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La secretarias de Jordi Montull y Felix Millet admiten en el juicio por el caso Palau la relación entre CDC
y Ferrovial.
Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 07/04/2017
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Tres exsecretarias del Palau de la Música declaran en el juicio que la entidad hacía de mediadora entre
Ferrovial y CDC para pactar y cobrar comisiones.
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“Millet i Montull detallaven les comissions a Ferrovial”
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La secretaria de Jordi Montull admite que le hacían pasar a limpio documentos en los que constaban
comisiones ilegales y ha delatado la conexión de su jefe con CDC y Ferrovial.
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En el juicio del caso Palau, hoy las secretarias de Félix Millet y Jordi Montull han relacionado a CDC con
los donativos de la empresa ferrovial.
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En el caso Palau ayer se escuchaba en el juicio a una de las secretarias de los exdirectores de la
entidad Félix Millet y Jordi Montull.
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ANTENA 3 - ANTENA 3 NOTICIAS DE LA MAÑANA - 07/04/2017

Las dos exsecretarias de Felix Millet y JOrdi Montull declaran como testigos en el juicio por el caso
Palau.
Cadena Ser - EL BALCO - 06/04/2017
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MÚSICA

MOLINA VISUALS

René Jacobs
MÚSIC. DIRIGEIX LA ‘PASSIÓ SEGONS SANT MATEU’ I ‘COSÌ FAN TUTTE’ AL PALAU DE LA MÚSICA

“Un país que no accepta invertir
en cultura és un país en perill”
MARTA PORTER
BARCELONA

René Jacobs (Gant, 1946) torna a Barcelona per tancar la interpretació de
la trilogia d’òperes Mozart - Da Ponte
amb Così fan tutte, el dia 24 d’abril al
Palau de la Música. Abans, però,
aquest dilluns de Setmana Santa, ens
enfronta a la magna Passió segons sant
Mateu de Bach al mateix auditori.
Quina és la seva concepció de la
Passió segons sant Mateu?
He volgut augmentar el seu caràcter
dramàtic i per això els solistes canten
en el cor. Són divuit persones més
vuit solistes que canten plegats i entre els quals hi ha l’Evangelista i
Crist, que canta de baix i quan fa de
Crist s’aixeca i es manté darrere l’orquestra. En ajuntar-los amb el cor de
turba, el so esdevé molt dramàtic.
La meitat dels cantants del cor dramàtic van treballar amb Nikolaus
Harnoncourt. ¿És una manera de
continuar un llegat?
Abans de ser director d’orquestra jo

Mite “Bach és més que un pare: és un Papa” Modernitat “Quan el
director d’escena va per la seva banda, m’enervo” Dives “Mozart
estima més les dones que els homes, es nota en el que compon”
era contratenor, i vaig cantar molt sota les seves ordres: Bach, Händel... Ell
va ser un pioner en el moviment de
la música antiga i em va refermar
molt en la interpretació de Bach i
Monteverdi. Harnoncourt va ser el
primer a recuperar Il ritorno d’Ulisse in patria quan feia segles que no
s’interpretava.

¿Bach és el pare de la música occidental?
Si fos un pare m’agradaria tornar al
passat i m’imagino parlant amb ell,
escoltant-lo amb atenció... Bach és
més que un pare: és un Papa.

“Hi ha molt
bona música
en tots els
La Passió segons sant Mateu és so- períodes
vint considerada com a difícil per al però també
públic.
massa soroll”
Estimo les dues Passions de Bach. No
hi ha dret a dir que una és millor que
l’altra. La de sant Joan és més condensada: l’acció es para i se centra en
la meditació de Crist. Però dir que és
més coneguda i estimada és gratuït.
Jo les he enregistrat totes dues i de la
de sant Joan n’he fet una versió alternativa. Bach la va estar revisant tota
la vida i n’hi ha quatre versions.

