal de Venècia.
GALERIA MAYORAL. DEL 26/IV AL 27/VII

LA NATURA DE PATRICIO VÉLEZ. L’artista equa-

torià resident a Barcelona obre a la primavera el nou any de la Fundació Suñol amb
una monogràfica que recorre la seva producció, des dels anys seixanta fins a l’actualitat, i té la naturalesa com a eix vertebrador. Es tracta de l’últim treball com a comissària de Rosa Queralt, una de les
crítiques d’art més admirades i respectades, que va morir dilluns passat.

PALAU DE LA MÚSICA. DEL 24/IV AL 24/VI

FUNDACIÓ SUÑOL. DEL 27/IV AL 8/IX

SAURA, TRAGÈDIA I CREACIÓ. “Van sorgir

VEURE PER ENTENDRE. Avançant-se a les se-

d’una imperiosa necessitat de cridar”, va
dir en alguna ocasió Antonio Saura a propòsit de les seves Damas, de les quals la
galeria Mayoral recupera una selecció en

ves dates habituals, aterra al CCCB una
nova edició del certamen de fotoperiodisme World Press Photo.

JUSTO BARR

VIOLÈNCIA

fantil, per
plota és u
violència
envers aq
cia protag
tiando a M
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muntatge
tre, acaba
ca del 201

TEATRE LLIUR

EL MUSICAL
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CCCB. DEL 28/IV AL 27/V

continua
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Sugar, sal
celonines
musical. L
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FILEK
d’Ignacio Martínez de Pisón

PREMI NACIONAL DE
NARRATIVA

“M’és igual si el pocavergonya de Filek va existir o no. El que m’importa és com Pisón explica les
seves peripècies, el suc narratiu que li treu, que el llibre és amè i que està ben escrit”

Una festa amb Rompetechos i César Aira
EL MIRADOR
Xavi
Ayén

La nit és clara i tranquil·la.
Els convidats van arribant i
omplen l’hotel de paraules
que volen d’una capelleta a
l’altra. A la porta, es congreguen els fans adolescents del
cantant Alfred, respectuosament amagats, mirant els
convidats amb expectació i
que, en un determinat moment, es posen a cridar, criden moltíssim, fins al punt
que un escriptor optimista
demana: “Això és per nosaltres?”. A la barra tenim recolzat Francisco Ibáñez, que diu
que Rompetechos és un personatge autobiogràfic. En un
sofà, Philip Pullman, fidel al
seu ateisme, quan li diuen
que Gaudí –de qui ha visitat,
meravellat, la Sagrada Família– era molt creient, respon:
“Però sobretot tenia molta

fantasia!”. “M’han dit que ve
César Aira”, xiuxiueja una
agent literària. Al jardí, María Dueñas confessa que, a
casa seva, només hi ha un
llibre amb una firma que ella
hagi demanat: la de J. M.
Coetzee, de quan el sud-africà, “estrany com una mala
cosa”, va visitar Múrcia. Mathilde Sommeregger, l’editora de Maeva, anuncia que,
just avui dilluns, a les 11 del
matí, atracarà a Barcelona un
creuer arribat des d’Itàlia i
ple d’escriptors, editors i
llibreters, la Nave di Libri,
per conèixer què carai és
Sant Jordi, amb Cristina
Caboni al capdavant. El gallec Francisco Narla, que ja
va per la tercera edició de la
seva novel·la, anuncia al seu
editor, Daniel Fernández:
“Aquesta vegada, estic disposat a córrer en pilotes per la
Gran Via” per animar la promoció”. “Mira, mira, és César
Aira!”, assenyala una periodista televisiva. Laura Fer-

nández explica que s’emporta el fill a les firmes perquè
estampi amb un tampó el
dibuixet de l’assecador de
cabells que mata el protagonista de la seva novel·la Connerland. Manuel Bartual
rumia com promocionar la
seva primera firma de llibres
a Sant Jordi, potser alguna
cosa tipus “estic signant a
Sant Jordi, però passen coses
rares”. Toni Munné, editor
d’Arcàdia, calibra els seus
sentiments contradictoris
davant el fet cert que Carles
Puigdemont ha recomanat un
llibre seu, Per combatre
aquesta època, de Rob Riemen. Jordi Puntí confirma
que les victòries del Barça
animen les vendes del seu
Tot Messi. La il·lustradora
Paula Bonet està esperant
que tot acabi “per tornar-me
a tancar al meu taller”. César
Aira surt a prendre l’aire.
Manuel Vilas, que viu a Iowa,
ens ensenya el bolígraf Cross
de 70 dòlars amb què firmarà

avui el seu llibre Ordesa: “El
que no suporto és que et
signin amb un Bic, és una
falta de respecte al lector,
almenys un Parker de 15 euros, no?”. Veiem José Creuheras, màxim executiu de
l’imperi mundial Planeta, al
costat de Maria Sempere, que
va fundar fa un any l’editorial
Les Hores, i que publica vuit
títols l’any. Fernando Aramburu diu meravelles de “la
multitud del llibre de Barcelona”. A Lluís Amiguet se li
acosta molta gent a dir-li allò
de: “Sap? La meva vida sí que
donaria per a una Contra...”.
Passeu, passeu. És la festa
abans de la gran festa. Un
Sant Jordi a escala, concentrat la vigília a l’espai limitat
de l’hotel Alma i que, quan
surt el sol, s’expandeix per
tots els carrers de la ciutat.
Quan es retiren els últims
convidats, una escriptora
pregunta al seu amic: “Però,
al final, ha vingut César Aira?
Tu l’has vist?”.

Primavera
Els jardins de l’hotel Alma
van acollir ahir, per cinquè
any consecutiu, la festa
literària de La Vanguardia,
el dia abans de la diada de
Sant Jordi

Amb l’alcaldessa
Ada Colau, ahir a la nit
entre l’editor de La Vanguardia, Javier Godó, i
l’editora de Libros de
Vanguardia, Ana Godó, i
Joana Núñez, a la dreta

PINOSA

a
au
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na, Enric Juliana, Manel Pérez o
Llàtzer Moix.
Representants d’altres sectors
de la cultura com el director de
Barcelona Obertura, Víctor Medem, el pintor Joan-Pere Viladecans, o Pepe García Reyes i Luis
López Lamadrid, del Cercle del
Liceu; o el director del Museu Picasso, Emmanuel Guigon.
I sobretot escriptors. Molts
d’ells no van reservar forces per a
la marató d’aquest dilluns: César
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LA NATURA EXPUESTA
Erri de Luca

EUGÈNIA BALCELLS
ARTISTA

DESMEMBRADO
Joyce Carol Oates

“Teixeix magistralment el
tema de la migració a
través de l’esforç d’un
escultor per extreure una
figura de la pedra, qüestionant l’acte creatiu i el
sentit del sagrat"

Una col·lecció de breus
thrillers sobre les emocions humanes i, en
particular, femenines.
Oates punxa a les zones
més fosques. I en treu
sang negra.

CÉSAR RANGEL

Jordi Juan, Miquel Molina, John Carlin i Lola García

SANTIAGO
RONCAGLIOLO

CÉSAR RANGEL

MANÉ ESPINOSA

S. Pàmies, J.J. Millás i J. Soler

ESCRIPTOR

Ray Loriga, Use Lahoz i Manuel Vilas

“

“I jo em pregunto, quan
va aparèixer el salmó a
les festes culturals?
Gabriel García
Márquez i Vargas Llosa
no el van veure mai. La
croqueta sí; la croqueta
és un clàssic. Mira, aquí
ve una safata...”
Sergi Pàmies
Escriptor i columnista

MANÉ ESPINOSA

Pedro Madueño, a peu dret, a la dreta, dirigeix l’escenografia de la foto dels autors

