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CITES de la setmana
Música
ESTEBAN LINÉS

LLEGENDES DE LA MÚSICA JAMAICANA. Més enllà del tòpic, sentir parlar de Toots and
The Maytals porta a la memòria i al present una de les formacions jamaicanes fonamentals en matèria de ska i reggae (de
fet, van ser ells els que van encunyar el
terme).
2/V. APOLO. 21 HORES

MOLT MÉS QUE UN LÍDER ICONOCLASTA. Barre-

ja explosiva de chirigota, improvisacions
impecables i uns fonaments sòlids nascuts
al jazz: el que proposa La Canalla és bastant més del que ofereix el seu líder i irrepetible compositor Antonio Romera El
Chipi. Presenten el seu recent Amor en
crisis, obra que sintetitza i descobreix les
indiscutibles virtuts que tenen.

Clàssica
den al directe el sorprenent i innovador
contingut del seu nou àlbum Un estrany
poder, gravat a les ordres del productor
Tony Doogan amb una sintonia que va esdevenir molt profitosa per al quartet català. Seran tres nits a la sala del Paral·lel dins
del Guitar BCN
4, 5 I 6 /V. BARTS. 21 HORES

BEZUIDENHOUT, ARA AMB BEETHOVEN. Des-

prés de la seva sensible interpretació de la
integral de Sonates de Mozart al fortepiano, l’artista sud-africà, referència actual al
teclat, torna al Palau amb un programa
consagrat a Beethoven.

resultaven fascinants i espontanis, personatges que en la seva bogeria es podien
permetre trencar tabús i normes socials.
Compositors com Finger, Purcell o Weldon els van dedicar obres que ara rescata
el contratenor català Xavier Sabata en el
seu debut a L’Auditori.
2/V. L’AUDITORI. SALA ORIOL MARTORELL 20.30 HORES

2/V. PALAU DE LA MÚSICA 20.30 HORES

ELS BOJOS DE XAVIER SABATA. Al món cartesià

GARDINER S’ABOCA A MONTEVERDI. Va ser en
el context del moviment de ruptura dels
anys seixanta del segle passat en el terreny de la música instrumental, amb els
instruments històrics, que sir John Eliot
Gardiner va fundar el Monteverdi Choir.
La formació s’ha centrat a oferir noves
perspectives del repertori del compositor
del barroc, de qui ara se celebra el 450è
aniversari. A la seva nova gira mundial de
set mesos interpretaran diverses òperes,
entre les quals aquest Il ritorno d’Ulisse in
patria, que per primera vegada se sentirà
completa a Barcelona.

de l’Anglaterra del segle XVII, els bojos

3/V. PALAU DE LA MÚSICA. 20.30 HORES

MÚSIC I PRODUCTOR ÚNIC. El gloriós Suso

Sáiz, músic intuïtiu convertit amb els anys
en productor brillant (Diego Vasallo, Iván
Ferreiro, Piratas, Los Planetas...) mostra
en solitari el seu recopilatori Odisea, un
doble disc antològic.
5/V.BARTS CLUB. 21.30 HORES

ELS AMICS MÉS AUDAÇOS. Ara es tracta de

UN FENOMEN AMB FONAMENT. El romàntic
electropop que amara l’obra i la presència
escènica dels Future Islands, liderats per
Samuel Herring, és al seu The far field, que
tot just acaba de sortir. Immillorable
oportunitat per comprovar-ho.

veure com Els Amics de les Arts traslla-

6/V. RAZZMATAZZ. 21 HORES

3/V. JAMBOREE. 21 HORES

MARICEL CHAVARRÍA

UN FANTASMAL ‘HOLANDÈS ERRANT’. El Liceu

estrena una curiosa producció d’aquesta
òpera de Wagner en què la narració es posa en boca del personatge de Senta, l’enamorada de l’Holandès. Albert Dohmen i
Elena Popovskaia protagonitzen el repartiment del dia d’estrena d’aquesta producció que arriba de Berlín i Basilea. A la
direcció musical, una dona, la ucraïnesa
Oksana Liniv.
2/V. GRAN TEATRE DEL LICEU. 20 HORES

RAIMON
PALAU DE LA MÚSICA
5, 6 I 7/V

El Palau de la Música
Catalana ha estat l’escenari elegit per Raimon
per oficiar d’una manera
coherent, intensa i (sense cap dubte) emotiva el
seu comiat dels escenaris després de mig segle
d’activitat. Aquesta
decisió, anunciada fa ja
uns quants mesos, es
materialitzarà al llarg de
tots els caps de setmana
de maig, és a dir, en un
total de dotze concerts.
En aquests recitals
–acompanyat dels seus
músics habituals– el
cantautor universal de
Xàtiva interpretarà les
cançons més conegudes
del seu ampli repertori
i d’altres que no tant,
així com algunes de les
seves composicions més
recents i alguna novetat.
Els recitals dels dies 13,
14 i 28 també inclouran
actuacions de diferents
cors de l’Orfeó Català.

LLIBERT TEIXIDÓ / ARXIU

Art
JOSEP PLAYÀ MASET

EL PAPER DE LAS GALERIES. Amb la participació de catorze galeries d’art i una selecció
de més de 400 obres torna la quarta edició
d’El Paper de l’Art. Un projecte artístic
que reivindica el paper de les galeries i el
paper/material com a fil conductor de les
obres d’art. Col·laboren en aquesta ocasió
el Museu del Disseny amb l’activitat #paper legacy i amb activitats infantils. L’artista Miquel Paton, creador de la imatge
de la campanya, exposarà la seva obra a
l’espai Konema.
DEL 5/V AL 27/V

FESTIVAL FOTOGRÀFIC. Aquests dies a Barce-

lona coincideixen dues exposicions de fotografia importants. D’una banda, els guanyadors del World Press Photo 2017 al
CCCB, presidits per la imatge guanyadora
del turc Burhan Ozbilici (sobre l’assassí
de l’ambaixador rus a Ankara, amb el cos
del diplomàtic, sense vida, estès a terra).

Teatre
De l’altra, el festival Art Photo BCN, que
reuneix els fotògrafs emergents més destacats del moment, així com artistes consagrats, com ara Abel Azcona, Diego Ferrari i Shinji Nagabe. En aquesta IV edició
vuit projectes fotogràfics competeixen
pel premi al millor fotògraf emergent. A
més, una dotzena de galeries d’art presentaran les seves propostes a la Fira de Fotografia.
WORLD PRESS PHOTO. DEL 29/IV AL 5/VI I ART PHOTO
BCN, 5- 7/V

OBRA VIDEOGRÀFICA. El centre Arts Santa

Mònica presenta (Re)visionats (re)visitats. Una relectura dels inicis del videoart
espanyol, una retrospectiva sobre els treballs d’Eugènia Balcells, Antoni Muntadas i Carles Pujol, pioners en l’ús del vídeo
com a instrument artístic. És una exhibició amb més de 70 documents del període
1974-1990, seleccionats per Antoni Mercader.
DEL 2/V AL 28/V

JUSTO BARRANCO

ELEGIA A JAIME GIL DE BIEDMA. Joan Ollé, que

ja s’ha atrevit a portar a l’escenari la vida i
l’obra de poetes com Espriu, ara s’atreveix
amb Jaime Gil de Biedma. Las personas
del verbo. Contra Jaime Gil de Biedma recorre la vida de l’autor de Pandémica y celeste i alhora la de tot un país, des de la
Guerra Civil fins a just abans dels Jocs
Olímpics. Tres actors donen vida al dandi
i secretari general de la Companyia General de Tabacs de les Filipines: Mario Gas,
Pep Munné –que fa 14 anys que porta les
paraules del poeta amb un altre espectacle– i Ivan Benet. Judit Farrés ha composat la música i dona vida a les dones de la
vida de l’autor.
DEL 3 AL 28/V. TEATRE LLIURE DE GRÀCIA