P.5

Aquest any al Palau acaba la trilogia
Mozart - Da Ponte amb Così fan tutte –ja hi ha dirigit Les noces de Fígaro i Don Giovanni—. Per què li ha interessat endinsar-se en aquestes
òperes?
Les tres òperes són molt més riques
juntes. Mozart troba aquest llibretista en un moment de gran maduresa
compositiva. Tot i que sempre va voler fer òperes molt teatrals, sovint no
estava content amb els seus llibretistes. Lorenzo da Ponte estava en la
mateixa situació, col·laborava amb altres compositors de Viena, rivals de
Mozart, com Salieri, però tampoc

se’n sortia ni feia les òperes que ell volia, així que tots dos troben algú amb
qui col·laborar.
Così fan tutte parla de moltes coses:
de la feblesa humana, de la fidelitat,
de la gelosia, del perdó.
De fet, parla de filosofia. Don Alfonso és com un filòsof del segle de les
llums. Troba ridícul que l’amor vingui determinat per Cupido i les seves fletxes. Per a ell, l’home és una
màquina, que és el que pensaven els
filòsofs a França en aquella època, i
l’amor és només conseqüència
d’una reacció química del cor. I
d’això parla amb els dos nois protagonistes, nois molt joves que viuen
el seu primer gran amor des d’un
punt de vista molt naïf. Don Alfonso intenta provar la seva teoria, i
se’n surt.
Sempre s’ha dit que Mozart era una
mica misogin.
Mozart estima les dones més que els
homes, es nota en la música que
compon per a elles, molt més profunda, i crea autèntica màgia en les
seves escenes de conjunt.
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A Barcelona farà una versió concert
molt sui generis.
El Palau de la Música és una sala excepcional i m’agrada jugar amb ella.
Els cantants passegen per l’escenari,
canten entre els músics. Sovint, en
òpera, les imatges que crees, la teva
concepció personal, ajuda a explicar
la història.
¿Li agraden les posades en escena
modernes?
Sovint he fet òperes amb posades en
escena molt modernes, però sempre és en un diàleg entre el director
d’escena i jo; aleshores tot va bé.
Quan el director d’escena va per la
seva banda, m’enervo.
La interpretació amb instruments
antics i criteris històrics ha crescut
moltíssim en 50 anys.
Ser contratenor va ser un gran
avantatge per assimilar aquests
nous conceptes. Ara penso, per
exemple, que una flauta moderna
té un so massa metàl·lic que no
existia a l’època de Mozart. Però el
cert és que hi ha orquestres bones
i orquestres mediocres, i jo prefereixo tocar amb orquestres modernes molt bones que amb una de
mediocre d’instruments antics.
¿La seva vida és un continu viatge en
el temps?
Cal comprendre l’època. Hi ha obres
que diuen coses molt modernes. Per
exemple, Don Giovanni ha sigut molt
mal interpretada. Da Ponte exposa
un Joan que no accepta el seu temps,
que vol trencar tabús i, si cal, morir
per això. El nihilisme amb què s’interpreta segons l’estètica del segle
XIX és més pròxim a nosaltres, però
no a l’època de Mozart.
Les seves interpretacions han sigut
multipremiades.
Sí, tot i que també hi ha un 3% que
detesta totalment els temps amb
què treballo. Reconec que pot sorprendre, així com la manera d’interpretar els recitatius, però tinc bons
arguments per fer-ho com ho faig.
¿Fins a quin punt els polítics són
responsables del nivell cultural
d’un país?
Un país que no accepta que ha d’invertir en cultura és un país en perill.
No entenc tots aquests diners que els
polítics es gasten en armes. És ridícul.
Perdre la pròpia cultura fa que a Europa augmentin els totalitarismes i
els populismes, i això és un gran perill.
Què és per a vostè la música?
Hauria d’escriure un llibre per respondre’t i em quedaria curt. El que sí
que puc dir és que per a mi el rap no
és música. Hi ha molt bona música
en tots els períodes, però també hi ha
massa soroll que se’ns imposa escoltar, al taxi, als restaurants, i també
tinc dret a dir que no. Els sons han
d’estar organitzats, és aleshores
quan esdevenen màgics, em parlen,
com si fossin una altra persona. És
un concepte molt vast. Això, per a
mi, és viure la música.e
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es c aus de d a
LES CARES DEL DIA

