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CITES de la setmana
Art
TERESA SESÉ

MENJAR, SOSTENIBILITAT I DISSENY.

Una provocadora conferència
performativa del duo austríac
Honey and Bunny obre avui el
FADfest 2016, que torna a reunir
al Disseny Hub Barcelona el millor disseny de l’any en una exposició amb els 300 treballs finalistes de les diferents disciplines.
Després d’una setmana intensa
d’activitats i premis (FAD, Laus,
ADI), el festival acabarà dissabte
amb un gran banquet popular
que vol demostrar que sostenibilitat i alta cuina no estan renyits.
DISSENY HUB BARCELONA. DEL 6/VI AL 12/VI

LA MAINADERA FOTÒGRAFA. Vivian
Maier va treballar gran part de la
seva vida com a mainadera, mantenint la seva passió per la fotografia en secret. Quan va morir el
2009, amb 83 anys, sola i gairebé
sense diners, ningú no sabia que

L’AGENDA D’AVUI
Barcelona ciutat

Música

Intel·ligència artificial: avenços i

aquella discreta passió l’hagués
portat a formar un corpus fotogràfic de gairebé 100.000 negatius. Els especialistes la situen
entre els millors fotògrafs de
carrer del segle XX. FotoColectania ofereix una mostra de la seva obra amb Vivian Maier. In
Her Own Hands.
FOTOCOLECTANIA. DEL 7/VI A L’1/IX

BARCELONA, A LA SELVA GUINEANA.

El Museu de les Cultures del
Món afronta el passat colonial de
Barcelona a través d’Ikunde,
Barcelona, metròpoli colonial,
que indaga en un episodi conflictiu de la seva història: el centre
que l’Ajuntament va crear el
1959 a Guinea Equatorial i que
durant una dècada va proveir els
fons zoològics, arqueològics i
botànics de la capital catalana,
també el Floquet de Neu.
MUSEU DE LES CULTURES DEL MÓN. A PARTIR
DEL 10/VI

ESTEBAN LINÉS

contrari: la llum mana a bona
part de la extensa obra.

CALAMARO, ACÚSTIC I PROPER. El
festival Guitar BCN porta un
dels grans iconoclastes de la música en castellà, Andrés Calamaro, en la seva versió acústica.
Presenta el seu Romaphonic Sessions i desbrossarà tangos i incunables propis en format quartet,
en què destacarà el piano de Germán Wiedemer, amb qui va gravar aquell disc.

LA [2] DE APOLO. 9/VI. 21 HORES. 8 I 10 €

desafiaments. Conferència a
càrrec de Ramon López de
Mántaras (IIIA-CSIC).

EL POP ADICTIU DE JAVIERA MENA.

Residència d’Investigadors.
Hospital, 64 (18.30 hores).

L’excel·lent intèrpret xilena Javiera Mena, “la reina del pop xilè” i elaboradora d’un suggestiu
electro-pop que mai no deixa indiferent, torna assaborint els
bons rèdits artístics del seu últim
àlbum, Otra era.
LA [2] DE APOLO. 10/VI. 20 HORES. 15 I 18 €

Bibliocurts Off. Projecció dels

curts guanyadors de Bibliocurts, el festival de curtmetratges de Biblioteques de Barcelona.
Biblioteca Collserola - Josep
Miracle. Reis Catòlics, 16 (19 h).

PALAU DE LA MÚSICA. 7/VI. 21.30 HORES

L’ESTRANYA BELLESA D’ISAAC ULAM.

Han passat tres anys des de Temple d’aigua i llum, magnífic àlbum interpretat amb José Domingo, i ara Isaac Ulam ha tornat
amb un doble, ambiciós i molt
recomanable àlbum titulat Ratpenat. Una obra de gènesi complexa i que feia pressuposar un
resultat musicalment ombrívol.
Més aviat ha resultat ser tot el

EL RETORN D’OS MUTANTES. El gloriós combo brasiler, un dels gèrmens del tropicalisme i faedors
d’un rock psicodèlic amb pinzellades pop, torna a Barcelona. La
banda liderada per Sérgio Dias,
únic membre original, oferirà un
repertori trufat dels seus grans
clàssics i del material del seu disc
Fool Metal Jack, que va veure la
llum el 2013.
APOLO. 10/VI. 21.45 HORES. 22 I 25 €

Trobem-nos amb... Dins el cicle

de lectures de La Bressola,
trobada amb Empar Moliner
per parlar dels seus llibres.
Llibreria Documenta. Pau Claris,
144 (19 hores).
Los Brujos de Chávez. El periodista hispanoveneçolà David
Placer destapa la relació del
chavisme amb les ciències
ocultes.
Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).
La burgesia empresarial catalana (1814-1923 aprox.). Confe-

rència a càrrec d’Àngels Solà
Parera, doctora en Història
Moderna, professora de l’Universitat de Barcelona.

FESTIVAL JARDINS DE
PEDRALBES

Ateneu Barcelonès. Canuda, 6
(19 hores).

DE L’11/VI AL 16/VII

La nova edició del
Festival Jardins de
Pedralbes arrenca
aquest dissabte
amb l’emblemàtic
grup del pop irlandès The Cranberries. Serà el tret de
sortida d’un certamen que només un
dia després acollirà
Carlos Núñez &
Celtic Legends i
que aquest any
rebrà noms tan
destacables com els
de Juan Diego
Flórez, James
Morrison, Miguel
Bosé, Charles Aznavour, Paolo Conte, Tom Jones, Patti
Smith, Joan Báez i
Toquinho i Maria
Creuza.