Cadascú al seu lloc
EL MIRADOR
Salvador
Llopart

Només hi ha dues regles per
escriure”, va dir Oscar Wilde:
“Tenir alguna cosa per dir i
dir-la”. Per a la imatge emblemàtica d’ahir a la nit també hi
havia dues condicions per
complir. La primera, tenir els
protagonistes disposats i això
estava fet. Reunir-los era la
segona, i va ser més complicada
de complir. Els convocats
anaven entrant mentre Pedro
Madueño, el responsable de la
foto, es baralla amb la il·luminació: “llum, més llum”, implora
com Goethe en el moment de
transit final. Ibáñez atén amb la
seva proverbial amabilitat un
fan que responia al nom de Xavi
Ayén, i Sergio Vila-Sanjuán
explica a Phillip Pullman el
significat de la festa. “És magní-

ré com una estrella de rock”.
Per Juan José Millás, el nostre
Kafka mediterrani, o sigui,
retorçat però amb humor,
“Sant Jordi és el meu dia preferit per la seva combinació imbatible de festiu i feiner”. Mentrestant, al fons del jardí, l’Alfred d’OT assaja amb la guitarra
i, atenció, amb un trombó de
vares. El jove i famós que ha

Ibáñez i el britànic
Philip Pullman són
els primers d’arribar,
seguits de Juan José
Millás
reunit a la porta una cinquantena de fans, o més, és el seu propi
acompanyament. “El més important?, reflexiona Llucia
Ramis, que aquest any publica
Les Possessions (Anagrama),

de la secció, en l’odissea de
recollir material. “Demà és el
meu aniversari, i això és tant o
més important que la felicitat
que em dona la marxa del llibre”, diu l’autora mentre mira
de reüll Ignacio Orovio, redactor en cap. Per si cal tornar a la
feina... Cap a les set del vespre
es produeix el miracle: tots
disposats, com al sofà de casa.
A punt per ser immortalitzats.
Leticia Dolera sap deixar-se
retratar; té més pràctica que els
altres. Màrius Serra s’enfila a
una prestatgeria per no quedar
tapat pels altres però baixa de
seguida. S’ha acabat la broma. A
Víctor Amela el col·loquen a
primera línia, i sembla que és
davant el mar. Carme Riera,
Zanón, com Sarah Lark, Blanca
Llum Vidal i Javier Sierra, tots.
Llestos, ja. Asseguda María
Dueñas. “Dueñas, que no et
facin ombra”, diu Madueño
abans de disparar. Definitiu: la
P.11
tercera regla de la foto
de la nit,

“Firmar llibres és una
experiència. Una
vegada em va venir un
home que buscava el
meu perquè va ser
l’últim que va llegir la
seva mare abans de
morir. Una altra, un
senyora propietària de
vuit gossos em va dir
que el seu golden, al
qual diu Sarah Lark, es
porta molt bé amb
Günter Grass, que era
pastor alemany. Els
seus gustos literaris,
com els seus gossos, em
van semblar molt
eclèctics”
Sarah Lark
Escriptora

“Aquesta festa resulta
molt diversa; plural, el
que es diu plural, crec
que no tant”
Xavier Rubert de Ventós
Escriptor, filòsof

Sant Jordi és com una
final de Champions
sense guanyadors...
malgrat el que digui el
rànquing dels més
venuts”

CÉSAR RANGEL

Gonzalo Rodés

CÉSAR RANGEL

S. Sanjosé, Joan Sala i V. Pol
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QUIÉREME SIEMPRE
Nuria Gago

LETICIA
DOLERA
ACTRIU

ESTE LIBRO ES DE MI MADRE
Erich Hackl

“Tendresa, honestedat i
capacitat d’emocionar
en una història d’amistat i sororitat entre dues
dones, una d’uns trenta
anys, en crisi, i una vídua
de més de 70 anys”

“Un poemari ‘narratiu’
amb la força del millor
Ted Hughes, en el qual
es descriu amb una
delicadesa i sobrietat
extraordinàries la vida
familiar. Una joia”

CÉSAR RANGEL

Almudena Grandes y Juan Cerezo

ANDRÉS BARBA
ESCRIPTOR

MANÉ ESPINOSA

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, conversa amb Carlos Godó

CÉSAR RANGEL

S. Hernández, J.A. Masoliver i S. Ollo

When Carlin
met Gibson
EL MIRADOR
Maricel
Chavarría

LLIBERT TEIXIDÓ

Ana Godó, Mercedes Soler-Lluró, Ramon Rovira

CÉSAR RANGEL

Marisa Falcó i Javier Godó

LLIBERT TEIXIDÓ

Llucia Ramis, Leticia Dolera i Màrius Carol

P.12

JohnCarlinésunadelespersones
que menys centímetres quadrats
de catifa trepitja a l’hotel Alma. La
gent no el deixa avançar. “Oh my
God, John Carlin!” A mi, espontàniament, em surt fer -li una reverència, cosa que el tira literalment
enrera. Però l’home acaba per
acostumar-s’hi, perquè la tònica
acaba sent aquesta. “Home, Carlin, et llegeixo sempre!”
L’escriptor i articulista de La
Vanguardia aconsegueix sortir al
jardí on es troba cara a cara amb
Ian Gibson. I allà, tête à tête, d’hispanòfil a hispanista, Carlin fa un
announcement: “He de donar-vos
una primícia”. El periodista i escriptorbritànicsesentagustidesprés de la salutació oficial i l’intercanvi de cromos –“home, un irlandès!”, i tal i tal– , anuncia que el
2 d’octubre serà oficialment espanyol.
S’ha format un petit grupet, expectant per saber el com i quan ha
passat aquesta transformació de
nacionalitat. “La meva advocada
em va aconsellar adreçar-me al
Rei; vaig recollir firmes [Ferran
Adrià entre ells], però mai no vaig
rebre resposta. Llavors vaig assumir que havia d’anar a l’ambaixada i passar per un tràmit llarg i tediós, em feia pànic”. Tot i això ho
va aconseguir. El cònsol general,
diu, lluny de tenir-lo a la llista negra com ell temia, va voler fer-se
una selfie amb ell després de contribuir a agilitzar el tràmit.
“Doncs ves amb compte que no
t’afusellin el dos de maig”, fa broma Gibson –i tots (i totes) riem–
mentre Alfred, a l’escenari de la

“És la que canta bé, i com Alfred
també té carrera musical. Tinc
unes ganes de veure Eurovisió...!
SiemsentísEstebanLinésemmataria”. Riem. Estem parlant dels
triunfitos i la conversa no dona
més de si.
A l’interior de l’hotel, l’escriptorPhilipPullmanensexplicaque
aquest és el seu primer Sant Jordi,
il’avisemquepotsernoesrecuperarà fàcilment de la impressió. Ell
i la seva dona venen d’Oxford, tot i
que el seu fill va voler estudiar a
Cambridge,expliquen.Sónnousa
Barcelona, volen veure la Sagrada
Família, així que prometen tornar. Els recomanem que vagin directes a les quatre torres originals
i que allà descobriran el veritable
Gaudí. “Oh, thank you”. L’home
està fascinat del moment històric

John Carlin fa un
‘announcement’ amb
presència d’Ian Gibson :
“He de donar-vos una
primícia”, diu
actual. “En el futur els meus nets
pensaran que vam viure temps
molt interessants, com els que et
desitja l’aforisme xinès”, diu. Que
com creiem els periodistes de La
Vanguardia que acabarà el conflicte del procés? Millor parlem
del Brexit...
“No deixo de pensar que la consulta sobre el Brexit no s’hauria
arribat a fer si s’hagués elegit
abans a Trump...”, ens diu l’autor
amb lucidesa.
Deixant la festa ens trobem
amb Xavier Rubert de Ventós assegut en una de les butaques que
han servit per fer la foto d’autors
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LUCES Y SOMBRAS DEL
FLAMENCO
J.M. Caballero Bonald / Colita

EL COMENSAL
Gabriela Ybarra

ÁNGELES
GONZÁLEZ-SINDE
CINEASTA

“Després de l’anunci
d’ETA, bon moment per
exposar la realitat del
terrorisme, com la
d’aquesta família sacsejada pel terror, explicada
des de dins”

“Blanc i negre, comunió
i abandonament, celebració i tragèdia. No cal
saber res sobre flamenc
per obrir aquest llibre
per qualsevol pàgina i
emocionar-se”