EL MEU REGNE PER UN CAVALL. El Teatre Nacional s’enfronta a una de les grans obres
del repertori universal, el Ricard III de
Shakespeare. I ho fa amb la direcció de
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Xavier Albertí i amb Lluís Homar donant
vida al monarca anglès. Un viatge a les
profunditats a través de l’ascensió imparable d’un ésser marginat per les seves deformitats físiques però amb una ànsia de
poder i una capacitat de seducció i engany
que li permetran aconseguir el tron d’Anglaterra. En el repartiment destaquen Julieta Serrano, Carme Elias, Lina Lambert,
Roger Casamajor, Oriol Genís i Joel Joan.
DEL 4/V A L’11/VI. TNC

LA GAVINA. La Sala Atrium arriba al final de
la trilogia de la imperfecció estrenant
Nina, un muntatge inspirat en La gavina
de Txékhov. Raimon Molins dirigeix
Gal·la Sabaté i Jordi Llordella en una peça
que proposa el viatge de la infantesa a la
maduresa d’una dona entre el seu somni i
la impossibilitat de fer-lo realitat. Una dona que fracassa en la utopia però que se
sobreposa i emprèn una nova vida cap a la
seva felicitat.
DEL 4/V AL 4/VI. SALA ATRIUM

TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 7

diumenge, 30 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

"Agenda de la semana".
"Agenda de la semana". El viernes el cantautor Raimon ofrece el primer de sus 12 recitales de despedida de los escenarios en el Palau
de la Música.
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RNE-1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NO ES UN DIA CUALQUIERA
DURADA : 102

dissabte, 29 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

"Música".
"Música". Siniestro Total actúa el viernes en la Sala Penélope de Madrid, Loquillo el jueves 4 de mayo en el Teatro Real de Madrid,
Dani Martín el día 5 en el Reina Sofía de Valencia, Raimon el viernes 5 en el Palau de la Música de Barcelona y Jarabe de Palo el día 4
en el Kafe Antzokia de Bilbao.
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en la Menorca dominada por ingleses y franceses.
«El Quijote» no es una influencia en la literatura catalana de la
época, y de hecho, por el estudio
de las bibliotecas privadas y las
herencias, aparece en pocas bibliotecas, y en cambio sí hay más
«Novelas Ejemplares» del mismo
Cervantes.
«Lope
de Vega sí es
2 Mayo,
2017

L. R.- Barcelona

Sir John Eliot Gardiner dirigirá el
mañana en el Palau de la Música
Catalana la ópera «Il ritorno
d’Ulisse in patria» de Monteverdi,
en la única cita española de la gira
internacional «Monteverdi 450»
del director.
«Il ritorno d’Ulissse in patria»
está basada en los últimos momentos de la Odisea de Homero,
y el concierto del Palau supondrá

PAÍS: España
PÁGINAS: 36
TARIFA: 706 €
ÁREA: 207 CM²

Gardiner
dirige en el
Palau «Il
ritorno
d’Ulisse in
patria»

importante, es amigo personal de bre una piedra diciendo “O el
FRECUENCIA: Diario
Vicent Garcia e incluso se acaba muchacho es de bronce, o la pieconstruyendo un relato de que el dra es de lana” a lo que García reO.J.D.:
monarca Felipe IV aparece en plicó: “¿Qué más bronce que no
Barcelona, queda fascinado
con tener
años once? ¿Y qué más lana
E.G.M.:
12000
García y lo invita a la Corte, pero que no pensar que hay mañava anónimamente a Madrid
na?”».CATALUNYA
«Lope avala a García. Son
-éste
20%
SECCIÓN:
y en ese paseo vio a Lope obser- dos poetas coetáneos. Hacen un
vando a un joven que dormía so- uso de la lengua similar, con un

la primera audición completa de
esta ópera en Barcelona. El director inglés, uno de los mejores
traductores del sonido del llamado Oracolo della Musica, como se
conoce al compositor de Cremona, se pondrá en esta ocasión al
frente de sus formaciones, el
Monteverdi Choir y los English
Baroque Soloists, en un concierto
escenificado.
La cita, correspondiendo al ciclo Palau 100, forma parte de la
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gira internacional «Monteverdi
450» que Gardiner y sus formaciones realizan por varios países para
conmemorar el 450 aniversario
del nacimiento de Monteverdi, y
en la misma velada también interpretarán
«L’Orfeo»
y
«L’incoronazione di Poppea». La
producción de «Il ritorno d’Ulisse
in patria», con codirección de Elsa
Rooke, diseño de luces de Rick
Fisher y vestuario de Patricia Hofstede, se ha podido ver este mes

registro claramente barroco»,
comenta Solervicens, para quien
«no es un problema que la influencia sea castellana, pero
además hay otras influencias
como Francia e Italia, «en este
caso más de Italia que de Francia,
porque la Corona de Aragón tenía
Napoles, hubo papas Borgia».

de abril a Aix en Provence y en
Bristol.
Después de Barcelona, se ofrecerá en Venecia, en el Festival de
Salzburgo, en los de Edimburgo y
Lucerna, en el Musikfest de Berlín,
en Breslau y París, y finalmente en
Chicago y NuevaYork. Escrita para
el Carnaval de Venecia de 1640, la
ópera narra con intensidad dramática la historia de unos dioses
entrelazados por el amor, la amistad, la envidia y el odio.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32-33

O.J.D.: 11182

TARIFA: 503 €

E.G.M.: 114000

ÁREA: 116 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA

2 Mayo, 2017

NOMBRES

JAVIER CERCAS. NOVELA. Todos cargamos con una «herencia de
violencia», asegura el escritor extremeño Javier Cercas en la presentación argentina de su último libro, El monarca de las sombras.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32-33

O.J.D.: 11182

TARIFA: 503 €

E.G.M.: 114000

ÁREA: 116 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA

2 Mayo, 2017
JOHN ELIOT GARDINER. CONCIERTO. Dirigirá el próximo 3 de mayo en el
Palau de la Música Catalana la ópera Il ritorno d’Ulisse in patria, de Monteverdi, en la única cita española de la gira internacional Monteverdi 450.

EUGENIO DERBEZ. PELÍCULA. The Fate of the Furious reinó en la taquilla
de EE UU por tercera semana pero la sorpresa fue el mexicano Eugenio Derbez, protagonista de How to be a Latin Lover, que ha superado a The Circle.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 53

O.J.D.: 13732

TARIFA: 2173 €

E.G.M.: 82000

ÁREA: 344 CM² - 41%

SECCIÓN: CULTURA

30 Abril, 2017

MÚSICA

Caetano Veloso, el
millor amfitrió del món
El brasiler omple el Palau de la Música
acompanyat de la cantant Teresa Cristina
Crítica
YERAY S. IBORRA
BARCELONA

Caetano Veloso i Teresa Cristina
PALAU DE LA MÚSICA 28 D’ABRIL

omés algú que rep una
ovació desenfrenada
abans d’entonar cap
nota pot tenir l’estatus
de llegenda. És el cas de
Caetano Veloso, que, frenat per la
cridòria de la gent, es fica les mans a
la butxaca mentre esbossa el seu incessant somriure i espera que el Palau de la Música –ple a vessar, amb
preus per entrada dels 35 als 110 euros– li deixi explicar el motiu de la
seva visita. “La primera vegada que
la vaig veure… Bé, no mereix més explicació. Només us diré que vaig trucar directament al director de Nonesuch, la meva discogràfica a Nova
York: mesos després va editar-li el
disc, imagineu-vos”, cita Veloso,
que es retira amb les presentacions

N

fetes. El trobador brasiler tornaria i
regalaria fins a divuit èxits de la seva discografia, però primer tocava
descobrir una veu, la de Teresa Cristina, que actuaria acompanyada de
Carlinhos Sete Cordas a la guitarra.
Veloso havia convidat a casa seva
–els escenaris d’arreu– la “princesa de la samba”.
No esperaries mai una enganyifa de Caetano Veloso. Algú que porta des dels anys 60 regalant cançons
a la cultura popular i envoltant-se
dels millors músics no pot fallar a
l’hora de triar els companys de viatge. El poder interpretatiu i la capacitat vocal de Teresa Cristina van
quedar lluny de tota sospita al llarg
de la vetllada: les nou cançons
acompanyades de Carlinhos, una
revisió del disc Teresa Cristina canta Cartola (homenatge a un dels millors sambistes de la música brasilera, Angenor de Oliveira), van escalfar el Palau. Teresa Cristina, emocionada per l’entorn de l’actuació, fins
i tot va compartir les intimitats de
les cançons. Unes peces revisades
per a l’ocasió… “Aquest tema parla