Mindfulness para vivir sin
miedos. Presentació d’aquest

llibre d’Helen Flix.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37 (19.30 hores).

Sabors del romanticisme. Robindro Nikolic, clarinet, i Efrem
García Salinas, piano, interpreten obres de Bassi-Giamperi, Donato Lovreglio i Brahms.
Gratuït.
Centre Sant Pere Apòstol. Sant
Pere més Alt, 25 (20 hores).
Canção d’Amor. Un viatge

poètico-musical a les terres
brasileres amb la cantant lírica
i musicòloga Patricia Caicedo,
i el pianista Nikos Stavlas.
Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi. Passeig
Isabel II, 1 (20 hores). 13 euros.
WOJCIECH PACEWICZ / EFE

Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

SAVALL, PURCELL I SHAKESPEARE. El

So original, el cicle amb què Jordi Savall i els seus conjunts fa
deu anys que viuen a L’Auditori,
culmina dimarts amb la interpretació de The Fairy Queen. En
el 400è aniversari de la mort de
Shakespeare, Savall presenta
aquesta òpera de Purcell inspirada en el Somni d’una nit d’estiu
amb tota la càrrega humana del
dramaturg anglès i la bellesa i
emoció de la partitura.
L’AUDITORI. 7/VI . 20.30 HORES.

KAUFMANN, QUI PROMET AL PALAU
HO DEU. El tenor Jonas Kauf-

mann recupera aquest dijous per
al públic del Palau el concert que
va cancel·lar l’octubre del 2014.
Acompanyat
de
Helmut
Deutsch al piano, el seu etern soci, l’aclamat cantant alemany es
ficarà el públic a la butxaca amb
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Teatre
una vetllada de lied, cita indiscutible de la temporada. La calidesa de la seva veu –i la seva presència escènica– al servei d’un
programa romàntic centrat en
Richard Strauss, amb algunes
peces de Mahler i Britten.
PALAU DE LA MÚSICA. 9/VI. 20.30 HORES.

VÍCTOR PABLO PÉREZ DIRIGEIX L’OSV.

La Simfònica del Vallès clausura
la seva vintena temporada al Palau de la Música amb un intens
programa i amb convidats notables. El trompa solista de la Filharmònica de Berlín, Stefan
Dohr, interpretarà el Concert
núm. 1 per a trompa de R. Strauss
en un programa dirigit per Víctor Pablo Pérez El plat fort del
programa serà la suite Quadres
d’una exposició de Mussorgsky.
La formació de Sabadell tindrà el
nord-americà James Ross com a
titular les pròximes temporades.
PALAU DE LA MÚSICA.11/VI. 20.30 HORES.

JUSTO BARRANCO

MÉS AMBROSIA AL LLIURE. El cicle

poètic Tinta d’ambrosia dirigit
per Pau Carrió i amb textos seleccionats per Martí Sales arriba
avui al seu tercer i últim lliurament al Lliure de Montjuïc amb
el recital dedicat als poetes catalans, un recorregut que va del
Rector de Vallfogona a Joan
Brossa, de Maria Mercè Marçal
a J. V. Foix, de Dolors Miquel a
Josep Carner i de Joan Vinyoli a
Enric Casasses. Reciten Jordi
Boixaderas, Eduard Farelo, Míriam Iscla i Rosa Renom.
LLIURE DE MONTJUÏC. DIA 6. 20.30 HORES

HUMOR I MÚSICA A CAPPELLA. El fes-

tival Variety que se celebra al
Teatre Condal acull aquesta setmana al grup b vocal, un quintet
vocal espanyol fundat el 1995
que ha aconseguit, després de 20
anys de camí professional, con-

vertir-se en tot un fenomen a
cappella en països com la Xina.
A l’espectacle Diversiones originales barregen tots els estils musicals amb el seu inconfusible segell d’identitat d’humor i música
a cappella.
TEATRE COMTAL. DEL 9 A L’11/VI

UNA PERFORMANCE ESPERADA. La
Hiroshima presenta el nou treball de la perfomer canadenca
Dana Michel: Mercurial George.
L’artista continua explorant la
identitat negra i que ens introdueix en el seu particular univers
absurd i còmic mitjançant un escenari cobert d’objectes de tot tipus, des de bosses de tela negra a
una tetera o una trompeta. Cantussejant o mussitant, manipula i
desplaça els artefactes amb una
gestualitat inestable que evoca el
tempteig del nen i la tremolor de
l’ancià.
SALA HIROSHIMA. 11/VI. 21 HORES

Cicle Jean Dujardin. Dintre

d’aquest cicle, projecció de la
pel·lícula OSS 117: El Cairo,
nido de espías, de Michel
Hazanavicius, França, 2006,
VOSE, 1h39, amb Jean Dujardin, Bérénice Bejo i Aure
Atika. 4 euros.
Institut Francès de Barcelona.
Moià, 8 (20 hores).