François Fillon
El candidat de la dreta a les
eleccions presidencials franceses ha defensat el dret a decidir de
Catalunya. Preguntat sobre el cas
català en una entrevista radiofònica, va contestar que és una qüestió
interna espanyola però va advertir
del gran “xoc” que suposa considerar més important les fronteres que
el dret a decidir dels pobles. P. 08

Donald Trump
La visió aïllacionista del món
del president dels EUA només
ha durat 77 dies. L’exèrcit nordamericà va bombardejar la matinada d’ahir (hora catalana) Síria com a
represàlia per l’atac químic de Baixar al-Assad contra la població.
Aquest bombardeig l’enforteix com
a líder internacional, però complica
la seva intenció de restablir les relacions amb Rússia i Putin. P. 10-11

René Jacobs
El músic belga torna a Barcelona per tancar la interpretació de la trilogia d’òperes Mozart Da Ponte amb Così fan tutte, el dia
24 d’abril al Palau de la Música.
Abans, aquest dilluns dirigirà la
Passió segons sant Mateu, també al
Palau. Jacobs diu a l’ARA que un país que no inverteix en cultura “és un
país en perill”. P. 38-39
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CITES de la setmana

Música
ESTEBAN LINÉS

ROCK DEL DESERT. Els Chicha Dust s’han
transformat en Xixa, però continuen sent
una referència del rock del desert que es
cuina a Tuscon amb una contagiosa mescla amb tocs llatins i experimentació psicodèlica. Presenten al Caprichos de Apolo
el seu àlbum debut Bloodline.
10/IV. LA [2] DE APOLO. 20 HORES

UN GAT DE MIL CARES. Àlex Serra, un dels

músics més inaprehensibles de l’escena
musical local, es transforma en Gato Suave barrejant soul, ritmes africans, llatins...
S’alia per fer un concert de format íntim
amb Andreu Martínez. Hi manaran les seves dues veus esplèndides, guitarres i
loops diversos.
11/IV. LA SONORA DE GRÀCIA. 21.30 HORES

DAVID PASTOR SEGUEIX BUSCANT. Després de
la bona acollida del seu àlbum New tunes
& old tunes, el trompetista valencià David

DIUMENGE, 9 ABRIL 2017

Clàssica i dansa
Pastor insisteix en el seu projecte Nu-Roots acompanyat pel piano de José Luis
Guart i la bateria de Pere Foved. Ara presenta el flamant Motion, un pas més en la
recerca d’aquelles arrels.

MARICEL CHAVARRÍA

sar sensació quan, de molt jove, va aparèixer a l’escena flamenca i, fins i tot, va acabar apadrinat per Camarón o Paco de Lucía. Anys després la seva tessitura vocal ha
canviat substancialment, però no el seu
art flamenc. Aquesta és una oportunitat
excel·lent per constatar-ho.

HIP-HOP PER ENCARAR LA SETMANA SANTA. El
francès d’origen català Sébastien Ramirez
i l’alemanya d’origen coreà Honji Wang
han tornat aquesta setmana al Mercat de
les Flors amb la seva companyia Wang
Ramirez, un exemple de virtuosisme, poesia i humor, que atresora premis i una
projecció internacional que va atreure
fins i tot Madonna, que els va reclamar per
a la seva gira de fa un parell d’anys. Avui és
l’última representació d’Everyness, peça
en què parlen de les relacions entre els enamorats i els que voldrien estar-ho.

14/IV. APOLO. 20 HORES

9/IV. MERCAT DE LES FLORS. 18 HORES

ELEGANT CLOENDA. El festival BarnaSants

LA PASQUA A CERVERA. L’Orquestra Julià

abaixa el teló de la seva edició amb un
concert sempre recomanable dels cantants Túrnez i Sesé, que oferiran, amb una
banda de set músics, un repertori poètic
antològic.