Caetano Veloso
amb la cantant
Teresa Cristina
durant el
concert al
Palau de la
Música.
CÈLIA ATSET

P.9

d’una dona que la deixen per una altra de més guapa. Com és possible?”, va criticar la cantant, entre
aplaudiments.
Després de l’obertura de Teresa
Cristina, a base de samba i música
popular del Brasil, la nit va agafar
velocitat de creuer amb Veloso sol
amb la guitarra. Com a bon amfitrió,
el llegendari músic tropicalista –la
seva última visita al Palau va ser
amb Gilberto Gil celebrant l’escena psicodèlica brasilera pel seu cinquantè aniversari– no va deixar res

al rebost: cançons eternes com A luz
de Tieta; rareses dels seus primers
anys d’activista, Enquanto seu lobo
não vem, i també revisions pop
d’himnes com Odara, que va sonar
fresca, com acabada de sortir del
forn... Si algú et convida a casa i
t’ofereix alguna cosa, digues que sí:
i encara més si aquest algú és Caetano Veloso, un músic que té el menjador ple de premis, com la nova
Medalla d’Or del Guitar Fest BCN
–el festival que l’ha tornat a portar a
la ciutat–, estrenada fa ben poc.e

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 65

O.J.D.: 75564

TARIFA: 12692 €

E.G.M.: 471000

ÁREA: 351 CM² - 33%
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Liniv, primera
dirigeix a
una òpera
na, debuta
ceista

ohmen i
povskaia
protagonistes
era funció,
marts que ve

LLL
CARLOS MONTAÑÉS

Un art pur i
conquistador
CRÒNICA Caetano Veloso va captivar el Palau

en solitari i amb la cantant Teresa Cristina

FERRAN SENDRA

33 Teresa Cristina i Caetano Veloso, divendres al Palau de la Música.
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

C

rectora artística del Liceu, li han
assegurat que la seva potent veu
arriba perfectament al pati de bu
taques, Dohmen no estarà tran
quil fins a l’estrena.
EL PÚBLIC BARCELONÍ / «Em feia mol
ta il·lusió tornar a Barcelona –ex
plica Dohmen–. Vinc de la Scala
de Milà, on he interpretat Els mestres cantaires davant d’un públic
molt diferent del d’aquí. El de Mi
là és fred. Això sí, hi ha molt de
Gucci. Tinc ganes de posar tot el
meu cor i emoció en aquesta òpe
ra», afirma el cantant, que es pro
tegeix el coll amb una bufanda
blau marí.
Per a ell, especialista en Wag
ner, la clau a l’hora d’interpretar
l’holandès consisteix a transme
tre la seva fragilitat. «Aquest per
sonatge té un costat fràgil que in
tento ressaltar amb els pianos, les
parts més líriques, que canto com
si fossin un lied». Aconseguir que
se senti amb una orquestra de gai
rebé un centenar de músics no és
gens fàcil. Wagner sempre supo
sa un repte tan immens, tempes
tuós i canviant com el mar. H

aetano Veloso, dirigint el
focus amb generositat a
una artista molt menys
coneguda, Teresa Cristi
na, i embruixantnos una vegada
més amb el seu cant suau i les seves
composicions reduïdes a l’esquelet.
Combinant les dues missions, el can
tautor de Salvador de Bahia va oferir
un recital captivador, aquest diven
dres al Palau de la Música (en el marc
del festival GuitarBCN), amb què, a
més de brindar els seus talents natu
rals, ens va recordar que la tradició
popular està en la base del seu art.
Herències com la samba de Rio,
cultivada per l’escola de Manguei
ra, que el cantant i guitarrista Car
tola va cofundar el 1928. Veloso no
va abordar aquest material, però va
cedir la primera part del recital bar
celoní a Teresa Cristina perquè el fes
brillar, atenent al disc que va publi
car l’any passat, Canta Cartola, i de
la mà de l’exquisit guitarrista Carli
nhos Sete Cordas. La veu lluminosa i
d’un encant discret de la cantant ca
rioca, veu sense estabornir, ens va
introduir en un delicat cançoner de
samba d’autor a través de peces com
Tive sim i Sala de recepção.
Pòrtic florit
per a un Caetano que no va haver de
fer res més que seure, acariciar la
guitarra i entonar Luz do sol per en
voltar el Palau amb una aura encan
tada. Als 74 anys, la seva veu segueix
mostrantse juvenil, fina i brillant, i
el seu repertori és un bagul del tre
sor que sembla no acabarse mai.
Combinant els èxits amb material
menys prodigat, O leãozinho amb Um
índio (dels temps de Doces barbaros) i
Menino do Rio amb Reconvexo (que va
compondre per a la seva germana
UN REPERTORI SENSE FI /

Maria Bethãnia), es va endinsar fins
a les seves adaptacions anglosaxo
nes (Love for sale) i hispanes (Cucurrucucú paloma, amb el seu extrem fal
set) i va acudir a continuació a ports
llunyans i inesperats.
Va explicar que, després de la se
va llarga gira amb Giberto Gil, es
va preguntar quin repertori podia
abordar. «I vaig prendre coratge per
cantar dues cançons dels temps tro
picalistes, les que millor represen
ten aquell esperit, encara que siguin
poc conegudes». Així, va desenterrar
Enquanto seu lobo não vem –del funda
cional àlbum Tropicália ou panis et circensis (1968), amb les seves referènci

El cantautor, de veu
juvenil, fina i brillant,
va combinar els èxits
amb material
menys prodigat
es a la dictadura militar, «paraules
plenes d’entusiasme i por»– i A voz do
morto, que en aquells temps van gra
var els seus amics Os Mutantes.
Pot ser que trobem a faltar aquells
concerts més frondosos, amb bandes
capitanejades per Jaques Morelen
baum, però aquest Caetano a soles
amb la guitarra és irresistible, sen
se despentinarse ni devaluar la se
va obra, com ho van ser Força estranha, A luz de tieta i el tram final en què
es va citar amb Teresa Cristina i Car
linhos Sete Cordas. El trio va fondre
allà veus i guitarres en un petit fes
tival que va culminar amb Desde que
o samba e samba, Odara i Qualquer coisa, omplint així el Palau de la Música
amb un art senzill, manejable i d’un
abast emocional indestructible. H
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cua davant l’Institut Francès diumenge que ve: l’alta
setmana, no consisteix només en la seva singular
maig les seves portes a la Biennal de Venècia en
participació perjudica Marine Le Pen. La situació
casa-museu d’Esplugues de Llobregat i en el condestaca un que no és de ningú i és de tothom alhora.
PAÍS:elEspaña
FRECUENCIA:
Diario
es delicada, tal com apuntava ahir l’inquietant article
junt de la seva obra. Barcelona li deu que facilités
Es tracta del Pavelló de l’Antàrtida,
que s’ubica
desembarcament d’escultures de figures internaciaquest any al Palazzo Molin de la ciutat italiana.
de Lluís Uría a les planes d’Internacional. El risc és que
PÁGINAS:
64
O.J.D.:
128465
onals com Claes Oldenburg, Anthony Caro,
RiAquest pavelló supranacional acollirà
a partir
del
el votant de l’FN ja no respon només al perfil de l’ultradretà ideologitzat. El problema és més complex. La
chard Serra o Roy Lichtenstein. Seria interessant
dia 11 una exposició dels treballs presentats pels
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€
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581000
que algun museu barceloní es preguntés ara pel que
artistes que van participar al març en la primera
publicació en francès Equinox ha entrevistat alguns
va significar aquella iniciativa i per la seva reperBiennal de l’Antàrtida, l’aventura comissariada per
simpatitzants de Le Pen que resideixen a Barcelona,
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cussió en el paisatge urbà.
Alexander Ponomariev.
com ara una artista-il·lustradora, una jurista...
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Presentació feliç
CaetanopresentaTeresa
Intèrprets: Caetano Veloso, veu

i guitarra; Teresa Cristina, veu;
Carlinhos Sete Cordas, guitarra
Lloc i data: Palau de la Música
(28/IV/2017). Guitar BCN
KARLES TORRA