SI DESITJA PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN
AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL
DE LA VANGUARDIA, ENTREU
I CREEU-VOS UN COMPTE A:
WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA
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Emergències ................................... 112
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Sanitat respon ................................ 061
Policia ............................................ 091
Guàrdia civil .................................... 062
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Bombers de Barcelona .................... 080
Informació carretera ......... 900-123-505
Gas Natural ...................... 900-750-750
Fecsa-Endesa .................... 902-536-536
Manyans 24 h ................. 93-446-59-59
Serveis Funeraris de BCN ... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris..... 902-230-238
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K N O C K O U T

LA BELLESA
DE LA CARMELA
Mònica
Planas

de granit s’alcen, davant per davant, dos murs de
vidre. A les façanes hi apareixen projectats rostres de persones: gent de Chicago de tota mena
d’edats i races. De tant en tant, les cares acluquen els ulls, arruguen els llavis i un sortidor
gruixut d’aigua brolla de la seva boca. Quan fa
bon temps, desenes de nens i adults es remullen
a la plaça, que està lleument inundada. La canalla, diminuta al costat dels rostres immensos
projectats, espera amb delit que
l’aigua els caigui a sobre. Miren
•
amunt i criden quan veuen que la
cara comença a tancar els ulls.
Al lateral, en un enorme
pedrís, mares, pares, turistes i vianants reposen contemplant la
meravellosa videoescultura pública. Altres s’hi remullen els peus,
divertits per l’esverament dels
nens. És l’art que permet que
t’integris en el seu espai, que et
convida a fer-li cas, que accelera
les emocions, que et fa somriure i
•
que juga. Fins i tot a aquells que
no s’han plantejat on rau el sentit
artístic ni la sensibilitat estètica. Jaume Plensa
és l’artista genial que sap demanar-te que t’aturis, que observis, que desacceleris. I que pensis
en tot allò que, de cop, et ve al cap quan contemples la seva obra: en les vacances, en la teva filla
perquè els llavis s’hi assemblen, en la sensació de
calma sobtada, en algú a qui li agradaria l’escultura, en una professora d’art que vas tenir... Fa
que pensis que t’has d’aturar més sovint a gaudir
de la bellesa.

Les obres
de Plensa
provoquen
un vincle
amb qui les
observa

ARADIUMENGE

L

a Carmela no és una més. La gent li
dirigeix la mirada quan hi passa pel
costat i pocs segons després afluixa la
marxa o s’atura. Dimecres em vaig
asseure vint minuts a contemplar-la
des d’un banc que hi ha just al davant.
És l’escultura de Jaume Plensa que
s’ha instal·lat a tocar del Palau de la
Música. El cap d’una noia bonica. El rostre relaxat
i els ulls clucs. Al migdia li cau la calorada a sobre i
sembla que la Carmela tanqui les parpelles perquè
no l’enlluerni el sol. És com si medités.
Tothom, instintivament, té la mateixa reacció.
Busquen l’angle perfecte per contemplar-la, fent
uns passos a la dreta i uns passos a l’esquerra, perplexos davant d’un joc de volums i perspectives
màgic que enganya la vista. Uns adolescents queden fascinats davant la Carmela i riuen mentre
donen voltes a l’escultura intentant assimilar la
percepció d’aquell immens cap. Una de les noies
explica als altres el que està veient però li falten
paraules. Imita amb les mans el sentit de la perspectiva. La majoria d’observadors, quan troben el
punt ideal de contemplació de l’escultura, treuen
el mòbil per segrestar la Carmela a l’arxiu personal.
Una parella es fa petons asseguda a l’ombra de la
immensa peça negra de ferro fos. Segons com, sembla que la Carmela esbossi un lleu somriure, amb
una calmada indulgència sobre tot el brogit que
s’esdevé al seu voltant.
Les obres de Jaume Plensa estableixen un
diàleg amb l’entorn. Però sobretot provoquen un
vincle amb qui les observa. La Crown Fountain
de Chicago, al Millennium Park, n’és potser
l’exponent més contundent. En una gran plaça
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Lamartarile
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rticle 487. Avui és una d’aquelles columnes en què vull parlar de tres conceptes que em
van aportar tres amics. Són idees que
encara no he utilitzat en cap article
però que sempre em ronden pel cap
perquè crec que defineixen l’originalitat que ells posseeixen.
Un dels meus amics per aquestes
èpoques fa dietes esfèriques. Sols menja aliments rodons. Diu que l’ajuda a
aprimar-se perquè la forma d’aquest
menjar l’omple només de veure’l.
Un altre amic quan veiem una
pel·lícula i surt un gos sempre em
pregunta: «¿Creus que un gos sap
que està actuant en un film o pensa
que és la vida real?».
I una tercera amiga pensa que...
Val més que us ho expliqui després
del millor de la meva setmana.
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Dietes
esfèriques

ALBERT

Espinosa

Tercer lloc. Els homes de Lucho
(TV-3). Va ser genial veure les entranyes del cos tècnic del Barça. La felicitat que vessaven tots et feia somriure i desitjar formar part d’aquella emoció conjunta.
Segon lloc. Vida total d’Arnold
Schwarzenegger (Simon & Schuster). Schwarzenegger aconsegueix
destil·lar tanta veritat que acabes
comprenent per què és com és i com
podia haver sigut.
Primera lloc. La novena simfonia de
Beethoven (Palau de la Música). Va
ser preciós assistir al brutal concert
de l’Orquestra Simfònica del Vallès i
poder aplaudir amb passió l’última
actuació amb aquell fantàstic director emocional que és Rubén Gimeno.
I la meva amiga sempre diu que
els peus són el reflex dels pares. De