ROSALÍA
CANTANT

Alfred i les
idees ben
clares
EL MIRADOR
Esteban Linés

Havien vingut de Sabadell, Tarragona, l’Hospitalet, Rubí o del carrerProvença(aunailladelllocdels
fets), però totes elles coincidien en
la sensació de desil·lusió i impotència. I és que no van ser poques
les admiradores entregades que
s’havien acostat a l’hotel Alma ahir
alatardaambl’esperançadepoder
gaudir de prop d’Alfred, el cantant
i músic que ha saltat a l’olimp de la
fama gràcies a la seva participació
a OT i, especialment, a la seva propera participació a Eurovisió formant parella ambAmaia. El cas és
que aquest noi de vint anys havia
avisat, imprudentment, per les
xarxessocialsdelrecitalprivatque
oferia a l’hotel barceloní i, esclar,
es va produir el previsible fiasco
per als seus fans.
De prop el jove Alfred García no
ven fum i mostra una sovint sorprenent maduresa. Sap on trepitja,
aquèaspiraiquedarreredelsescarafalls i els focus hi ha la vida i la
música, el que ell realment vol.
Chapeau!, especialment per als

CÉSAR RANGEL

Manuel Rivas

XAVIER CERVERA

L’editora Valeria Bergalli i Llàtzer Moix

CÉSAR RANGEL

Joaquim Palau i Sergio Vila-Sanjuán

“

Sempre m’he sentit
meva la festa de Sant
Jordi, però ara que he
estat pregonera sento
que tinc un títol de
propietat”
Almudena Grandes
Escriptora

“Són tants anys! 32 si
no m’equivoco. Sant
Jordi és el moment
feliç de retrobar-se
amb col·legues, i
també amb el lector;
n’hi ha d’especialment
fidels que tornen i
tornen...”

El jove cantant, més
enllà d’‘OT’ i Eurovisió,
va evidenciar les
adhesions que desperta,
com la d’Ada Colau
temps que corren. Va cantar quatre temes davant un públic que
anava a la seva, una de Vetusta
Morla i tres de pròpies i va exhibir
talla de multiinstrumentista i preparació (sobretot en un segon tema tècnicament complicat com
The ship is going down). Dèiem que
el públic anava a la seva, però no
tothom, com ara el director
d’aquest diari, confés admirador
seu, o l’alcaldessa Ada Colau, que
elvafelicitarenacabarelbreurecital: li va confessar efusivament que
li encanta el que fa, que li agrada
que Amaia i ell no només transmetin veritat sinó també llum i sentiment,iquepodiacomptarambella
i amb Barcelona. Alfred García
–estudiant a la UIC i al Taller de
Músics, i molt involucrat en diferents oenagés, com ara Proactiva
Open Arms– es va confessar afalagat i no va dubtar a reconèixer que
“identifico Barcelona amb ella”.
Qui no va tenir tanta sort per
qüestió de sonorització va ser el
que el va precedir a l’escenari, el
cantautor Andrés Suárez, però ai-

Ignacio Martínez de Pisón
Escriptor

“És un encert per al
país i la cultura que hi
hagi un dia que els
escriptors i artistes
tinguem un espai i
una flor”
Andrés Suárez
Cantautor

MONTSE GIRALT

El cantant Alfred, que corepresentarà Espanya en Eurovisió, en un moment de la seva actuació

“Encara que soni
estrany Sant Jordi
em sembla una
oportunitat perduda
pel fet de concentrar
en un sol dia la
celebració del llibre a
les nostres vides”
Julián Viñuales
Editor independent

P.13

“Però com és que
només tenim un Sant
Jordi? Aquesta festa
hauria de ser
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COM ES BULL UNA GRANOTA
Òscar Andreu

URI ALTELL

M’ESTIMES I EM TIMES
Júlia Bertran

Un recull de
vivències tan irreals
com possibles que
tenen l’extrarradi com
a vas comunicant

“Una proposta per
qüestionar el mite de
l’amor romàntic
i la ‘normalitat’,
entre il·lustracions,
entrevistes i frases
molt inspiradores”

DIRECTOR DEL
FESTIVAL INÈDIT

Dones, els
llibres més
lliures

ROSER
AGUILAR
DIRECTORA DE
CINEMA

“

Estic llegint ‘À la
recherche de Proust’ per
descansar de la meva
feina com a biògraf i
abans de posar-me a
escriure una novel·la”

EL MIRADOR
R

Ian Gibson
Biògraf

Josep Massot
NototselsSantJordisóniguals.El
d’aquestanyconsolidaivisualitza,
ja de manera imparable, una tendència que es mantenia latent des
de fa diversos anys: la irrupció de
la narrativa escrita per dones des
d’una llibertat absoluta, i, per això,
d’una obertura estimulant de territoris poc trepitjats. Paula Bonet,
que acaba de publicar Por el olvido, un llibre escrit i dibuixat a quatre mans amb Aitor Saraiba a partir del record de Roberto Bolaño,
publicarà al setembre Roedores
(Literatura Random House). En
lesqüestions femenines hi ha moltes coses que són tabú, que no
s’anomenen,ielquenos’anomena
no existeix”. Com l’avortament.
“El llibre serà autobiografia amb
una mica de ficció sobre l’experiència de dues pèrdues gestacionals que vaig patir l’últim any. El
ratolí ja pots figurar-te qui és”. Literatura del jo, de ficcions a partir
de personatges reals... Manuel
Bartual, que es va fer cèlebre amb
un relat a Twitter, estava satisfet
amb el seu salt al llibre amb Planeta: “El format és el de menys”.
Enunadelescapelletes,l’Alfred
(nascut el 1997) disserta amb facilitat sobre literatura. Quan li demano quin llibre regalarà, no dubta ni un instant: Els mals catalans,
del seu oncle; el poeta, narrador i
periodista David Castillo. A pocs
passos, Carles Casajuana anuncia
que,desprésdetractarelretornde
Carner a Barcelona, ara canviarà
deresgitre:“Totunrepte;unllibre
d’humor, que és el gènere més difícil. Un humor sobre la corrupció”. Segur que no tot serà ficció.
Els editors comentaven que
l’intentdel’Ajuntamentdetraslladar el pes de la diada a l’ampli passeig Sant Joan per tal d’esponjar el
centre no havia fructificat. I, sobre
el risc que Barcelona perdi la capitalitat de l’edició amb Mèxic, Ada
Colau, que acaba de tornar de
l’Uruguai, diu que estiguin tranquils, que hi ha i hi haurà potents
iniciatives a fi de reforçar aquesta
connexió llatinoamericana.

XAVIER CERVERA

Sarah Andersen

XAVIER CERVERA

G. Torrents, S. Illa, Miquel Iceta, Jaume Collboni i J.F. Marco

“La feina de l’editor és
saber qui està escrivint
ara, lluny de Sant Jordi,
la novel·la que
triomfarà d’aquí dos
anys”
Emili Rosales
Editor

“No crec que a
Llatinoamèrica, amb els
seus vaivens constants,
es pugui consolidar una
capitalitat editorial.
Ho sé. Vinc d’allà”
Patricio Pron
Escriptor

“Els partits polítics i les
entitats haurien de
posar les seves parades
en un altre espai; per
exemple al passeig de
Sant Joan, per esponjar
el centre”
Montse Ayats
CÉSAR RANGEL

Presidenta de l’Associació d’Editors

José Creuheras, María Dueñas i Columna Martí

“Aquest any, per
aquestes condicions
polítiques especials, es
vendran més llibres en
català que mai”
Joan Sala
Editor de Comanegra

“Aquesta vegada vinc
amb l’esperança de
suscitar, potser,
l’experiència poètica en
el lector”
Fernando Aramburu
LLIBERT TEIXIDÓ

Jorge Herralde, Lali Gubern i Patrícia Soley-Beltran

CÉSAR RANGEL

Elena Ramírez i Carlos Revés

P.14

Escriptor
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FORA DE CLASSE. TEXTOS DE
FILOSOFIA DE GUERRILLA
Marina Garcés

EL ASESINO TÍMIDO
Clara Usón

MARTA SANZ
ESCRIPTORA

“Un llibre fàcil de llegir i
rellegir. Textos que proposen altres mirades, les
mirades que de vegades
és com si em pentinessin
els pensaments que
s’havien enredat”

“Novel·la pop on fils
misteriosos uneixen la
narradora amb Mozarovski, Pavese o Wittgenstein, per explicar
que no hi ha res més
coherent que el deliri”