Unanydesprésdelacelebraciójuntament amb Gilberto Gil del seu

cinquantenari en el món de la música, Caetano Veloso va tornar a Barcelona amb un nou espectacle compartit. Sota el títol de Caetano presentaTeresa,elgranartistadeBahia
dona a conèixer al món la cantant
Teresa Cristina, tot un símbol de la
samba de Rio de Janeiro. Parlem de
la intèrpret que va enamorar el Brasil amb Teresa canta Cartola, un àlbum d’homenatge a aquest poeta,
compositor i cantant, autor de més
de cinc-centes cançons i personat-

ge clau en el desenvolupament de la
samba.
En un atapeït Palau de la Música,
amb una significativa presència de
públic brasiler, assistim a un espectacle en format “tres en un”, amb
una primera part protagonitzada
per la cantant Teresa Cristina i el
guitarrista Carlinhos Sete Cordas,
un segon set de Caetano en solitari i
una reunió final de tots els artistes.
Teresa va desgranar el repertori de
Cartola amb molt encant i bon humor, movent-se amb elegància infinita en escena i enlluernant-nos
amb la seva impecable entonació.
Acompanyada per l’extraordinari
guitarrista Carlinhos Sete Cordas,
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la cantant carioca ens va regalar delicioses interpretacions de clàssics
cartolians com O mondo é un moinho, Corre e olhe o céu o l’esplèndida
Alvorada, a més de temes d’altres
artistes popularitzats per Cartola
comelPrecisomeencontrardeCandeia, que va ser aplaudit d’allò més
pel públic.
Després, va aparèixer Caetano
Veloso per bussejar tot sol amb la
seva guitarra pel seu cançoner històric, sense esquivar els seus èxits
més destacats (O leaozinho, Sozinho...) i recuperant petites joies
menys conegudes del seu fons d’armaricomEnquantoolobonaovemo
A voz do morto, compostos a finals

dels anys seixanta en els primers
temps del tropicalisme i en plena
dictadura. El fenomenal artista
també va excel·lir abordant un inevitable Cucurrucucú paloma en espanyol, així com una superba recreació a cappella de tot un estàndard
de Cole Porter com Love for sale.
JaambTeresaiCarlinhos,Caetano va arrodonir el concert, abans
dels obligats bisos, amb un preciós
Miragem de carnaval i un sensacionalDesdequeosambaéssamba,ideal per foragitar la tristesa. Va ser un
finalfeliçaaquestmagníficCaetano
presenta Teresa, que va enlluernar
elpersonal perespaidemésdedues
hores.
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Maria del Mar Bonet. Cantant

“Som un país
petit i això
ens fa tenir
complexos”
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EntrevistaMaria del Mar Bonet La cantant mallorquina celebra
cinquanta anys als escenaris amb recitals a tot el món i la
publicació d’un disc, ‘Ultramar’, gravat a Cuba amb músics cubans

“Som un país
petit i això ens fa
tenir complexos”
Guillem Vidal
BARCELONA

E

l 19 de desembre passat,
Maria del Mar Bonet bufava les espelmes d’un
immens pastís d’ensaïmades a l’Ovella Negra de Barcelona, local on cinquanta anys
enrere va segellar el seu ingrés
als Setze Jutges. Des d’aleshores, la cantant mallorquina, que
dijous va complir 70 anys, ha
viscut tota mena d’emocions:
un recital als Lluïsos d’Horta
(barri on, l’any 1966, tot just
vinguda de Palma, es va installar amb la voluntat d’estudiar
ceràmica); la revisió en directe
amb Quico Pi de la Serra del
disc que van compartir l’any
1979; presentacions i signatures per Sant Jordi del llibre que,
sobre ella, ha escrit Jordi Bianciotto, i la publicació d’un disc
gravat a Cuba amb músics cubans: Ultramar (Picap). Entre
els diversos recitals que té a
l’agenda la cantant, hi ha el que,
el pròxim dia 13, oferirà al pavelló municipal de Ventalló en benefici de l’ONG Proactiva Open
Arms i el que, el 13 d’octubre, la
durà al Gran Teatre del Liceu,
marc de l’estrena oficial d’Ultramar.
Quines emocions li circulen pel
cos aquests dies de celebració
dels 50 anys...
Moltes, i diferents les unes de
les altres. Sents amics que par-

len de tu, recordes coses que
van ser molt importants, escoltes el nou disc que acabes de fer
i com, a Cuba, hi ha gent que
me’n parla... El que m’està passant aquests dies és molt gros.
Un enfilall d’emocions, com diríem a Mallorca. I això que
aquests cinquanta anys han
passat molt ràpid. Gairebé ni
me n’he adonat!
Quan va néixer aquest amor per
Cuba i la música cubana?
Fa molts anys, però és molt diferent sentir músiques que t’agraden que fer alguna cosa amb
elles. El fet que a Cuba em donessin un premi [Bellver, l’any
2011, va rebre el prestigiós Cubadisco al millor disc estranger]
i conèixer l’Orquestra Simfònica de l’Havana, el grup de jazz
latino de Jorge Reyes, Cuerdas
del Campo (un grup de música
tradicional i popular), o José M.
Vitier, va fer que anés veient la
possibilitat de fer un disc amb
ells.
Quines connexions musicals va
trobar entre Cuba i Mallorca?
Moltes. Els seus instruments tenen unes harmonies semblants
a les de la música del camp de
Mallorca, la qual cosa no vol dir
que s’hi assemblin molt, però sí
que existeixen unes arrels que
ens uneixen. Al Cançoner popular de Mallorca del Pare Ginard, d’altra banda, hi surt molt
Cuba: l’enyorament, la comuni-

cació comercial, el rom... I aquí
és on ja vaig veure la clau del
disc. És, d’alguna manera, un
anar i un venir de música i poesia.
La música del camp, a Cuba, té
també aquella sensualitat pròpia d’altres músiques de l’illa?
Sí, la música cubana, tota, té
una sensualitat especial, que és
una cosa que la música tradicional de casa nostra ha perdut
una mica. I és una pena. Són coses que a Cuba no poden passar,
ja que aquesta sensualitat és a
tot arreu.
Quines particularitats ha trobat en els músics cubans?
Són gent que disfruta de veritat
fent música. I no cal que els demanis que improvisin perquè ja
saps que ho faran. Juguen amb
la poesia, i això els fa bastant
únics. L’entenen i la treballen
molt, ja que els boleros, o el son,
de fet tota la música cubana, està impregnadíssima de poesia. I
no parlo d’una poesia normal,
sinó d’alta poesia, en moltes
ocasions.
Quin impacte li va provocar visitar un país així?
Tens la impressió que l’alegria
de la gent ho supera tot. En determinats barris sembla que
l’Havana és una ciutat que cau a
trossos, però la gent aixeca tot
això. Hi ha alegria, sensualitat,
música pertot arreu...
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Recorda quan va començar a
tenir el neguit de col·laborar
amb músics d’altres cultures?
Des de molt joveneta. Recordo
voler anar a Grècia i aprendre
un munt de coses. O a Itàlia. Però una cosa és tenir la idea i una
altra, posar-la en marxa. Hi ha
coses que no pots dur a terme
fins que no acumules uns
quants anys de feina i dedicació.
Però, bé, a Mallorca, ja de molt
petita, escoltava Ràdio Alger, de
manera que encendre la ràdio i
escoltar música d’aquell país
era una cosa natural...
És, segurament, qui millor ha
demostrat que en català es pot
anar a cantar a tot arreu. En
som prou conscients, d’això?
Jo sí! Però la gent diria que no
[riu]. Aquests dies em sento a
dir: “Ai, a Cuba com t’ho has
fet? Has cantat en castellà?” I
els dic que no, que ho he fet tot
en català, les cançons cubanes
també. I em pregunten: “Com
s’ho han pres?” I aleshores els
responc que s’ho han pres molt
bé. I que els cubans ho entenen
perfectament, això! És curiós
com nosaltres no ho acabem
d’entendre i, en canvi, allà ho
tenen tan clar. Això no passaria
si no estiguéssim en un país tan
petit i no tinguéssim, abans i
ara, una cultura que se’ns vol
menjar. Els francesos, amb la
llengua, tenen el Canadà, algunes illes del Carib, part d’Àfrica... Nosaltres, però, som un