A ‘Vida total’,
Schwarzenegger
destil·la tanta veritat
que entens com és
vegades em mostra els seus i em diu
que l’esquerre és igual que el seu pare i el dret és idèntic a la seva mare.
L’altre dia vaig conèixer els seus pares i us puc assegurar que els seus
peus tenen una retirada a l’energia
de cada un dels seus progenitors.
Crec que un dia he d’unir els meus
tres amics perquè la quarta idea que
creïn junts tindrà un potencial exponencial. Per cert, la dieta esfèrica la
vaig provar i funciona, els gossos saben la diferència i el meu peu dret
s’assembla a la meva mare... ¡Bon diumenge! H
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Vuitsi nous
Manuel Cuy~s

’Mecag:oencony’
ies seves MemSries, Jordi Pujol
assevera que de tant en tant a
Catalunya li faita un mecagoencony, din ell, "corn el que proferia de
vegades el men avi Saley mentre trebai]ava ales feLxes o aparellava els cavails a l’era de la masia". Ja s~ que no
~s modacitar Jordi Pujol, i que fins i
tot pot set contraproduent, per5 jo
ro endavant. S~ tamb~ que si Jordi Pujol en la seva vida d’activista i politica
va set un productor constant de mecagoenconys, perqu~, si no, no s’explicarien ni els lets de] Paiau, ni ]a presS, ni
la fundaci5 de CDC,ni ]a nit del 23 de
febrer, ni la creaci5 de TV3ni moires
obres del sen govern, n’hi va faitar un,
li va faitar el mecagoenconypersonal i
familiar queli hauria evitat la situaci5
en qu~ es troba. Els cops a la taula de
casa sSn els m6sdificils i, ]a seva contenciS, la de conseqti~ncies m~sfatais.
Jo parlo aquests dies arab molta
gent, com parlo tamb~ amb mi mateix,
i el que la gent din i el que jo emdic 6s
que a Catalunya hem arribat al moment politic del mecagoencony, projectat sobre la CUP, la formaci5 que
amb les seres exigencies i les seves

h
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ANTHONY
GARNER

i els posen en rise els b~ns mobles i immobles. Jo no s~ si la
CUP perdr& o guanyar~ rots.
Fins i tot diria que li ~s indiferent perqu~ ja t~ el carrer, que
en aquest temps de set al Parlament ha trebailat a forts. Si que
s~ que CDCi ERC, i de propina
el proems, en poden perdre
molts. L’oposici6 s’ho mira amb
un silenci i una complaenqa
que ho diuen tot.
justificacions dels aldamfils a l’aire ~liuPrimer la CUPva fer gr~cia, sobrere far~ fracassar el proc6s, far~ fracastot entre e]s que ignoraven corn aetnasar la politica ordenada i ho far~ frayen en els ajuntaments on ja tenien
cassar tot. Converg~ncia i ERC,units
pres~ncia: aquelles samarretes, aqueen el Junts pel Si, van buscar el suport lla manera nova de parlar i comportarde la CUPperqu~ deien que els unia el
se, aquella "coher~ncia" que tothom
"trencament arab Espanya", que era
vein pertot, aquell "antisistema" que
l’objectiu electoral. Deviaser l’finic ob- es preveia domesticable. Artur Masenjectiu comfi, i encara jo el posaria en cara va arab un document a la butxaca, versi5 notarial del lliri a lamh, que
dubte, perqu~ en tots els nitres la diverg~ncia ~s tan gran i fins i tot con- d6na credit a la CUP.Alguns van arritradictSria que els electors tant d’ERC bar a dir que els seus militants i simcorn de Converg6ncia, que un din
patitzants eren els f’flls de ConvergSns’hauran de tornar a retratar ales urcia. O d’ERC. Puigdemont i Junqueras,
nes, no entenen ni accepten concesno us deixeu usurpar la primogenitusions impossibles que els aiteren el
ra: un bon mecagoencony com el de
progran~a politic i el programade vida l’avi So]ey, que comen~aa ser tard.
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José Luis Perales, cantant
VÍCTOR-M. AMELA

Tinc 71 anys. Vaig néixer a Castejón (Conca). Sóc compositor i cantant. Sóc casat i tinc dos fills,
el Pablo (38) i la María (37), i tres néts: a cada un li he compost una cançó. Política? Voto només
als que fan bondat. Sóc catòlic practicant. No puc deixar de compondre

“Ni gavina, ni veler, ni fulles
seques: me’ls tinc prohibits”
‘Calma’

A

què dedica el temps lliure?
A l’arqueologia. Excavo
tombes antigues. I faig ceràmica sigillata, ibèrica i romana. I litofanies.
Litofanies?
Tulipes de ceràmica transparent, amb esmalts. També m’agrada compondre cançons
sota un arbre.
I si em pregunten: “I com és ell?”, què
els dic?
Romàntic. I transparent: sóc en cadascuna
de les meves cançons.
Quantes en porta compostes?
Gairebé mil, 500 de les quals les tinc gravades, per mi o per d’altres.
Quina barbaritat.
És un do, sí. No puc deixar de compondreles, m’encanta.
I no es repeteix?
Cada vegada és més difícil, cert, però el repte m’estimula. Ara sóc més elaborat. I em
tinc prohibides certes paraules...
Quines paraules?
Veler. Finestra. Papallona. Colom. Oreneta.
Pluja al jardí. Sorra blanca. Fulles seques. Cel
gris. I, per descomptat, gavina.
Ànim.