XAVIER CERVERA

Carlos Barrau, Joaquín Ausejo i Joaquín Ausejo jr

XAVIER CERVERA

Emmanuel Guigon, J. F. Yvars i Pepe García Reyes

ÀNGELS
MARGARIT
DIRECTORA DEL
MERCAT DE LES FLORS

XAVIER CERVERA

Kiko Amat i Eugènia Broggi

“

A mi qui em porta a
Sant Jordi és el meu
editor, però si cal firmar
llibres, en firmarem. No
sembla una cosa tan
difícil”
César Aira
Escriptor

“Jo era un autor de
culte, és a dir, que no
venia gens, i ara soc un
nou-ric de la literatura,
és a dir, un best-seller”
XAVIER CERVERA

Carles Casajuana

Escriptor

“Quan acabo un àlbum
de Mortadel·lo amb la
mà esquerra, amb la
dreta ja estic començant
el següent, però em faig
gran i ja només publico
tres novetats a l’any”

MANÉ ESPINOSA

Un grup de corresponsals estrangers ahir al terrat de la Pedrera de Barcelona

Barcelona, de novel·la global
EL MIRADOR
Josep Playà Maset
El dia que Dan Brown va
visitar d’incògnit la Sagrada
Família, buscant inspiració
per a la seva novel·la Origen,
va tenir clar que l’escala d’una
de les torres seria un escenari
idoni. Mentre baixava per
aquella escala de cargol tan
costeruda es va imaginar una
baralla en la foscor de tràgic
final. Un altre dia va visitar el
supercomputador Mare Nostrum a la UPC i després de
descobrir que es troba a l’interior d’una antiga capella va
comentar: “La realitat sempre
supera la ficció”.
Hi ha moltes rutes literàries de Barcelona, les més cone-

Però ahir una desena de corresponsals dels principals
mitjans de comunicació estrangers van poder descobrir
els secrets barcelonins de
l’última novel·la de Dan
Brown. Periodistes de Le
Monde, The New York Times,
Frankfurter Allgemeine, Asahi
Shimbun, Monocle, l’agència
russa Ria Novosti, la televisió
pública alemanya ARD, France 24, The Times e Il Messaggero han passat aquest cap de
setmana de Sant Jordi a la
capital catalana convidats per
l’associació Barcelona Global.
I si dissabte van tenir una
trobada amb representants
del món editorial, ahir al matí
el van dedicar a la Barcelona
de Brown. A la tarda van anar
a la festa de La Vanguardia i
van tancar el dia amb un sopar privat compartit amb

que l’últim any han vingut a
Barcelona diverses vegades
sempre per motius polítics va
ser una sorpresa descobrir les
golfes de Gaudí a la Pedrera
que Brown converteix en
l’apartament d’un milionari.
A la Sagrada Família van
fotografiar el criptograma de
la porta de bronze de Subirachs que segons el novel·lista
nord-americà és un codi secret maçònic. Al centre de
supercomputació, el seu
director Josep M. Martorell
els va explicar que Brown en
fa una descripció ajustada,
però situa un ordinador quàntic a sobre del supercomputador. “Avui això és una ficció
però no és forassenyat”.
Aquesta Barcelona de Sant
Jordi suposa una altra immersió, aquesta ho és
en la
P.15
imaginació i el talent d’una

Manuel Vilas

Francisco Ibáñez
Dibuixant

“Un dia, quan siguem
vellets, recordarem
aquests moments i
direm: ¿te’n recordes,
Javier Sierra,de quan
ens trucaven de totes les
festes?’”
María Dueñas
XAVIER CERVERA

Javier Luque i Santi Vila

Escriptora
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PERSÈPOLIS / SOC DE POBLE
Marjane Satrapi/Raquel Córcoles

DOLO BELTRÁN
CANTANT I ACTRIU

DASHA, UN POEMA DE AMOR
Ben Brooks

“Són dos còmics que
tracten els problemes
de la dona en diferents
cultures: l’apassionant
vida d’una noia a l’Iran
i els de les noies joves
d’aquí”

“He llegit tots els seus
llibres, em fascina
l’univers de Brooks i em
ve de gust endinsar-me
en Dasha sabent que és
potser el seu llibre més
personal i introspectiu”

MIKI
ESPARBÉ
ACTOR

“

Els autors de la meva
editorial, per Sant Jordi,
es divideixen en tres
grups: Llucia Ramis,
que firma molt; els
difunts; i els que són a
l’Argentina o
Guatemala. Confio en
tots ells”
Luis Solano
Editor de Libros del Asteroide

“Potenciarem més que
mai Barcelona com a
ciutat literària”
Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

“Més enllà de la fama i
dels espectacles sempre
he cregut en l’artesania
de la música”
Alfred García
XAVIER CERVERA

Màrius Carol i Lluís Foix

CÉSAR RANGEL

Fernando Aramburu

Cantant

CÉSAR RANGEL

X. Rubert de Ventós i C. López Lamadrid
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VÍCTOR GARCIA
DE GOMAR
DIRECTOR ARTÍSTIC
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MEMÒRIES D’UN TURISTA
Stendhal

“Amb imatges simples i
moltes metàfores poderoses, Casagran parla
d’un món ple de moltes
realitats, de l’amor i la
lluita. Sense pors, versos que ens completen”

“Amb aquest títol, posat
en una obra de principis
del segle XIX, l’autor ja
ho tenia molt clar. I es
diu que va ser un dels
primers de fer servir el
mot en un llibre”

QUIMI
PORTET
MÚSIC

Madrid ret homenatge a l’obra i la figura de Lluís Clotet, premi Nacional d’Arquitectura 2010

La mirada d’un món que ja no és
CELESTE LÓPEZ
Madrid

P

er fi, Madrid ret homenatge a Lluís Clotet, premi Nacional d’Arquitectura 2010. No és moment de preguntar-se el motiu
pel qual s’ha demorat vuit anys
l’organització d’una exposició
monogràfica a l’obra d’aquest arquitecte i, especialment, a la seva
figura, representant d’un món
“que ja no és”, assenyala Clotet
(Barcelona, 1941) amb més resignació que nostàlgia. “No ho dubti,
els arquitectes d’ara ho tenen
molt més difícil del que nosaltres
ho vam tenir. Són milers –llavors,
a l’any en sortíem 50– en un món
completament burocratitzat, on
la creativitat té poca cabuda”.
Sigui com sigui, l’exposició és
una realitat a La Arquería de
Nuevos Ministerios, fins al 7 de
juliol, gràcies sens dubte als arquitectes Elías Torres i Martínez
Lapeña, premi Nacional d’Arquitectura 2016, que, entre rialles,

EMILIA GUTIÉRREZ

Clotet davant el galliner-vaixell que allotja alguns dels objectes

esperen que Clotet els faci el mateix i dirigeixi l’exposició sobre
ells cap al 2026.
Aquests han concebut una exposició que no deixa indiferent a
ningú, a l’altura de l’homenatjat,
“un creador talentós, intuïtiu,
irònic i una mica escèptic, cal-

mós, precís, ordenat, meticulós,
rigorós i exigent”, expliquen.
Una persona a qui “li agrada filosofar com un diletant, analitzar i
argumentar la seva opinió sobre
qualsevol tema i ser coherent en
la seva exposició. No dubta a dubtar per preguntar-se i avançar”.