A Cuba

Maria del Mar Bonet, Eduardo Llibre
i José Luis Cortés
‘El Tosco’, fotografiats per Juan Miguel Morales durant un descans de
la gravació del seu
últim disc als Estudios D’Bega de
l’Havana. “Llibre, el
percussionista, té
un cognom català... A l’Havana em
vaig fer un tip de
trobar similituds
amb Palma. Constantment anava
dient: «Mira,
aquest nom és mallorquí!»”

Maria del Mar
Bonet, en la
imatge de dalt,
fotografiada
aquesta setmana a
Barcelona
■ JUANMA RAMOS
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país petit, i això ens fa tenir
complexos. Per això sempre
vull parlar dels Països Catalans,
ja que ajuda a eixamplar una
mica el nostre punt de vista. Si
a això li sumes uns governs més
nacionalistes que nosaltres que
volen imposar el castellà a tot
arreu, acabem creient-nos que
en català no podem anar enlloc.
Però així com Miró deia que les
coses petites són universals, jo
penso que la nostra llengua
també ho és. Amb la música es
pot anar a tot arreu, sigui en la
llengua que sigui. Jo he cantat
un poema de García Lorca en
castellà, també en basc, gallec..., però no m’hi reconec, no
sóc la mateixa. No sóc natural, i
el que intento, sobretot, és que
la meva música arribi a tothom
amb naturalitat.

anar a Eurovisió. Se’m deia
molt que, si agafava uns determinats camins artístics, acabaria triomfant per tot Europa,
per tot el món. Recordo molt,
en aquest sentit, un arranjador
francès, Jacques Denjan, que figura entre els millors músics
amb qui he fet discos. Em deia:
“Tu ets la meva cantant preferida, però no entenc per què no
cantes en altres llengües. Tothom que t’escolta se n’adona...”.
Jo li deia que no s’encaparrés,
però em renyava per no haver
triat un altre tipus de carrera...

Sempre he pensat
que a aquesta
Espanya també li
interessa la nostra
independència

Ha sabut dir que no a moltes
propostes, al llarg de la seva
carrera...
No ho sé, és una cosa que
s’aprèn amb els anys, això també. Al principi potser et deixes
portar per opinions alienes, però jo, amb el meu segon o tercer
disc de llarga durada, ja tenia
molt clar el que volia. Hi ha coses a les quals has de dir que no,
si vols conservar la teva manera
de fer. No dic que, a vegades,
allò que t’ofereixen no pugui ser
interessant. Hi ha gent que té
molt clar que t’ha de portar al
seu terreny perquè li agrades
molt, o perquè creuen que tens
molt bona veu. I això és molt positiu. Però també cal saber dir
que no a aquestes coses positives si no van lligades al teu interès artístic. Jo sempre he hagut d’estar molt segura del que
podia fer, ja que, al contrari, hagués sofert moltíssim. Quan
m’oferien alguna cosa que sabia
que em faria sofrir, me n’apartava ràpidament. Sabia que
me’n penediria i, segurament,
no sabria com sortir-me’n.
Posi’m exemples...
Cantar en altres llengües. O
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Se’m deia molt que,
si agafava uns
determinats camins,
acabaria triomfant
per tot el món

Com la de Nana Mouskouri i altres veus mediterrànies de trajectòries triomfals?
Per exemple. Tinc discos de
quan Nana Mouskouri era a
Grècia, al principi de la seva
carrera, i no és que siguin
increïbles, sinó que són superincreïbles! Però la gent que treballava amb ella hi va veure un altre camí comercial i la van apartar d’allò. O potser va ser ella
qui, bonament, hi va voler anar.
No ho sé, no hi he parlat...
No s’ha deixat mai temptar
tampoc per produccions pretesament ‘modernes’, amb totes
aquelles bateries i teclats elèctrics als quals van recórrer altres artistes de la seva generació.
Sempre he intentat fer una música que tingués un cert grau
d’atemporalitat, la qual cosa sé
que és fals, ja que, vulguis o no,
sempre acabes fent alguna cosa
temporal. I, tot i que la idea
d’atemporalitat no té res a veure amb els instruments que utilitzes, amb els teclats elèctrics
mai vaig sentir-m’hi gaire a
gust. Sempre he estat més pròxima als instruments acústics:
guitarres, llaüts, arxillaüts, percussions africanes...
Ha estat molt unida a Síria. Què
sent, quan veu què hi passa?
Continua a la plana següent
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Entrevista Maria del Mar Bonet Cantant
Ve de la plana anterior

Molta gent de Síria a qui jo coneixia ha desaparegut. No sabem on poder buscar-los. Pot
ser que siguin al Líban, o a Jordània... És terrible. A Síria hi
vaig anar tres cops i és un país
extraordinari. El que hi passa és
un genocidi, el pitjor que pot
passar. I, després, hi ha aquesta
Europa que permet aquest maltracte als refugiats. I el govern
espanyol, sobretot, amb el qual
ens preguntem què ha succeït
amb el seu compromís d’acollir
refugiats. Quina indiferència!
És com si no visquessin en
aquest món...
L’estiu passat, al Palau de la
Música, va retrobar-se amb un
dels músics sirians amb qui havia col·laborat: Moslem Rahal.
S’ha pogut quedar aquí, i ara viu
a Badalona, on tindrà un fill i
pot fer vida normal. Els seus
nens poden jugar amb altres
nens i anar a l’escola. Ha pogut
marxar d’aquell infern.
Quan, ara fa uns mesos, van detenir l’alcaldessa de Berga o
Joan Coma, regidor de la CUP a
Vic, es va tornar a parlar molt
de ‘Què volen aquesta gent’...
Estic molt a favor del Procés i
del referèndum, i si hi ha persones a qui aquesta cançó els pot
ser d’ajuda, n’estaré encantada.
N’he escoltat disset versions, ja.
És una cançó que ja s’ha escapat del meu control...
Serem independents?
Jo ho voldria. En un país com
Catalunya la independència és
necessària. I sempre he pensat,
a més, que a aquesta Espanya
que tenim al costat també li interessa la nostra independència. Crec que seríem força més
amics i ens respectarien molt
més. Estem units geogràficament amb Espanya i sempre ho
estarem. La independència, però, forma part del procés de
creixement d’un país. De les ganes de ser, tenir llibertat i tocarla de debò. I Catalunya se la mereix. El país ho vol. No és que ho
vulgui un govern determinat, sinó uns quants milions de persones. I això és el que haurien de
veure al país del costat.
Es parlava de política a casa?
No, era una família molt tocada
per la guerra, la meva. He sentit
dir-ho a molta gent que conec,
això. En aquella època no es
parlava de política ni a casa ni al
carrer. Es vivia un impàs de tot
el que havia passat uns anys
abans i s’intentava tirar cap endavant, tot i que, de tant en
tant, sí que senties avis que
deien com s’havia arribat a patir, amb la guerra. Hi havia la
repressió, és clar. A Mallorca hi