KIM MANRESA

Gaudeixo, les lletres em brollen amb melodia incorporada. Jo parlaria cantant, com en
les òperes.
S’esgotaria, vostè.
Doncs tinc la veu cada dia millor. Abans era
més prima, fràgil, ara és més sòlida.
I no es cansa dels escenaris?
Em tremolen les cames cada primer concert
d’una gira. Però constato l’afecte del públic...
i em tranquil·litzo. I hi continuo.
Vol agradar.
Segueixo el consell que em va donar el productor Trabucchelli, que em va empènyer a
cantar: “La teva obligació és compartir el
que fas!”.
Li van empènyer a cantar, diu?
Jo volia ser només compositor, i que d’altres
em cantessin. Era tan tímid...
Qui li cantava?
Hierbabuena, Basilio, Fórmula V, Juan Bau,
Karina, Jeanette (¿Por què te vas?), Raphael,
Pantoja... Mai no em va atreure pujar a un
escenari, però Trabucchelli, que portava
Raphael, em va empènyer.
Des de quan compon?
Tenia 16 anys. Vivia a Sevilla, estudiava a la
Universitat Laboral, lluny del poble... Em
sentia molt solet... I vaig compondre Niebla

Empresa colaboradora:

Ampliación
de capital

M’explica el meu amic
Arús que en els seus dies
de gamberrades radiofòniques va fer el còmput de paraules repetides en les cançons de
Perales: gaviota, lluvia...
El cantant va encaixar,
van dinar junts, va recollir el guant i, des d’aleshores, Perales descarta
gaviota (i altres paraules) de les romàntiques
lletres de l’allau de cançons que continua component. Ara en recull
algunes d’inèdites en un
nou disc, Calma, que
presenta dimecres vinent, 8 de juny, al Palau
de la Música. Perales
és un home senzill i
simpàtic amb un do
colossal per compondre
cançons, i que s’ha animat també a explicar-se
en forma de novel·la:
La melodía del tiempo
(Plaza & Janés).

IMA SANCHÍS

LLUÍS AMIGUET

–què dolenta que era!– pensant en una modisteta que m’agradava...
Qui li va ensenyar a compondre?
Ningú. Tenia una guitarra, la tocava d’oïda,
havia oblidat el poc solfeig que sabia, i vaig
inventar un mètode propi per anotar melodies. Si un altre músic mira les meves notes,
no entendrà res.
D’on li ve la fertilitat creativa?
No ho sé. El cas és que la mare cantava sempre mentre treballava...
Com era de petit?
Inquiet i pedant. “Allà va la plebs”, deia en
veure la gent del poble córrer quan arribava
el cotxe de línia. Ho devia sentir en alguna
pel·li de romans. “Tan bo com ets, i el que em
fas patir...”, em deia la mare.
Per què?
Feia trapelleries, i no deixava cap niu sencer: pujava fins a la punta dels arbres... Encara recordo cert ocellet...
Què va passar?
Li vaig disparar amb l’escopeta d’aire comprimit i el vaig matar. Fa poc, al mateix arbre, hi vaig veure un niu idèntic. I vaig escampar molles de pa dur al peu de l’arbre,
com a reparació...
Què volia ser de gran?
Paleta, com el meu pare. Però ell em va animar a estudiar, amb beca. Vaig ser enginyer
elèctric: els fanals de la Concha de Sant Sebastià els vaig posar jo. Allò no m’agradava...
I com va fer el salt?
Per un guateque d’un amic, el 1967. Em va dir
“porta la guitarra”. Vaig cantar un parell de
cançons. I les va sentir un productor...
I avui té milions de fans: alguna l’ha
assetjat?
Són molt tranquil·les. Una ha creuat l’Atlàntic per escoltar-me: l’hi va demanar al seu
espòs com a regal després de superar un
càncer. Una radiofonista americana molt
famosa em va demanar relacions, li vaig explicar que estava casat: “Tant de bo el meu
espòs fos com tu!”, va sospirar.
Què ha gravat ara?
Calma: hi ha una cançó, Tiempo de amor,
descartada durant anys, gravada amb un
músic de Sinatra que em diu que és la millor
que ha escoltat mai!
I vostè quina cançó seva salvaria?
Un velero llamado libertad.
Qui li ha cantat millor?
Mocedades. Milloren les meves cançons. En
tinc pensada una per a ells, Canción del mar.
Si volen..., m’encantaria...
Qui voldria que li hagués cantat?
Nino Bravo. No va ser possible...
I Julio Iglesias?
Li vaig compondre ¿Y cómo es él?, no la va
gravar. Un dia li van preguntar per la cançó.
I què va dir, Julio?
“Quina cançó? No l’he sentida”.
Fins quan continuarà cantant?
Mentre faci feliços d’altres.
VÍCTOR-M. AMELA

Un gran valor
para todos.
“Súmate a
nuestro proyecto”

Del 28 de mayo al 11 de junio
participa en nuestra
ampliación de capital.
grupobancopopular.com
914 365 010

Sucursales

@PopularResponde

La información aquí contenida no es para su difusión, publicación, ni distribución directa o indirecta en los Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Japón o cualquiera otra jurisdicción en la que dicha distribución, publicación o difusión
sea ilícita. Esta comunicación es un anuncio a los efectos del artículo 15 de la Directiva 2003/71/CE de Folletos y del artículo 28 del Real Decreto 1310/2005. Los inversores no deberían adquirir (o suscribir) ninguna de las acciones mencionadas
en este anuncio excepto sobre la base del Documento de Registro de la Sociedad y de la Nota de Valores y el Resumen (conjuntamente, el Folleto) aprobados y registrados por la CNMV. El Folleto está disponible en la página web de la CNMV
y en la página web corporativa de la Sociedad. Consulte con detalle la información sobre riesgos que contiene.
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M. Dolors Millat
ESCRIPTORA