P.17

Tot això i molt més és Clotet,
creador –en una època amb Óscar Tusquets i en altres, amb Ignacio Paricio– d’obres arquitectòniques com ara Casa Fullà
(Barcelona), edifici d’habitatges a
la Vila Olímpica (Barcelona), Illa
de la Llum (Barcelona) o la biblioteca de la Universitat Pompeu
Fabra. O la de l’“inventor” i ideador d’objectes per cobrir les noves necessitats d’una societat, la
dels setanta i vuitanta, en plena
ebullició. “Aquells objectes sorgeixen de l’escassetat. Dissenyaves carrets, bancs o bústies que
solucionaven problemes que fins
aleshores no hi havia i t’obligaven
a desenvolupar la creativitat”, assenyala Clotet.
Molts d’aquells objectes es poden veure ara a l’interior del contenidor-galliner-barca situat al
recinte de La Arquería, com si fos
un traster. Però no us equivoqueu, aquells objectes, molts dissenyats gairebé fa mig segle, formen part del mobiliari de nombroses cases, parcs i jardins

actuals. “Ara és diferent, hi ha de
tot en excés”.
Clotet s’ha retirat. Ja no el diverteix crear, dissenyar, dibuixar. “Abans passaves un 90% del
teu temps fent això, que era el
que t’agradava, i la resta, per a
qüestions de normatives i burocràtiques. Ara, és al revés”. Què

“No ho dubti: els
arquitectes d’ara
ho tenen molt més
difícil del que nosaltres
ho vam tenir”
fa? Ell assegura que res, que intenta comprendre les complexitats del món mentre recorda, ara
sí amb nostàlgia aquells anys en
què creia que podien intervenir
en el seu esdevenir. Torres ho nega: “sempre ha estat un meravellós dibuixant i un gran aquarel·lista i ara pinta i pinta”, diu.
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ELS ESTRANYS
Raül Garrigasait

ROGER MAS
CANTAUTOR

EL MAPA I EL TERRITORI
Michel Houellebecq

“No és una novetat
literària, però continua
sent una suggeridora
reflexió sobre la creativitat i sobre què
considerem art avui
dia”

“Hi ha una frase genial
que diu que a Barcelona campen semideus
que es menjarien els
seus propis fills només
que els fessin una mica
de cas”

El Sismograma consolida la seva marca com a impulsor de la dansa a
Catalunya: 19.000 persones omplen els carrers en 28 espectacles en 4 dies

Olot o l’art de la
‘sismodansa’

Maricel Chavarría
Olot

ElSismogramad’Olotestàassentantla
seva marca. I no només com a mercat
de dansa estratègic que mostra creacions catalanes a programadors nacionals i internacionals, sinó com a festival que crea públics, que envaeix i descobreix els espais de la ciutat, que ho
vesteix tot de dansa, o de sismodansa
potser –la que pel seu context genera
un determinat estat d’ànim en l’audiència–... I, en fi, que lluita de valent per
donar ajuts a la creació.
Amb una dècada de recorregut i
quatre edicions com a festival estratègicdelaGeneralitat,elSismogramaha
participat aquest any en cinc produccions que la majoria han resultat ser
espectacles potents, de nivell internacional. Hi haurà qui opini que això últim no els pertoca –i de fet el 155 està
dificultant de rebre aquesta ajuda extra de la Generalitat–, però la seva directora, Tena Busquets, defensa l’ajuda a la creació com a mitjà per establir
un vincle amb determinats artistes i línies artístiques, creure en les seves
propostes, acompanyar-los.

“El públic importa, ja
que els programadors
també compren per la
manera com la gent
respon a una peça”
ha estat sens dubte l’estrella del certamen, just abans que aterri aquesta setmana al Mercat de les Flors. Hi va haver propostes més tecnològiques, com
la de Roberto Olivan; de llenguatge
molt propi, com Brut, l’òpera prima de

Oriol Pi de
Cabanyes

E

MARTÍ ALBESA / SISMOGRAMA.

ció del cent per cent aquest any, tot i
que també han triomfat especialment
les propostes participatives. “La gent
s’ha enamorat de Labranza Kids del
Colectivo Lamajara, en què els nens
actuaven fent els moviments de llaurar. Una cosa que no era un taller per a
petits, sinó una peça molt professional
que ens ha emocionat a tots”, diu la directora del certamen.
Llenguatges radicalment diferents
han triomfat a les sales grans: començant per la dansa depurada de Sets of
sets, la peça de Guy Nader i Maria
Campos a la qual el Sismògraf ha contribuït amb una ajuda a la creació i que

ACTRIU

El premi Nobel i
l’orientació ideal

Los Muñekos van assaltar la plaça de l’església de Sant Esteve d’Olot amb una boja proposta de casament

ESCENARIS

ALBA GUILERA

màs Aragay posa el públic a seguir Sofía Asencio –inoblidable la imatge de
la ballarina llegint Sant Agustí incrustada entre sants al magatzem del museu–, una peça que portaran ara al Reina Sofía de Madrid. Llàstima que paral·lelament Quim Bigas presentava al
pati de l’Antic Hospital La llista, una
delessorpresesd’unfestivalenquèestà clar que no es pot arribar a tot. Una
altrad’aquestesgratessorpresesvaser
La mesura del detall de Magí Serra.
Places i carrers es van omplir de
gent aquest cap de setmana a Olot amb
tota mena de dansa, des de hip-hop a
dansa teatre, com aquesta de Los Muñekos, que van simular un casament
boig de telenovel·la davant l’església
de Sant Esteve. Han estat 28 espectacles en quatre dies que han atret
19.000 persones. I on s’ha vist evolucionar gent com Junyi Sun i el Kernel
Dance Theatre, que ja s’havien presentat al Sismoffgraf i que aquest any
van convèncer la secció oficial amb el
seu intens i físic Give em protein.
El certamen va culminar per partida doble, dissabte amb un espectacle
nocturn a les fonts de Sant Roc, on la
companyia Las Lo Las, entre d’altres,
van homenatjar dones notables que la
història haP.18
ignorat. Un proposta molt
exitosa malgrat coincidir amb la final

l rei de Suècia ha hagut d’intervenir per
modificar els estatuts de l’Acadèmia que
concedeix els premis Nobel, ara en crisi
per la baixa d’alguns dels seus membres (per la
denúncia d’abusos i violacions de les regles de
confidencialitat). Fins ara no es permetia la
substitució dels acadèmics –eren vitalicis– ni tan
sols en cas de dimissió o absència voluntària, cosa que ara amenaçava, per falta de quòrum, fins i
tot el mateix normal funcionament de la institució.
Si on hi ha el cos hi ha el perill, on hi ha el poder també hi ha el perill de corrupció. L’Acadèmia Sueca, que ha estat un gran centre de promoció de prestigi universal, no se n’ha pogut pas escapar. Ser jurat d’un premi qualsevol no ha estat
mai fàcil, si es vol ser fidel a una ètica de l’equanimitat. Tampoc no ho deu haver estat complir
anualment l’encàrrec d’Alfred Nobel i haver de
superar honestament tota mena de pressions.
Quan Alfred Nobel, després d’haver-se enriquit amb la dinamita, va voler expiar el seu sentiment de culpa amb la generosíssima fundació
dels seus premis va voler deixar ben clar que el
de Literatura havia de ser concedit anualment a
“la persona que hagi produït en el camp de la literatura l’obra més sobresortint en orientació
[rumb o direcció] ideal” (que això és el que va escriure –“i idealisk riktning”– en el seu testament).
Què volia dir amb això? Senzillament: que
l’obra havia de ser edificant, enaltidora i no degradant de la condició humana. Quan Nobel escriu les seves voluntats, el 1895, s’està per Niça i
Sant Remo, hiverna a la Costa Blava... Pensem

Si on hi ha el cos hi ha el perill, on
hi ha el poder també hi ha el perill
de corrupció; l’Acadèmia Sueca
no se n’ha pogut pas escapar
que això era en els últims anys del segle XIX,
quan el naturalisme encara es complaïa a retratar els aspectes físicament i psicològicament més
bruts d’una societat que havia deixat de voler representar-se tan sols en la seva cara més amable.
Ni Zola ni Ibsen ni Strindberg van obtenir per
això el Nobel. El naturalisme de Zola (que en català va tenir un deixeble light en Narcís Oller i en
castellà en Pardo Bazán) partia de la idea que la
genètica (grans treballs de Mendel, seguint la
petja evolucionista de Darwin) i el medi social
influïen de manera determinant en les conductes de la gent. El criminal, posem per cas, ho era
perquè no hauria pogut escapar-se del seu destí:
les circumstàncies l’havien condicionat. I és que
el naturalisme és determinista: lleva la culpa de
les accions humanes, les desresponsabilitza del
mal que poden haver causat.
El component moral del premi Nobel de Literatura ha estat molt debatut. Sture Allén, secretari de l’Acadèmia Sueca entre 1986 i 1999, recordava que els premis Nobel havien d’anar adreçats als que “hauran conferit el més gran benefici
a la humanitat.” Cosa que significa –afegia– “que
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UNA VIDA PRESTADA
Berta Vias Mahou