Carbonell de les Terres de Lleida (OJC),
que celebra aquesta temporada el seu 15è
aniversari, protagonitza un moment especial del Festival de Pasqua de Cervera. Dijous interpreta la recuperada simfonia del
segle XIX Homenatge a Beethoven,del

14/IV. JAMBOREE. 20 I 22 HORES

LA VEU DE POTITO. El cantaor Potito va cau-

14/IV. LUZ DE GAS. 20.30 HORES

compositor vigatà Bernat Calvo Puig, per
després tocar la Segona simfonia del mateix Beethoven i acabar tornant a terra catalana amb el Concert per a violoncel d’Enric Morera, amb la violoncel·lista cerverina Laia Puig de solista. Es tracta d’una
producció del festival.
13/IV. PARANIMF UNIVERSITAT DE CERVERA. 21 HORES

MÚSICA SACRA A CARDONA. Si es tracta de

descentralitzar la Setmana Santa, la
Col·legiata de Sant Vicenç del Castell de
Cardona acull la 13a edició del Cicle de
Música Sacra. La cita, organitzada amb
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura, va començar
ahir amb el Rèquiem de Fauré, que de fet
era el seu principal atractiu. La coral Cardonina posarà música avui a un oratori sobre la passió i mort de Crist, juntament
amb l’organista Francina Ribas. Sonaran
peces de Bach, Stainer, Palestrina, i també
Freixes i Casafont.
9/IV. ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL. 19 HORES

PASSIÓ SEGONS SANT
MATEU
10/IV. PALAU MÚSICA. 20.30 H

La solidesa de la Setmana Santa musical la posa
demà René Jacobs. La
batuta belga dirigeix en
el Palau de la Música de
Barcelona la Passió
segons Sant Mateu, de
J.S. Bach, al capdavant
de l’Akademie für Alte
Music Berlin i el prestigiós RIAS Kammerchor.
Com és habitual en
Jacobs, que abans que
director va ser contratenor, la saba la posaran
els solistes vocals: el
tenor Julian Prégardien
encarna el sant evangelista, el baix Johannes
Weisser és Jesucrist, i
completen el repartiment la soprano Sunhae
Im i el contratenor Benn
Schachtner. Una mirada
diferent d’una obra ja
tradicional per aquestes
dates a partir d’uns nous
plantejaments que posen en el centre la veu, el
text i el drama.

A. BOFILL

Art
TERESA SESÉ

ELS ALTRES ARTISTES DEL MUSEU PICASSO. El fe-

brer del 1970, Picasso va donar a la ciutat
de Barcelona, en memòria del seu amic
Jaume Sabartés, totes les obres que havia
deixat al domicili familiar quan va marxar
a París i que des d’aleshores havien custodiat la seva mare, María, i la seva germana
Lola, i els seus nebots Vilató Ruiz. Entre
els seus olis i dibuixos, el malagueny conservava 47 obres d’altres artistes amb qui
havia tingut relació (Carles Casagemas,
Santiago Rusiñol, Manuel Pallarès, Manolo Hugué i Julio González), així com de
pintors desconeguts que havien estat
companys o alumnes del seu pare. El Museu Picasso els reagrupa ara en una exposició comissariada per Malen Gual.
MUSEU PICASSO. FINS AL 3/IX

EL COMPROMÍS DE FONTSERÈ. Fotògraf, pintor, escenògraf, dibuixant de còmics i me-

Teatre
1916 - Porqueres, 2007) és conegut sobretot pels cartells que va dissenyar durant la
República i la Guerra Civil. L’Arxiu Nacional de Catalunya exposa un conjunt de
22 obres d’aquell període, fetes quan l’artista tenia entre 16 i 22 anys. Es titula Llibertat! Fontserè i el cartellisme compromès
(1931-1939) i el fil conductor són els records que el mateix Fontserè va deixar
impresos en el seu Memòries d’un cartellista català.
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SANT CUGAT. FINS
AL 19/V

SILENCI! ESCOLTANT TRES. Primera revisió

antològica de l’obra de Tres, artista barceloní tristament mort l’octubre passat que
es va donar a conèixer sobretot a través
dels seus treballs sobre el silenci. Creador
multidisciplinari, va explorar tots els àmbits, des de la pintura fins a la música, pasP.8
sant per la fotografia, les instal·lacions i la
performance.