«L’error de l’escriptor
novell és escriure la
pròpia vida, que no
sol interessar ningú»
A més de dirigir diversos tallers
d’escriptura, M. Dolors Millat
escriu. Acaba de publicar «La ﬁlla
del Nord», una història de coratge,
amors i desamors, que ha vingut a
promocionar a Girona
Els Millat tenen res a veure amb els
Millet del Palau de la Música?
R Res en absolut, per una sola lletra els
Millat no som milionaris.
P Ja que dirigeix tallers d’escriptura:
té raó en Mendoza quan diu que la
majoria de llibres són una bírria?
R La majoria no, però sí que és veritat
que hi ha molta morralla. Hi ha molta gent que escriu –i molta que vol ferho– i aleshores, i entre aquesta, força
gent que no té el nivell suﬁcient. Però
P
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vaja, hi ha gent bona. Abans a penes hi
havia gent que sabés escriure en català
i avui hi ha autors catalans de bona
qualitat.
P Quin és l’error més freqüent de l’escriptor novell?
R Voler escriure la seva pròpia vida,
que normalment no interessa ningú,
en lloc de buscar una història de debò.
Si vols parlar de la mentida, o sobre la
corrupció, munta’t una història que reﬂecteixi el que vols explicar. La pròpia
vida, per interessant que sigui, no interessa el lector, si no és que transcendeixi l’anècdota. Les nostres vides
són anècdotes.
P Per què els catalans llegim més en
castellà que en català?
R Crec que hi ha una franja de po-

«Hem
d’aprofitar les
escletxes que
ofereix la vida
per escapar del
que està
predeterminat»

 M. Dolors Millat
escriu perquè li
dóna vida, li dóna
alegria i, sobretot,
perquè aprèn

ENTREVISTA DE

albert Soler
GIRONA

blació que ha sigut formada en castellà, i li és més còmode. Jo no, a Sort
la mestra ens feia classe en català, i
quan als sis anys vaig anar a les monges em semblava ser a l’estranger.
P Es considera ﬁlla del nord?
R Sí, però no del geogràﬁc sinó del
meu nord. Tots tenim el nostre
nord.
P És alguna cosa més que un punt
cardinal?
R L’acció del llibre passa al nord del
Canadà, en una reserva. Però es
tracta d’un nord no només geogràﬁc, és alguna cosa més.
P Comença el llibre amb cita de
Leonard Cohen «Hi ha una escletxa en totes les coses». Ho creu?
R Sota el meu punt de vista sí. És
una escletxa que serveix per agafar,
si un vol, les regnes de la seva vida.
Hi ha coses que ens vénen predeterminades, però tenim una mica
d’opció d’agafar alguns trencants.
Això són les escletxes que hem d’aproﬁtar per escapar de la predeterminació
P Hi ha qui escriu per fer diners, hi
ha qui ho fa per lligar. I vostè?
R (Riu) M’agrada fer diners i m’agrada lligar, però escric perquè sempre m’ha agradat. Em dóna vida, em
dóna alegria. I sobretot perquè
aprenc moltíssim.
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Michael Feinstein, al Festival de Jazz de Barcelona
BARCELONA | efe/ddg

El cantant i pianista Michael Feinstein
actuarà en el pròxim Festival Internacional de Jazz de Barcelona, el seu debut a Espanya, segons ha anunciat l’organització del festival. Feinstein presentarà a Barcelona un programa associat a cançons de Frank Sinatra, i que
actuarà al Palau de la Música el pròxim
19 de novembre. El 48è Festival Internacional de Jazz de Barcelona arrencarà
amb una jornada en la qual es barreja

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

jazz i gastronòmica que està prevista per
a l'1 d'octubre al Parc del Centre del Poblenou, en la qual actuaran una dotzena de grups i en què s'esperen superar
els 25.000 assistents de l'any passat.
El festival també comptarà enguany
amb la presència, una vegada més, del
padrí del pianista cubà Chucho Valdés,
que actuarà acompanyat de Joe Lovano, al capdavant d'un quintet. Repartits en les set sales de Barcelona en les
que es programen actuacions, el ca-

lendari d'aquesta edició inclou a altres
ﬁgures rellevants com Asaf Avidan,
Avishai Cohen, Bill Frisell, Hiromi, José
James, Michel Legrand, Madeleine Peyroux, i Lizz Wright, que ja han conﬁrmat
la seva presència a Barcelona.
En l’apartat De Cajón!, que se celebra
paral·lelament, de moment s'han conﬁrmat cinc actuacions destacades, com
seran les d'Antonio Lizana, Las Minas
Puerto Flamenco, José Mercé, Vicente
Amigo i Michel Camilo-Tomatito.
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Junio, 2016 y de fracasos”, aunde3dificultades
que también hay “logros”.
“Francia se ha dado cuenta
poco a poco de que hay personas que han llegado que forman
parte de este país y que han participado en su historia, y para
que ese país prospere la población francesa ha de enriquecerse
de esas vertientes diferentes”,
señaló el cineasta, nacido en
Marruecos, hijo de un militar
francés destinado en Argelia y
nieto de andaluces.

ue acogerá
PhotoEspaña

la exposición fotográfica. / EUROPA PRESS
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4 GALARDONES