“Un jove que canvia la
vida aspra de mariner per
l’entrega apassionada a
l’escriptura i a la literatura. Un llibre tonificant, i
un personatge que
realment es fa estimar”

“Inventa una mica la
vida de Vivian Maier,
una fotògrafa descoberta no fa gaire, amb una
prosa neta, nítida i molt
preciosista que fa molt
de goig llegir”

CRÍTICA DE MÚSICA CONTEMPORÀNIA

Consagrar primaveres
Balena blava / Consagració
de la primavera
Intèrprets: Orquestra i Cor de
l’Escola Superior de Música de
Catalunya. Marta Angelat,
narració
Director: Edmon Colomer
Lloc i data: TNC. 14/IV/2018
JORGE DE PERSIA

Malgrat la modernitat, el ritual
continua present en molts racons de la nostra societat; la celebració del canvi –de vegades
sense explicitar-lo– apareix
marcada per propostes litúrgiques o per situacions diverses
propiciades pel canvi en la naturalesa, o per l’entramat publicitari que ens envolta.
El ritual, la celebració de signes
comunitaris, és part de l’estructura social, i moltes festes són
manifestació d’això. Els canvis
econòmics incideixen en les formes modificant-les i buidant-les

de contingut, però sembla que
altres rituals les substitueixen.
Celebrar la primavera és tot un
acte vital.
I sembla que una amable aliança
de col·laboració entre l’Esmuc i
el Teatre Nacional ha animat
aquesta circumstància de celebració, que va donar lloc, d’una
banda, a l’estrena d’una obra de
la compositora Raquel GarcíaTomás i a la interpretació –també per l’Orquestra de l’Esmuc–
de La consagració de la primavera, un veritable ritual de pas per
als estudiants que l’han afrontat
amb una gran professionalitat.
L’obra d’encàrrec per a aquest
concert, Balena blava, de García-Tomás (Barcelona, 1984),
destacada compositora i videoartista, sobre textos de Victoria
Szpunberg (Buenos Aires,
1973), s’inspira en rituals de sacrifici que es relacionen amb un
trist i macabre joc cibernètic sobre la determinació de la mort.
Però en certa manera la música i
el text original –tots dos treba-

llats conjuntament– exerceixen
una mediació purificadora, i doten aquest monodrama d’una
gran bellesa artística, sense estridències.
Els recursos: generosa orquestra de cordes i percussió
subtil, amb un cor i una formida-

Raquel GarcíaTomás va estrenar
‘Balena blava’
enfrontada al mirall
de ‘La consagració’
de Stravinski
ble narració a càrrec de Marta
Angelat. Subratllo la narració, ja
que hi ha moments de l’obra en
què la manera de dir estableix
un contrapunt atractiu amb
l’escriptura musical i la tensió.
En aquest sentit, l’episodi concret en què entra el cor està sub-
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tilment subratllat per detalls de
percussió que hi afegeixen un
color molt càlid. La corda treballa en general amb frases de notes llargues que complementen
el text i variacions –sempre sorgeixen trets melòdics de La consagració de Stravinski– molt
subtils, que, a poc a poc, guanyen en components rítmics.
I d’aquí a la veritable Consagració, una pedra de toc per a
una orquestra que va treballar
feliçment sota la direcció d’un
expert i un artista com Edmon
Colomer. Es va haver de ficar en
les interioritats de la partitura
–executada per joves músics
exemplars, que majoritàriament la tocaven per primer cop–
cuidant la tensió dels detalls que
lliguen la trama amb diferències
rítmiques molt ràpides i insalvables si no s’atenen.
Molt bona feina dels solistes,
amb la difícil frase del fagot, com
en general de tota la fusta; fortalesa a la corda i als metalls i bona
presència de la percussió, que –a
causa de l’escenari– de vegades
havien de tocar de costat. La posada en escena va brodar l’ocasió.

MARTÍN
CASARIEGO
ESCRIPTOR

Santiago
Sierra, rècord
al Museu
de Lleida
LLEIDA ACN

L’obra de Santiago Sierra Presos
políticos en la España contemporánea, que va saltar a la fama quan va
ser retirada de la fira ARCO de
Madrid, va tancar ahir al Museu
de Lleida amb xifra rècord de visitants, més de 7.000. Es tracta de la
mostra temporal que ha registrat
més públic des que l’equipament
va obrir les portes el novembre del
2007 i, de passada, ha fet créixer
entreun25iun30percentelnombre de visitants de l’exposició.
L’obra de Sierra es va obrir al
públic de Lleida el 7 de març enmig d’un gran ressò mediàtic en el
marcd’unaexposiciósobrepresos
polítics, una peça que havia adquirit l’empresari Tatxo Bonet per
80.000 euros poc abans que es retirés d’ARCO el 21 de febrer passat
a petició d’Ifema. L’obra es podrà
veure a partir de l’1 de juny al
CCCB barceloní.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 30

O.J.D.: 5485

TARIFA: 1053 €

E.G.M.: 30000

ÁREA: 540 CM² - 60%

SECCIÓN: CULTURES

20 Abril, 2018



ORIOL REGUANT

La coral avui dia en el concert dels 50 anys al teatre Kursaal presentant l'obra «Illa Inaudita», composta per Manel Camp expressament per a la formació santpedorenca

La Coral Escriny escriu la seva història
Avui es presenta a Santpedor el llibre que explica el mig segle de la formació i que repassa la relació del cant coral amb la vila
amb l’acompanyament a piano de
Lluisa Vinyes i sota la direcció de
Marc Reguant, director de la coral
en els darrers nou anys.

REDACCIÓ MANRESA

En un acte que tindrà molta
música, es presentarà avui, a l’auditori del convent de Santpedor
(. h), el llibre Coral Escriny, 
anys. Santpedor i el cant Coral que
signen la periodista Montserrat
Xixons i el professor Francesc Vila.
Es tracta d’un llibre, editat amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
amb dues parts diferenciades que
fan un repàs de les cinc dècades
de la coral de Santpedor i dedica
una segona part a la relació del
cant coral amb el poble, des de
l’edat mitjana fins a l’actualitat.
A la presentació hi assistirà l’alcalde, Xavier Codina, i el regidor
de Cultura, Agustí Comas, i també
intervindran breument els dos
autors. L’Escriny s’afegirà a la festa
amb la interpretació de l’obra El
Mirador, de Josep Vila i Casañas,

Més de 270 documents gràﬁcs
El llibre té  pàgines i més de
 documents gràfics, entre fotografies, cartells i altres documents. Ha fet falta un any i mig per
poder-lo tenir entre les mans i
suma una vintena d’entrevistes i
desenes de referències documentals. Els seus autors s’han encarregat cadascun d’ells d’una part diferent. Montserrat Xixons ha fet el
recull de la història de la coral i
Vila, el repàs a la música a Santpedor, amb una tradició molt antiga
que cal remuntar a l’edat mitjana.
En el llibre hi podem trobar des de
la primera fotografia de la coral
Escriny, el , el primer cartell,
fins a les imatges dels estendards
de la Sociedad Coral Sampedorense, de . El diseny del llibre
és de Marcel Oliveras, cantaire de
la coral, i Jaume Illa signa la part
gràfica.
Any d’aniversari
La publicació del llibre és un dels
actes previstos aquest any per celebrar cinc dècades de trajectòria
ininterrompuda de la Coral Escriny, dirigida per Marc Reguant.