JUSTO BARRANCO

NENS DAVANT DEL DOLOR. El director suís

Milo Rau porta a escena el cas del pederasta i assassí de nens Marc Dutroux, que
va commocionar Bèlgica el 1996 en un espectacle interpretat per... nens. És Five
easy pieces, un panorama de la història de
Bèlgica, des de la declaració d’independència del Congo fins a la Marxa Blanca
de l’octubre del 1996, i també una exploració dels límits del que els nens saben, senten i se’ls permet fer. I sobre què significa
observar-los en aquesta obra, què fem
amb les nostres pròpies pors, esperances i
tabús.
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA. DEL 13 AL 15/IV

DR. LIVINGSTONE, SUPOSO. Sergi López està

protagonitzant un tour de force al teatre
Poliorama. Després de reposar el seu popular monòleg Non solum torna a l’escenari amb 30/40 Livingstone, en què dona

perseguit, observat i localitzat els espècimens més preuats del planeta, cerca l’animal dels animals, fins avui invisible per a
l’ull humà. La recerca s’ha tornat una
obsessió i la seva trobada canviarà la seva
vida.
TEATRE POLIORAMA. DEL 12 AL 23/IV

BASTÉ I EL CONILL BLANC. Després de la inauguració la setmana passada a càrrec d’Àngel Llàcer, Jordi Basté és el nou protagonista de l’espectacle White rabbit, red rabbit, de l’iranià Nassim Soleimanpour. Una
sorpresa total fins i tot per al seu protagonista. I tot un desafiament: un sol intèrpret, una obra teatral, cap director, cap assaig, cap informació i, un cop hagi començat l’espectacle, arribarà fins al final. Sigui
el que sigui que demani el text. L’espectacle tornarà cada dilluns amb diferents
protagonistes com ara Clara Segura, Nora
Navas, Bruno Oro, Berto Romero, Sílvia
Abril i Àngels Barceló.

PAÍS : Spain
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DURADA : 11
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El cantante y director belga René Jacobs dirigirá la
'Pasión según San Mateo' este lunes en el Palau de
la Música de Barcelona, con la Akademie für Alte
Musik Berlin.
El cantante y director belga René Jacobs dirigirá la 'Pasión según San Mateo' este lunes en el Palau de la Música de Barcelona, con la
Akademie für Alte Musik Berlin.
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Baalleeaarreess
B

atà
22 - 938852403
de la esperanza, Mañana empieza todo
Sucre
l el Sucre (Llotja 9) - 938832108
Los dominios del oso pardo, El bar, Es por tu bien, Ghost
: El alma de la máquina, Incierta gloria ç, Kong: La Isla
a Bella y la Bestia, La Bella y la Bestia 3D, Life (Vida),
pitufos: la aldea escondida, Los pitufos: la aldea escondiufos: la aldea escondida 3D, Power Rangers

Manacor
Multicines Manacor Aficine
Bas s/n - Ronda d'es Port de Manacor - 971847256
El bar, Es por tu bien, Ghost in the Shell: El alma de la máquina,
Incierta gloria ç, Kong: La Isla Calavera, La Bella y la Bestia, Life
(Vida), Los pitufos: la aldea escondida, Mañana empieza todo, Power
Rangers

anca del Penedés
Eivissa

Club Vilafranca
Nostra Senyora, 35-37 - 600716688
ia ç

viinncciiaa ddee G
v
Giirroonnaa

Multicines Eivissa Aficine
Avda. Els Cubells s/n - 971315211
El bar, Ghost in the Shell: El alma de la máquina, Kong: La Isla
Calavera, La Bella y la Bestia, Life (Vida), Los pitufos: la aldea escondida, Power Rangers

Plaça de les Arts, 1. Sala Petita: A tots els que heu vingut de
Marc Rosich. Sala Tallers: Zaquizamí (familiar) de Cia. Roberto
G. Alonso. Magatzem: Cosas que se olvidan fácilmente de
Xavier Bobés. Consulteu horaris. Venda entrades:
www.tnc.cat i taquilles (933065720)