Xavier Benguerel
recibe el Premio
SGAE de Música
Iberoamericana
E.P. / MADRID

El compositor español Xavier
Benguerel recibirá el XIV Premio de Música Iberoamericana, ‘Tomás Luis de Victoria’
de la SGAE, por la “originalidad” de sus obras y la asimilación de las diferentes corrientes musicales, el próximo miércoles 8 de junio,
según informó la fundación.
El galardón también fue otorgado al compositor por la “relevancia” de su trabajo, que
ha “trascendido” las fronteras
del ámbito iberoamericano.
Xavier Benguerel nació en
Barcelona pero marchó a
Santiago de Chile como exilidado junto a su familia, regresó a España en 1954, año
en el que comenzó a formar
parte de la ‘generación del 51’.
La obra por la que Benguerel ha pasado a ser conocido
internacionalmente es ‘Llibre
Vermell’, composición basada
en los cantos y danzas del siglo XIV y que se estrenó en
1988 en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en 1988. En
2005 fue nombrado Patrón de
Honor de la Fundació Orfeó
Català-Palau y cedió obras a la
Biblioteca de Cataluña.
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II VIRTU6$
U n delsjoves
pianistescatalans
destacats,Llu[s Gran, a I’auditori del BergerBalaguer
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
LLU~SG RANI~
Auditori del F~rurnBerger
Balaguer
de Vilafranca
Diumenge
5, 19h
3d8
Vilafranca
Diumenge
a la tarda arriba el
pemiltim concert del Festival de MfisicaiVeui darter de
mtisica cl/~ssica que organitzen la Fundaci6Pinnae i loventuts Musicals en aquesta
segonaedici6. Ser~de la
d’un dels joves pianistes catalans m~sdestacats del moment, Lluis Gran~,arab la interpretaci6integral de la suite
per a piano Goyescasd’Enric
Granados, de qui es commemorael centenari de la seva
trggica mort. Probablement
l’obra mestra del compositor
lleidat/~ de la m~d’undels millors interprets actuals i que
s’inclou dins els actes com-
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Lluis Gran~,un dels pianistesm~ssol licitats I ~D8
memoratius de l’Any Granados. Gran~~s considerat per
la critica cornun "pianista en
cami exemplar" i ~s un dels
nomsm~ssol’licitats entres
les promeses del panorama
pianistic actual. Tamb~
interpretarfi obres d’Albeniz. Des
del seu debut al Palan de la
Mtisica ambIbercameraha estat convidat a formarpart de
festivals cornel PanCasalsdel
Vendrello el Festival Intemacional de Santander. La seva
trajectSria l’ha portat a tocar
en alguns dels auditoris m~s

importants de l’Estat corn
tamb~ en paisos corn Cuba,
Alemanya,Tunisia, It~lia i
Holanda. Ha estat guardonat
ambnou primers premis entre els qualses troba l’Infanta
Cristina i el ConcursInternacional de piano d’AndorraAlicia de Larrocha.Els menorsde
14 anystindran l’acc~sgratuit
sempre que vagin acompanyats d’un adult. E1 preu de
l’entrada~s de 6 eurosi al final del concert hi hanr~ una
copa de cava Lficrima Baccus
i untast de catfinies.
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En el debat sobre el model de gesti6
de L’Atl/~ntida, intervenen tamb6 els
patrons de la Fundaci6 que no ostenten representaci6 politica. En aquest

article defensen el model actual de
gesti6. Consideren que el debat no ha
de ser entre ’pfiblica’ i ’privada’ sin6
entre ’directa’ o ’indirecta’.

La Fundaci6 L’Atlbntida:
gesti6 pt)blica o privada?
Fauns mesos, l’Ajuntament de Vic va aprovar una
moci6 per promoure un proc6s participatiu
amb
l’objectiu de revisar el model de gesti6 del servei
pflblic de l’Emvic (Escola de Mflsica, Conservatori
i Aules associades de Vic) i el CAE(Centre d’Arts
EscSniques d’Osona), que actualment estan gestionats per la Fundaci6 L’AtlAntida en r~gim de concessi6 administrativa.
Gesti6 eficient i transparent.
La Fundaci6 L’AtlAntida 6s una entitat sense Anim
de lucre, de servei pdblic, que va guanyar el concurs pdblic convocat per l’Ajuntament de Vic despr6s de valorar l’experibncia d’altres ciutats que
tamb6 ofereixen aquests serveis. Les decisions de
la Fundaci6 es prenen en el Patronat que presideix
l’alcaldessa i que t6 coma patrons dos regidors de
l’equip de govern i un d’un partit de l’oposici6,
l’alcalde de Tona (en representaci6 de les escoles
associades), un parr6 nomenat per la presidenta,
i set patrons en nomdel Patronat d’Estudis Osonencs, tots ells escollits per la seva experi~ncia en
la gesti6 pOblica i privada, i en els coneixements
del m6nde la cultura i de la mflsica en particular.
Els patrons no reben cap remuneraci6 econbmica i
s6n els responsables de la gesti6 de la Fundaci6.
Fins avui la gesti6 ha estat ajustada a la llei, absolutament transparent,
i amb totes les decisions
compartides i preses conjuntament amb l’Ajuntament, a trav6s dels seus representants al Patronat. Recentment, s’ha creat el Consell Assessor
de Programaci6 de L’AtlAntida, format per persones dels diversos sectors culturals i esc~nics de la
comarca. Aquest ConselI ajudarA a copsar millor
les voluntats i els punts de vista sobre Ia programaci6 estable. Tamb6s’ha iniciat un programa de
coproduccions amb companyies locals, regularitzant i potenciant el que fins ara ja s’ha anat lent de
manera puntual.
Resultats econbmics i academics molts satisfactoris.
Els resultats econbmics mai no han presentat d~ficit i la Fundaci6 L’AtlAntida sempre ha tingut una
valoraci6 per sobre de la mitjana en els Cercles
Comparatius, amb altres entitats culturals, de la
Diputaci6 de Barcelona. La Fundaci6 es finanga
amb un 58,65% d’aportaci6 pflblica, del qual un
54,43% correspon a l’Ajuntament, un 37,17% de
recursos propis (taquillatge, quotes, lloguers), i
4,18% de patrocinis i mecenatges.
Les dades referents a la qualitat de l’educaci6
s6n absolutament satisfactbries
i amb indicadors
millors que els d’altres escoles de mflsica. Podem
dir que 6s un centre referent en aspectes basics
com la interrelaci6
amb els d’ensenyament general de la ciutat. I tamb6 per la seva activitat amb
les diverses entitats socials, culturals i educatives.
S’hi desenvolupen programes educatius adreqats
a totes les edats i de tots els estils musicals, l~s el
centre m6s gran del pals, amb uns 1.500 alumnes,
la qual cosa vol dir que la ratio d’alumnat/poblaci6
supera la mitjana europea. La influbncia de l’escola
arriba a una poblaci6 de 75.000 persones. De mitjaha, el 20%dels alumnes de Conservatori accedeixen als estudis superiors de mfisica. Actualment
hi ha una vintena d’exalumnes als millors centres
d’Europa. Aporta un hombre d’alumnes a la Jove
Orquestra National de Catalunya, per sobre de la
mitjana. Actualment, un dels principals objectius
6s el d’avanqar en els processos d’inclusi6 social
Pel que ja al CAE,la programaci6 6s molt diversa