ARXIU CORAL ESCRINY

EL LLIBRE

CORAL ESCRINY
50 ANYS
AUTORS
Montserrat Xixons i
Francesc Vila

SANTPEDOR. 220 PÀGINES

Els actes es van encetar el novembre passat amb la presentació en
un acte públic que anunciava el
concert que va servir de tret de
sortida de l’aniversari: la presentació d’una composició del compositor i pianista Manel Camp per
a la Coral Escriny, Illa Inaudita.
Se’n van fer tres concerts, el darrer
al Teatre Kursaal.
També en el marc del cinquantenari, la coral ha preparat un segon repertori: el Rèquiem KV 
de Wolfgang Amadeus Mozart.
Fins ara ja s’ha interpretat en quatre ocasions a Barcelona i en una
a Santpedor. A Barcelona es va fer
a Santa Maria del Mar i al Palau de
la Música, amb la Camerata Impromptu i la JOFICAT. A Santpedor amb l’Orquestra de Cambra
Terrassa  en dos concerts. El primer es va fer l’abril amb un ple absolut al convent. El proper serà el
 de maig ( h).
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Primer concert de la Petita Coral a Santpedor, l’abril del 1968. Un any
més tard, la formació es va rebatejar com a Coral Escriny

Els autors ja han publicat altres
llibres relacionats amb el poble
REDACCIÓ MANRESA

Els autors, Montserrat Xixons
i Francesc Vila, han publicat altres llibres relacionats amb el
poble. La periodista Montserrat
Xixons va escriure fa només tres
anys el llibre Mirades de futbol,
que va editar l’Ajuntament de
Santpedor i que repassava la trajectòria del CF Santpedor en els
seus  anys d’història. Vila,
per la seva banda, ha estat coau-

tor de diferents publicacions a la
dècada dels  sobre Santpedor
que es van publicar en la col·lecció «Santpedor a l’abast». El Barri
Antic: present i futur (); Arquitectura territorial, medi natural i
desenvolupament urbà al Pla de
Bages (). Més recentment, el
 va escriure el llibre Anton
Vila i Sala (-), també publicat dins la col·lecció «Santpedor a l’abast».

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 36-37

O.J.D.: 9539

TARIFA: 7207 €

E.G.M.: 44000

ÁREA: 1577 CM² - 147%

SECCIÓN: COMARQUES GIRONINES

22 Abril, 2018

Francesc Sánchez Carcassés Periodista, comunicador, presentador i especialista en música catalana. Menció d’honor Ràdio Asso

“Cal transmetre
la il·lusió per la
feina ben feta”
SATISFACCIÓ · “Del que estic més orgullós és d’haver pogut ajudar
gent que volia ser periodista i ara són bons professionals i grans amics”
PROFESSIÓ · “La gent ha d’aprendre a valorar el rigor en la professió”
Joan Trillas
PALAMÓS

L

a figura de Francesc Sánchez i Carcassés (Palamós, 23 d’agost de 1957)
surt d’escala. Els premis
de Ràdio Associació 2018 el distingiran amb la menció d’honor
com a “periodista impulsor de
mitjans audiovisuals que s’ha
convertit en referència del periodisme esportiu i de música
popular a les comarques gironines”. Però aquesta és només
una petita part d’un professional que ha fet premsa escrita,
ràdio i televisió, que ha despuntat en el periodisme esportiu però que a la vegada és un entès
en música catalana, a més d’un
presentador, que destaca en les
Havaneres de Calella. Un professional que ha fet de la comunicació rigorosa i sempre elegant el seu tret diferencial.

Estem davant d’un periodista,
un locutor, un presentador, un
expert en música catalana, un
comunicador. Com es definiria?
Un vegada em van definir com a
comunicador. Suposo que m’ho
diuen perquè he fet moltes coses, més enllà del periodisme escrit... i d’aquest he de dir que
n’he fet un munt! Pensi que vaig
començar de molt i molt jove
fent cròniques esportives a Los
Sitios, ara Diari de Girona, dictant-les els dilluns per telèfon al
Jordi Bosch o al Jordi Grau!
Creu que se l’ha encasellat en
el periodisme esportiu, perquè
la seva trajectòria i versatilitat
és molt àmplia.
Sí, és ben cert. I això que he fet
de tot, ja des dels meus inicis.
En aquest tema, hi influeix
molt el programa de Ràdio Costa Brava A ratlla de gol. Pensi
que en els meus inicis vaig començar a col·laborar passant
cròniques per telèfon per Ràdio
Cadena, que depenia de Ràdio

Nacional d’Espanya.
I no eren d’esports, imagino.
Correcte! Passava cròniques
simpàtiques de la Costa Brava
per a un programa dels diumenges al matí. Res d’esports!
Què el va portar a interessar-se
pel periodisme?
Quan estudiava m’agradava
més redactar que no pas les matemàtiques. De fet, quan de petit em preguntaven: “Tu què
vols ser quan siguis gran?”, jo
responia dues coses: periodista
o músic... Els meus pares eren
uns grans balladors de sardanes! Davant de casa vivia el fotoperiodista Antoni Crosa Mauri,
corresponsal llavors del Punt
Diari, entre d’altres. Amb ell
vaig començar a col·laborar i fer
la meva primera crònica. Crosa
Mauri va ser un gran mestre
d’aquelles seccions estiuenques
com De sol a sol i A l’estiu tota
cuca viu. Era una època en què
aquests tipus de periodistes posaven a l’abast dels lectors personatges famosos que venien a
la Costa Brava. Va ser un gran
aprenentatge. Però crec que és
un tema innat, el de la vocació.
Pensi que escrivia cartes al meu
germà, que feia la mili, amb la
crònica del partit del Palamós!
Les meves primeres col·laboracions, ja més importants, van
ser com a corresponsal a Los Sitios i en poc temps es van ampliar a El Periódico, en l’apartat
d’esports.
I com es va vincular a la ràdio?
Es pot dir que hi vaig entrar
amb el que va ser la gran eclosió
de les emissores municipals. El
gener de 1982, un grup d’estudiants del col·legi Vedruna de
Palamós, i des de casa de Don
Arturo Díaz del Real, van fer
una primera emissió, Ràdio Estudiantil, l’embrió de Ràdio Palamós. Doncs, una setmana després de la primera emissió, em

van demanar de col·laborar-hi.
Jo ja feia cròniques per ràdio i, a
més, ja havia començat a fer
presentacions. La majoria de
gent s’inicia a la ràdio i la televisió, després presenta; en el meu
cas tot va venir més o menys al
mateix temps. En aquella època
estava molt vinculat al món associatiu i cultural, formava part
del grup de teatre La Gespa,
també de l’agrupació La Salle, i
estava molt involucrat amb l’organització de recitals de la Nova
Cançó. Algú havia de presentar
aquests actes. A més, hi havia el
Festival de la Cançó Marinera, a
Palamós, i molts concerts a diversos pobles. Jo feia cròniques,
ràdio i presentava, ja veu.
I se n’ha fet un munt, de presentar. Com va començar?
Hi ha una tradició molt catalana que és la dels Pastorets. I jo
en vaig fer. Aquest va ser el meu
primer escenari, amb 9 anys.
Sempre m’ha agradat escoltar
música, anar a concerts i organitzar-los. Però jo no podia cantar com en Carles Casanovas i
no tenia les habilitats d’animador d’en Rubén Fornós, així que
em va tocar presentar. El meu
primer acte important va ser el
Festival de la Cançó Marinera a
Palamós, el 1981. Aquells eren
uns anys, després de la mort del
dictador, en què s’organitzaven
moltíssims actes i concerts. I
també festes a discoteques, no
es pensi. M’agrada ser proper al
públic, explicant més que presentant. Això sí, i ja des del
principi, he intentat fer-ho amb
rigor, mirant de ser sòlid dalt de
l’escenari i cuidant la dicció; ara
no està gents de moda, això de
vocalitzar, tot s’ha de dir.
I d’aquí, a les Havaneres de Calella, entre molts i molts actes.
Sí, en vaig ser presentador des
del 2000 i director artístic entre
el 2007 i el 2011, i director dels
actes del 50è aniversari, amb
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Comissari de l’Any Viladesau, a Calonge

Francesc Sánchez Carcassés, Xicu, és molt més que una veu
–per molts, “la veu de les comarques gironines”–, que intenta
com sempre anar més enllà del periodisme, però sense defugir-ne mai. Ara mateix és el comissari de l’Any Viladesau a Calonge. Un no parar. ■ JOAN TRILLAS

actuacions al Palau de la Música
Catalana de Barcelona, l’Auditori de Girona, el Teatre Ateneu
de Tàrrega i l’Auditori Pau Casals del Vendrell. Un luxe, certament, un luxe!