Maria del Mar Bonet va fer 70 anys dijous passat ■ JUANMA RAMOS

Perfil

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

La veu en actiu
més internacional
de la Nova Cançó
Maria del Mar Bonet, nascuda a Palma l’any 1947, és la veu actual més
internacional de la Nova Cançó, com
ho posen en relleu els recitals que,
enguany, oferirà a Grècia, Tunísia, Itàlia, Egipte i Cuba. Vinguda a Barcelona l’any 1966 amb la intenció inicial
d’estudiar ceràmica, Bonet va viure
uns quants mesos a casa de Lluís
Serrahima (coautor de Què volen
aquesta gent?) i Remei Margarit, fent
de cangur dels seus fills, abans d’ingressar als Setze Jutges, col·lectiu
del qual ja en formava part el seu
germà Joan Ramon. Durant els seus
50 anys de trajectòria ha posat veu a
cançons de gran abast popular com
ara Mercè, L’àguila negra i Jim, i ha
assolit fites de la música mediterrània tot col·laborant amb músics de
Síria, Tunísia i Egipte. Ha publicat 36
discos en total.
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havia una part molt gran de militars pel carrer contínuament,
però nosaltres érem nens petits
i, a Palma, que aleshores era un
poble on tothom es coneixia,
gaudíem d’una llibertat increïble. Els meus pares ens donaven
molta llibertat, i el meu germà i
jo vam ser molt feliços. La gent
gran, ara bé, ho vivia d’una altra
manera. Veien com gent que
havia estat mestre havia de fer
de fuster. I persones a les quals
es posava a la presó tan bon
punt Franco apareixia per Ma-

llorca i no se’ls treia fins que en
marxava. Són coses que, de petita, te n’adonaves però no acabaves de veure del tot.

Molta gent de Síria a
qui jo coneixia ha
desaparegut. No
sabem on poder
buscar-los
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La música cubana té
una sensualitat
especial, i la nostra
música tradicional
l’ha perdut una mica

El seu pare era periodista...
Sí, però no escrivia de política,
sinó de literatura, sobretot. Recordo els paquets de llibres que
rebia cada dos mesos i que
obríem el meu germà i jo. La casa s’anava omplint de llibres i llibres...
La va animar a cantar, la seva

família?
Sempre. Tota la vida.
Era molt estrany tenir aquest
suport, en aquella època?
No. Quan jo era petita cantava
tothom. A l’escala no hi havia
ningú que no ho fes. Pel carrer,
mentre es treballava... Es posava la ràdio i es cantava Guadalajara en un llano, Los Panchos... No és com ara, que tothom, sigui on sigui, porta els auriculars posats. El meu germà i
jo cantàvem a l’escola i a casa,
on ens feien cantar constantment. “Au, que ara la nena cantarà”, deien.
Quin és el primer record que té
de vostè cantant?
A l’Aliança Francesa, quan tenia 5 anys i em van fer cantar el
“rossinyol que vas a França...”.
En català, no pas en francès.
I fins quan cantarà?
Mentre pugui. Tinc molt clar
que l’energia forma part
d’aquesta afició. Si no tens
energia no pots cantar. Però ara
encara n’hi ha molta. Després,
ja ho veurem. ■

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 36

O.J.D.: 8501

TARIFA: 1813 €

E.G.M.: 95000

ÁREA: 459 CM² - 51%

SECCIÓN: CATALUNYA

2 Mayo, 2017

P.16

El Punt Avui Camp i Ebre
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L’APUNT

Canvi de cicle
Mercè Ribé

N’hi ha a totes les comunitats autònomes i en trobem
d’esquitxats a pràcticament tots els partits que han
tocat poder durant una temporada. La xacra de la corrupció és el pa de cada dia i no s’hi val a criticar uns i
salvar els altres, perquè aquí sí que si n’hi ha algun de
net de culpa que llanci la primera pedra. Els fets demostren que el fer i desfer amb els diners de tots en
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benefici d’interessos particulars ha estat durant anys
una pràctica habitual en molts àmbits, des del Palau
de la Música de Barcelona fins a la Ciutat Residencial
de Tarragona. La quantitat de casos que afloren ha de
servir per alertar els lladres de corbata que s’ha acabat la barra lliure. I ara que la justícia sigui justa si volem que el canvi de cicle sigui real de veritat.
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L’

independentisme ha
tingut una mala setmana. Primer, la presó sense fiança de Jordi Pujol
Ferrrusola, el registre al domicili i
el despatx del president Pujol i la informació que el jutge creu que la
fortuna era «familiar» i que Marta
Ferrusola hi ha tingut un paper rellevant. El passat és el passat i no es
pot retreure a l’independentisme (i
menys al que no ve de CDC) la conducta d’un dirigent, per important
que fos.
Però el seu sosteniment moral,
la creença que Catalunya és un país de primera –i que, alliberada, seria l’Holanda del sud o la Dinamarca
del Mediterrani– mentre que Espanya és més endarrerida i més corrupta, ha tornat a xocar amb la realitat. En el domini de polítics poc escrupolosos no sembla haver-hi gaire
diferència entre el que va succeir a
Madrid, amb el saqueig del Canal de
Isabel II per Ignacio González, i els
tripijocs de la família Pujol i el Palau
de la Música. I encara que hi ha hagut excessos de la policia patriòtica,
és lícit preguntar-se si els casos del
3% haurien sortit a la llum si tots els

Geometria

JOAN

Tapia

variable

Un embús de
difícil sortida
El separatisme és
víctima de l’‘escàndol
Pujol’ i d’un full
de ruta inviable
funcionaris públics haguessin depès de la Generalitat. Catalunya i Espanya són dues nacions diferents,
però en vicis i defectes tenen coses
en comú.
L’altre xoc de l’independentisme és amb el futur. Amb una visió
una mica fantasiosa es va autoproclamar com la nova centralitat catalana. Que Junts pel Sí es quedés el

2015 en el 39,6% dels vots (menys
que CiU i ERC per separat el 2012), i
que tan sols arribessin al 47,8% gràcies al 8,2% de la CUP, no va alterar
el discurs separatista a pesar que
–d’entrada– van haver de sacrificar
Artur Mas.
Però un any i mig després, quan
Catalunya ja havia de ser independent, segons el full de ruta de JxS,
és clar que aquesta majoria només és operativa per al fracàs. Es
va oblidar la qüestió de la DUI per
passar al «referèndum o referèndum». I ara, quan ja es veu que el
referèndum unilateral, l’únic possible, tampoc es pot fer, no saben
per quin camí tirar.

Puigdemont va dir a l’ANC a
Granollers que els dirigents no els
fallarien. Però la pitjor fallada és no
pair la realitat i no buscar una sortida factible, que exigeix el diàleg i la
negociació sense apriorismes amb
els partits espanyols, que tenen, a
més, molts escons a Catalunya.
Puigdemont no sap que fallar és seguir esclau de dogmes no operatius i
tenir por d’explicar als seus electors
que –respecte a la independència–
Catalunya està partida. I la solució
de Jordi Sànchez –que l’ANC es mobilitzi i se’n vagi a dormir davant del
Parlament per recolzar que una majoria estreta aprovi en lectura única
i sense cap discussió la llei de desconnexió– no és el sistema de superar la
fatal bretxa originada per la desafortunada sentència del Tribunal Constitucional del 2010.
Catalunya ni s’ha de construir al
marge de la llei, inclosa la catalana,
ni pot fer-ho. L’Estatut que el Parlament va aprovar fixa uns tràmits i
una majoria de dos terços dels diputats per a la seva reforma. Si per a un
canvi petit es requereixen 90 diputats, és aberrant sostenir que n’hi ha
prou amb 72 per a un de gran. H

el Govern extrema el marcatge
sobre Junqueras a miami
ACN / MARINA LÓPEZ

El cònsol espanyol
controla els actes
‘oficials’ del número
dos de la Generalitat
El vicepresident i
l’alcalde de la ciutat
exploren diverses
vies de col·laboració
XABI BARRENA
MIAMI ENvIAT ESPEcIAl

A

penes unes hores després
d’aterrar a Miami, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va poder experimentar ahir l’augment de la
pressió sobre l’acció catalana que ha
emprès el Govern de Mariano Rajoy.
I és que el cònsol general d’Espanya
a Florida, Cándido Creis, excap de
protocol de Joan Carles I, es va convertir en l’ombra del número dos de
la Generalitat. Un marcatge, això sí,