donat que vol arribar a tots els pdblics possibles.
L’ocupaci6 mitjana 6s del 70%, i les activitats de
tota mena ocupen el 74% del calendari, exclbs el
mes d’agost. A part de la programaci6 publicitada,
s’ocupa en un percentatge molt alt a trav6s de l’Emvic i altres activitats coml’Aula de la Gent Gran,
les graduacions de la UVic, presentacions, congressos, actes de les diverses escoles de la ciutat, de les
escoles de dansa, etc.
Gesti6 pdblica o privada. En qualsevol cas, sempre serA un servei pfiblic.
El correcte, a l’hora de preguntar-se sobre el model
de gesti6, 6s si ha de ser una gesti6 directa o indirecta, m6s que si ha de set de gesti6 pfiblica o privada. Aquests s6n termes que poden confondre perqub el servei, tant si es fa d’una manera
corn d’una altra, sempre 6s municipal, i,
per tant, sempre 6s p~blic.
La gesti6 indirecta (privada) suposa
continuar comfins ara, 6s a dir, ambla
gesti6 a trav6s de la Fundaci6 L’AtlAntida, arab uns patrons allunyats de criteris politics que prenen decisions estrictament tbcniques.
~
La proposta de gesti6 directa (pfibli
ca) consisteix, en aquest cas, a constituir un organisme autbnom respecte de
l’Ajuntament. Un ens pdblic municipal
amb m6s flexibilitat
que el mateix Ajuntament pel que fa a la contractaci6, i que
requereix que els treballadors siguin
treballadors pflblics. Les decisions es
prendrien en el si de l’brgan rector de[
nou organisme, on hi hauria la mateixa
representaci6 polltica que els regidors
de l’Ajuntament.
Quins efectes t6 el canvi de model de
gesti6?
T6 efectes immediats en la contractaci6
de personal pel fet de passar a set un
ens municipal. El personal de la Fundaci6 (professorat, personal d’administraci6 i serveis, i personal del CAE)hauria
de passar uns exAmens que afectarien
tant els actuals tom els nous. El fet que
ja tinguin experi~ncia a l’escola no els
generaria punts que els beneficiessin
davant d’altres professors que es presentessin als exAmens.
T6 efectes immediats en la qualitat de
l’ensenyament. No tots els cursos s6n
iguals, per exemple un curs pots necessitar m6s violinistes i el curs segfient
m6spianistes, i la funci6 pfiblica no estA
preparada per ajustar-se a la flexibilitat
que una escola de mflsica necessita.
T6 efectes immediats en els ingressos
procedents d’emitats privades. Si es deixa de set una fundaci6 les entitats que
patrocinen o esponsoritzen les activitats que s’hi desenvolupen actualment
(170.742 euros anuals) deixarien de tenir
beneficis fiscals i perdrien interbs a ferhi noves aportacions. Tamb6 t6 efectes fiscals immediats perqu~ es perd la
deducci6 de I’IVA de l’obra de l’edifici.
L’opini6 del Patronat de la Fundaci6
UAtlAntida.
Per les raons que s’han explicat en
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aquest document, els membres del Patronat de la
Fundaci6 L’Atl~ntida reiterem la nostra satisfacci6
per l’obertura d’aquest debat ciutadA que permetrA,
de ben segur, encarar la gesti6 dels serveis pflblics
de la ciutat amb la maximaeficAcia i rigor, alhora
que demanemel vot per l’opci6 "Fundaci6 sense
Anim de lucre - gesti6 privada". Tamb6volem fer
conbixer queens posem a disposici6 de tots els ciutadans per a qualsevol aclariment -sigui tbcnic o de
gesti6-- que pugui contribuir a millorar encara m6s
la trajectbria de l’equipament.
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