Com va començar el procés
de professionalització?
Vaig presentar dos magazins a
Ràdio Palamós, Especial cap de
setmana i Matí de festa. En
aquelles hores, hi anava de tot.
Aquí vaig tenir l’oportunitat de
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He intentat treballar i
presentar amb rigor,
mirant de ser sòlid i
cuidant la dicció, ara
no està gens de moda
això

Sant Feliu, amb l’amic Josep Sé
Andújar, un Palamós-Guíxols. Ells
posaven els aparells; nosaltres, el
lloc: un balcó sobre el camp del
Cervantes des d’on només es veia
una porteria! Vaig col·laborar a Ràdio Sant Feliu i, després, es pot dir
que vaig inaugurar Ràdio Platja
d’Aro. La professionalització va arribar quan Josep Puigbó va deixar
Ràdio Olot, l’any 1982, per obrir
com a director Ràdio Costa Brava,
i em vaig incorporar a l’equip.
Aquest va ser el moment clau, després d’haver fet una mica de tot i
amb voluntarisme, i aquí va ser on
em vaig professionalitzar.

company a la Ràdio Costa Brava, el
periodista Josep Maria Alejandre,
va començar a fer els informatius i
em va demanar si el volia acompanyar i responsabilitzar-me dels esports, i així vaig començar. Després va venir Televisió de Girona,
des del 2002, amb programes com
ara El Carril, A contrallum, Tot
fent un cafè i, sobretot, Tot rodó,
mantenir en antena amb el suport
del públic i la direcció un programa
15 anys és una gran satisfacció.

Fent esports?
No, tenia l’encàrrec d’en Josep
Puigbó d’organitzar una xarxa de
corresponsals. La Carme Coll era,
en aquella època, la cap d’informatius. I em vaig fer un tip d’anar a
plens municipals i vaig fer una mica de tot. El primer programa que
vaig presentar a Ràdio Costa Brava es deia De Blanes a Porbou, dirigit pel periodista Josep Bofill i
Blanc; era un debat setmanal sobre temes de la Costa Brava. A la
redacció érem tres persones: la
Carme Coll, la Pilar Esteban i jo. I
un dia la Carme Coll em va dir:
“Mira, no hi entenem gens, d’esports, i els faràs tu.”

fer la primera transmissió de futbol del Palamós a regional. Recordo que em va quedar el dit encarcarat! La vàrem fer amb uns aparells de radioaficionat, i no s’ho
perdi: des de la banqueta de
l’equip! Una altra va ser amb Ràdio

❝

El periodisme no perd
qualitat, però els
professionals veiem
com s’hi incorpora
molta gent que
no és periodista

Hi estava predestinat, ja ho veig...
I va ser llavors quan en Puigbó em
va fer l’encàrrec de fer un carrusel
esportiu, els diumenges a la tarda,
A ratlla de gol. Aquest programa,
penso, es va convertir en un referent informatiu a les comarques
gironines. Des d’aquesta emissora
vaig explicar l’ascens del Figueres,
el 1986, i el primer partit del Figueres al Santiago Bernabéu i l’ascens del Palamós. Duran la meva
carrera també he explicat l’ascens
a primera del Girona. Des de 1986
fins al 2017 he anat narrant primer per la ràdio i ara per la televisió les diverses èpoques de grans
equips, a més de les informacions
esportives del Club Bàsquet Girona. Una de les coses que em fa especial il·lusió ha estat la locució a
l’estadi dels partits de la selecció
catalana de futbol, així com l’organització de La nit del futbol català.
I durant tots aquests anys he mantingut la meva vinculació amb El
Periódico.
I va arribar la televisió?
Sí, a Televisió Platja d’Aro. El meu
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De què se sent especialment orgullós?
D’haver pogut ajudar modestament gent que volia ser periodista.
D’això és del que estic més orgullós, sense cap mena de dubte. Haver pogut passar alguns dels meus
coneixements a altra gent que ha
volgut continuar en la professió.
Ara, alguns d’aquests companys
de professió i amics, que varen
començar a Ràdio Costa Brava,
són excel·lents professionals i
sembla que aquell estil radiofònic
els va anar bé. Cal transmetre la illusió per la feina ben feta, que encara mantinc amb les meves col·laboracions a FemGirona Ràdio i
RAC1.
Molts periodistes de la seva generació van fer el salt a TV3, TVE o
Catalunya Ràdio, per posar només
tres exemples. Vostè, no. I no serà
per manca d’ofertes, m’imagino.
Sí, en vaig tenir. Fins i tot vaig estar a punt de fer el salt, però finalment va prevaldre més la meva família. Tenia dues filles petites,
molta il·lusió en la tasca que feia a
Ràdio Costa Brava i poques ganes
de canviar de domicili i vaig decidir
quedar-me a Palamós. Mai de la vida no m’he retret anar a un
d’aquests mitjans. D’altra banda,
no faig distinció entre el periodisme fet a les comarques i el d’escala
nacional. Crec que a Girona es fa i
es pot fer molt bona feina.
Com veu el periodisme. S’ha perdut qualitat?
El periodisme no perd qualitat, però estem veient cada dia com s’hi
va incorporant molta gent sense
formació específica. Aquesta és la
gran diferència, penso. Perquè
abans la informació es donava des
de l’àmbit periodístic. Ara qualsevol amb un telèfon ho pot fer i per
això la gent ha d’aprendre a valorar el rigor. ■
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Agustí Colomines, cuando participó en la comisión del Parlament que investigó el escándalo corrupto del caso Palau

Destituidos altos cargos del separatismo

Todas las derrotas
SALVADOR SOSTRES

Agustí Colomines es la explicación de todas las miserias de Cataluña, la crónica de sus guerras perdidas y las humillaciones autoinfligidas. Mientras el independentismo lo siga tomando como símbolo,
como referente ideológico y ya no digamos intelectual, en lugar de
entender la derrota que es y significa, a España le bastará con
dejarle hablar y escribir para asegurarse su victoria.
Colomines ha ejercido todos los oportunismos, como su padre,
Joan, que empezó socialista y se hizo convergente cuando vio que
giraba la tortilla. Hay una jeta catalana que es hereditaria. Agustí
empezó equivocándose militando en Bandera Roja y desde entonces
ha mantenido ininterrumpido su idilio con el error. Siempre
totalitario y siempre deficitario, lleva 38 años cobrando de la cosa
pública y este año cumplirá los 60. Su obsesión vital ha sido no
morir arruinado como su padre, pero incapaz de ser más inteligente
que él, se ha vuelto más cínico. Ayer fue cesado como director de la
Escuela de Administración Pública de Cataluña, el último cargo en
el que le colocó lo que queda de Convergència. Fue director de la
fundación del partido –Catdem, con su correspondiente dinero
distraído del Palau de la Música, que nunca supo justificar– entre
otros pesebres siempre dedicados a vivir de los problemas de
Cataluña: dirigió la Unescocat así como diversas cátedras universi-

YOLANDA CARDO

tarias, invariablemente subvencionadas –directa o indirectamente–
por los mismos.
Dice Colomines que su destitución ha sido política y que los
independentistas son rehenes del Estado, él que ha dedicado su vida
entera a ser un comisario político y a cobrar sin escrúpulos por ello.
Se hizo el indignado con la aplicación del artículo 155 pero se ha
aferrado a su cargo hasta que ayer le echaron. Podría haber optado
por la renuncia honrosa, si tan indignado estaba, pero prefirió ser
empleado durante el día del Estado mientras por la noche se
dedicaba a animar a Puigdemont a insistir en su órdago. Su independentismo, como el de tantos convergentes, limita con su nómina.
38 años de 60 es un hito. Sus convicciones llegan hasta donde el
último euro alcanza, y la dignidad que tanto exige a los demás se
convierte en su práctica diaria en un todo a un euro donde no hay
absolutamente nada que no sea intercambiable.
Ha sido el resumen de todos los sectarismos y ha intentado
siempre manchar a las jóvenes promesas con su infamia para no
sentirse solo siendo tan miserable. Colomines es la parte oscura por
la que cada causa se extravía cuando se sumerge en ella. Su cúmulo
de desgracias y resentimientos personales, su complejo familiar, y
ese pozo oscuro que te va cavando en el alma la equivocación
sistemática, le han convertido en la expresión más baja y mezquina
del independentismo, en la más boyante metáfora de sus demonios
y en el destino seguro de la derrota, porque siempre ha preferido
seguir viviendo del problema que solucionarlo, como ha hecho con
todo aquello que en lo que ha militado, haciendo ver que lo amaba y
simplemente lo saqueaba hasta que intuía un botín mayor en la
siguiente causa.
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