33 El cònsol espanyol, Cándido Creis (esquerra), amb Junqueras i l’alcalde de Miami, Tomás Regalado.
d’aigües, medicina i infraestructu- el pertinent check-in, va anar cap a un
P.18sopar privat del qual no han transres i que servirà de prèvia a l’acord

lar que «l’obligació de qualsevol Executiu és explicar-se. Només volem la
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CORRUPCIÓ

Artur Mas i Pasqual Maragall, en una imatge
d’arxiu, durant una sessió parlamentària. TONI ALBIR / EFE

Cas Adigsa: la llavor del
3% arriba avui a judici
després de dotze anys
MONTSE RIART ❊ BARCELONA

Tres excàrrecs de CDC acusats

“Vostès tenen un problema i es diu 3%”. La ja històrica frase la va pronunciar al Parlament l’aleshores
president de la Generalitat, Pasqual Maragall, el 24
de febrer del 2005. Artur Mas –cap de l’oposició– li va
exigir que es retractés però, tot i el pas enrere de Maragall, l’espurna ja havia saltat. El fiscal superior de
Catalunya, José María Mena, va querellar-se contra
l’expresident d’Adigsa (l’empresa pública d’habitatge de la Generalitat), tres excàrrecs convergents més
i un seguit d’empresaris per una suposada trama de
corrupció a canvi d’adjudicació en obra pública. Mena comptava amb la confessió d’un constructor que
va admetre haver pagat al suposat cervell de la trama, José María Penin, per aconseguir les obres.
Aquella primera llavor del 3% es va reforçar amb
l’esclat del cas Palau i la investigació del presumpte
finançament il·legal de Convergència, i va créixer definitivament fa tres anys amb l’inici de l’ara també
anomenat cas 3%, la suposada trama de corrupció
nascuda a l’Ajuntament de Torredembarra. De la vila tarragonina, aquell cas ha desembocat en una investigació de molt més abast sobre el pagament de
comissions a l’empresa d’infraestructures de la Generalitat a canvi de l’adjudicació de grans obres públiques, a través de la fundació Catdem (l’antiga Trias Fargas), també esquitxada en el judici del Palau.
Dotze anys després de les paraules de Maragall,
el cas Adigsa es començarà a jutjar avui a l’Audiència de Barcelona amb molta menys expectació que
la generada després de la frase de l’expresident. Al
principal acusat, l’exdiputat convergent Ferran Falcó, el van exculpar el 2013 i la causa ha estat anys
encallada entre recursos als tribunals. De fet, les penes de fins a 10 anys de presó que demana el fiscal
d’Anticorrupció Emilio Sánchez Ulled podrien haver
de rebaixar-se per la demora del judici.
Tot i això, el relat de la fiscalia és contundent: parla d’una trama de comissions orquestrada per Penin,
que hauria posat en contacte una sèrie d’empresaris amb tres excàrrecs convergents d’Adigsa –entre
ells l’exconseller delegat Josep Antoni Fontdevila–
perquè li paguessin una comissió a canvi d’assegurar-los adjudicacions, que es feien a dit i que no passaven, segons el fiscal, pels controls legals. El suposat frau, que la fiscalia xifra en més de 120.000 euros, afectaria una trentena d’expedients de rehabilitació de pisos, una vintena dels quals s’haurien
acabat adjudicant arbitràriament.e
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Adigsa, la primera investigació sobre el 3%, arriba avui a judici

El principi de tot

XAVIER CERVERA / ARXIU

Jordi Huguet, un dels acusats en el cas Adigsa
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

E

ra com un espectre:
se’n parlava, però
ningú no hi donava
forma. Fins que l’any
2005 un petit empresari de la construcció va admetrequeelconeixia.Éselfamós
3%. En aquell moment, la Fiscalia
va obrir una investigació que
avui, dotze anys després, arriba a
judici. ÉselcasAdigsa:el principi
de tots els percentatges.
De fet, qui va obrir la capsa de
Pandora va ser Pasqual Maragall,
president de la Generalitat. El 24
de febrer del 2004, en un ple del
Parlament de Catalunya sobre
l’enfonsament del túnel del metro del Carmel, va protagonitzar
una dura controvèrsia amb el cap
de l’oposició, Artur Mas, a qui va
etzibar: “Vostès tenen un proble-

ma, i aquest problema es diu 3%”.
Era la primera vegada que algú
posava nom i cognoms al fantasma. Per què va dir això Maragall?
Doncs una de les coses que hi van

Qui va obrir la caixa
dels trons va ser
Maragall: “Vostès
tenen un problema,
i es diu 3%”
donar peu va ser una auditoria
sobre els anteriors governs autonòmics, de CDC, encarregada pel
tripartit. Aquest document no es
va fer públic, però ja contenia algunes afirmacions que cridaven
l’atenció, com l’existència d’una
“separació creixent entre l’estructura decisòria i l’estructura
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administrativa”, la falta de
controls i el fraccionament en
diversos contractes menors que
d’aquesta manera no requerien
concurs. Després de les paraules
de Maragall, el llavors fiscal en
cap de Catalunya, José María
Mena, va obrir una investigació
per dilucidar si hi havia el pagament de comissions, i va oferir
la possibilitat de presentar denúncies.
El cas es va posar amb marxa
amb grans expectatives, però no
vaassolirelnivelldelques’havist
posteriorment. L’única persona
que va parlar a la Fiscalia va ser
un petit constructor, José AntonioSalguero,quevadirquelaGeneralitat l’havia contractat per
rehabilitar 24 habitatges a Artesa
de Segre i que no l’havia pagat.
Però ell sí que va abonar diners
per aconseguir el contracte.
Al centre de la trama es va
situar un personatge anomenat
Josep Maria Penin, un contractat
per l’empresa pública Adigsa, on
feia tasques relacionades amb
habitatges de segona mà que eren
rehabilitats i posats al mercat.
Era el cobrador. I es donava la
circumstància que era familiar
llunyà de Felip Puig, conseller de
Política Territorial, de qui depenia la societat, i que havia estat
xofer de CDC.
El cas ha tingut un llarg recorregut entre el jutjat i el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. Finalment, al banc dels acusats s’asseuran l’exconseller delegat d’Adigsa, Josep Antoni
Fontdevila; dues persones més
de la companyia, Jordi Huguet i
Xavier Sala; l’esmentat Penin; el
denunciant Salguero, i dos
empresaris més, Jordi Honrubia
i Ángel Egido. Sota sospita hi ha
29 obres de rehabilitació en habitatges de segona mà, i la Fiscalia
sol·licita penes que van des d’un
any i un mes fins als deu anys de
presó, tot i que és possible que les
sessions no es completin perquè
s’arribi a un pacte abans de l’inici.
Pasqual Maragall va parlar del
3%,laxifraquedesprés hasortita
col·lació en el cas que s’indaga al
Vendrell. Al Palau de la Música
s’assegura que va ser un 4%. I
Salguero assegura que va pagar
un 20% per aconseguir els contractes. Aquell 24 de febrer del
2004, Artur Mas va respondre a
Maragall que havia perdut els papers. Vist amb perspectiva, amb
els anys algú els ha trobat.

Gabriel Rufián i Ed

d
EL MIRADO
OR
Iñaki
Ellakuría

En la seva missió d’ev
zar (en castellà) l’ind
dentisme en territori
ERC considera hostil
amigables, Gabriel R
visitar ahir a la tarda
de Abril de Barcelona
festa meitat negoci qu
rant anys sectors del
lisme català van toler
directament van men
com una mostra de fo
me dels “nouvinguts”
partits com el PSC, i e
últims temps d’auge i
dentista Ciutadans, h
tentat patrimonialitz
càlcul electoral.
Convertit en fenom
mediàtic des del seu d
tribuna del Congrés i
tós de televisió de M
portaveu republicà –
na blau marí, camisa
ca,pantalons negres (
bem si de Zara)– va c
la tarda en un racó de
de l’Assemblea Nacio
Catalunya (ANC), on
molta música llatina,
dissimular gaire, mal
Wayfarer negres, que
més còmode dispara
que no pas ballant.
Més tard, ja en una
d’ERC bufona però a
públic, batejada la Bo
la República i on amb

per la Universitat de Ba
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Impuestos, la única vía de
crecimiento para el ‘Govern’

C

El esfuerzo de
las empresas por salir
al exterior se ve
recompensado por
un incremento de
los tributos.
Los empresarios
asumen un 70% del
incremento de la carga
fiscal que contemplan
las leyes presupuestarias

atalunya vive en un estado de amnesia desde
hace años e inmersa en un debate instrumental
que va sumando derivadas. La historia del
procés enlazó con la larga trilogía del Estatut,
pero el camino hacia la Catalunya
independiente no deja de sumar nuevas tramas y polémicas.
Casos que ocupan y focalizan la atención tanto del Govern
como de los medios de comunicación. Y todas estas tensiones
por la ruptura evitan que se ponga énfasis en los pocos
avances que se están produciendo en crear un modelo
económico capaz de reducir la tasa de desempleo.
Un ejemplo claro es la política de reindustrialización tras las
reiteradas fugas que se han sucedido en los últimos años. Se
elaboró un Plan de Reindustrialización del que apenas se han
hecho gestos, así que la única lanza que se puede romper a
favor del Govern en este sentido es la misión comercial que
hicieron a China y que se saldó con la atracción de una
empresa de automoción asiática, Thunder Power, que invertirá
80 millones. Pero el ruido lo absorbe todo. Las amenazas de
Lluís Llach, las palabras de Santi Vidal, las idas y venidas de
Bonvehí o los tuits de Rufían centran la atención y los debates
parlamentarios.
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Incluso los déficits históricos en infraestructuras como el del
Corredor Mediterráneo o de Rodalies se utilizan como espada
política para atraer adeptos al independentismo. Obviando, por
ejemplo, que mientras la Generalitat de Jordi Pujol centraba
sus esfuerzos en potenciar una buena red de Ferrocarriles
(FGC) no se centró en mejorar las Cercanías.
Este entorno se ve aderezado por la continuada sospecha
de que los que nos han gobernado han buscado en muchos
casos el beneficio propio y por la utilización política de estos
procesos judiciales. Artur Mas ha retado a la Fiscalía a que
pruebe la presunta financiación ilegal de CDC en el Caso
Palau, pero no ha hecho ningún comentario cuando se le ha
relacionado en sede judicial con la trama de comisiones.
Mientras tanto, las empresas son las únicas que hacen por
salir al exterior y diversificar riesgos ya con la lección de la
crisis aprendida. Y este esfuerzo tampoco es recompensando.
De hecho, los empresarios van a asumir alrededor de un 70
por ciento de la subida de impuestos que se contemplan en las
leyes presupuestarias. La creación del tributo sobre bienes
improductivos, además, parece una especie de revancha
política por esa sensación de que los empresarios defraudan
más que nadie.

sident i, al mateix temps, conseller
d’Economia.
A Miami, la capital global del
món hispà, Junqueras hi mantindrà trobades amb autoritats i empresaris; anirà a l’oficina d’Acció
(l’agència de la competitivitat de
la Conselleria d’Economia; visitarà
Mediapro –on tindrà un acte amb
1 Mayo,
2017i buscarà sila comunitat
catalana–

des de mercaderies del continent. El
port genera més de 100.000 llocs de
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treball.
A Florida també hi mantindrà
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L’entitat que presideix Josep Oliu,
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fins d’aquí uns
quants277
mesos,
de labanca comercial al sud de Florida,
encara que no fa gaire es va vendre

A

mb la seva habitual mala
bava, Esperanza Aguirre
ha enviat un regalet a Rajoy. Si ella, que segons
ploriqueja està neta com una patena, ha dimitit per no haver vigilat,
Rajoy hauria de seguir el seu exemple. No ho farà perquè és un culo di
ferro. El seu lema, «qui la fa la paga»,
implica la seva salvació: «qui ha
deixat fer, no la paga», «qui ha intentat tapar-ho, tampoc la paga».
Això no ho canviarà Podem, que ha
quedat gloriosament aïllat com
preveia, en el seu moviment destinat, en aparença, a fer-lo saltar.
Moviment que ha estat mal interpretat, perquè no va contra Rajoy com sembla a primera vista. No
cal explicar que la moció reforça
Rajoy, perquè Iglesias, a diferència de Zapatero, Susana Díaz o Pedro Sánchez, és dels pocs polítics
capaços de preveure la segona derivada. El problema d’Iglesias no
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Corrupció
i pressió
política
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visitarà munitatDiario
catalana i amb el teixit emcentres especialitzats en tecnologia presarial serien dues de les tres poaplicada a les ciutats, i s’entrevistates. La tercera és segurament la que
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rà amb la comunitat catalana a l’es- més malestar genera als passadissos
pai del FC Barcelona, l’ambaixada
de la Moncloa: les entrevistes que
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no oficial catalana a la capital del mantindrà amb representants d’inmón.
institucionals davant la més
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El contacte amb Mediapro, la que probable futura emissió de deuprincipal potència audiovisual ca- te de la Generalitat. H

es diu PP ni Ciutadans sinó PSOE i
ben ruc fóra si no furgués en les seves contradiccions. ¿Algú li suggereix un estilet més afilat, capaç de
deixar amb el cul més a l’aire els socialistes i avançar més en el propòsit de substituir-los com a primer
partit de l’esquerra? Silenci absolut. El missatge de Podem és invariable: Espanya no canviarà mentre
no hi hagi sorpasso.
La pressió política augmenta.
La situació és explosiva, però ni a
Madrid ni a Catalunya sembla que
hagi d’explotar res a curt termini. I no perquè la presumpció d’innocència actuï de fre com abans.
Quan les proves són tan aclaparadores la societat no es resigna a esperar anys i panys que arribin les
sentències en ferm i exigeix responsabilitats immediates i com
més amunt millor. La diferència és
que a Madrid el poder és de ciment
armat, mentre que a Catalunya és
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La persistència de
Mas per mantenir-se
en primer pla
empastifa el procés
de paper de fumar.
Un paper de fumar que es pot
estripar. Artur Mas, president del
partit del president, no tan sols no
va vigilar sinó que, a més, rebutja
les evidències, ignora la pressió política i social per la corrupció i es
nega a demanar perdó i a tirar la
tovallola. Per fortuna del PDECat i
JxS, la CUP el va enviar a la paperera de la història. Si ara Mas fos president, la pressió pels múltiples casos de corrupció mentre ell manava a CDC o a Catalunya, el judici
del cas Palau, l’ingrés a la presó del
seu amic, el primogènit de Pujol, la
pròxima més que probable confes-

Durant l’entrevista, Sílvia Còppulo també interroga el pare abat
sobre la proliferació de casos de
pederàstia a l’Església. Respecte
a aquesta qüestió, respon: «L’actitud que s’ha de tenir i no només
des de Roma sinó també des de
l’episcopat és tolerància zero i,
per tant, d’actuació de buscar el
bé de les víctimes». H

sió del que ell va mantenir com a
número dos fins que no hi va haver
més remei i la difusió d’una conversa com la mantinguda amb Lluís Prenafeta, obligarien a aturar el
full de ruta fins que ell deixés de liderar-lo.

Catalunya vol canviar
La persistència de Mas a mantenirse en primer pla en comptes de plegar veles per no haver sabut vigilar, per ser el fill polític de l’expresident Pujol i el padrí polític del seu
fill Oriol, disminueix les possibilitats del PDECat i, de manera indirecta, empastifa el procés i el seu
propi currículum de líder que va
dur l’independentisme a les portes
de la majoria social. Catalunya vol
fer net. Catalunya vol canviar, i qui
ha crescut i viscut envoltat de Pujols per totes bandes no pot sostreure’s a la caiguda de la banda. H