La Villarroel

Teatre Poliorama

Villarroel, 87 / Metro Urgell / 934511234. Fins 16 abril, La mare
de Florian Zeller, dir. Andrés Lima, amb Emma Vilarasau, Pep
Pla, Óscar Castellví i Ester Cort; de dimart a dijous, 20.30 hores;
divendres 21.00 hores (dia 14/04, 20.30 hores) dissabte i diumenge 18.30 hores, diumenge 18.30 hores. lavillarroel.cat i promentrada.com

La Rambla, 115 / Metro Catalunya / Bus: 14, 18, 38, 59, 91 /
933177599. Sergi López presenta Non Solum. Dc i Dj, 21h;
Dss 20h; Dg 18h. Preu des de 21 euros. Entrades a teatrepoliorama.com, ticketmaster.com i taquilla.

Lleida, 55. Wang Ramirez presenta Everyness dissabte a les
20 h i diumenge 9 a les 18 h, preu 22 euros. Venda anticipada de localitats: www.mercatflors.cat, Taquilles Tiquet
Rambles (La Rambla, 99 - 93 3161111), Taquilles del Mercat de
les Flors, una hora abans de lespectacle.

Sala Atrium
Consell de Cent, 435. /Metro Tetuán i Girona. 931824606
www.atrium.cat Ah! (Judit) de Cia El Martell, de dimarts a dissabte a les 20.30 hores i diumenge a las 19.00 hores. Venta
d'entrades a www.entradium.com

s

es
alques, 10 - 972348106
l bar, Es por tu bien, Ghost in the Shell: El alma de la
cierta gloria ç, Kong: La Isla Calavera, La Bella y la Bestia,
Logan, Los pitufos: la aldea escondida, Mañana empieza
Rangers, Redención

es

gueres 3D
nda Sud - 902101008
st in the Shell: El alma de la máquina, Incierta gloria ç,
a Calavera, La Bella y la Bestia, Life (Vida), Los pitufos: la
dida, Los pitufos: la aldea escondida ç, Mañana empieza
9, Power Rangers

Olot 3D
s 10 - 902101008
t in the Shell: El alma de la máquina, Incierta gloria ç, La
estia, Life (Vida), Los pitufos: la aldea escondida, Los pitua escondida ç, Mañana empieza todo, Órbita 9, Power

Teeaattrrooss
T

Sala Beckett

Almeria Teatre
Sant Lluís, 64. / 933518231 Autónomos, el musical Dv i Ds
a 22h. 14/04 i 15/04 no hi ha funció. Preu: 20 euros. Venda a
almeriateatre.com i taquilla

Antic Teatre.
Verdaguer i Callis, 12 /. Metro Urquinaona. 6 - 9 d ´Abril
Mariona Naudin, María García Vera, Marina Colomina Kopfkino. Més info: www.anticteatre.com

Aquarel-la
Gran Via, 572 / 934521452. www.aquarella.es. Musical.
Viernes- sábados: 21.00 horas. Cena- espectáculo Dancing.
22.30 horas. Cava + espectáculo.

Barts
Avda. Paral.lel, 62. / Miércoles abril: Reubicant al geni
(club); 09/04: Alberto de paz (club). 10/04: White rabbit
red rabbit 12 al 17/04: Red rock caperucita y voces de
broadway. Domingos abril: Comando impro (club).
www.barts.cat 93 324 84 92.

Biblioteca de Catalunya

ós

Setembre 35 - 972315473
as Ranas, Incierta gloria *, La Bella y la Bestia, Life (Vida),
la aldea escondida, Mañana empieza todo

oses 3D
u Casals s/n - 972154646
t in the Shell: El alma de la máquina, La Bella y la Bestia,
Los pitufos: la aldea escondida, Mañana empieza todo,
gers

viinncciiaa ddee TTaarrrraaggoonnaa
v

sta

Hospital, 56 / Metro Liceu. La Perla 29 presenta: Boscos, de
Wajdi Mouawad. Dir. Oriol Broggi. Del 29/03 al 14/05. De dx a
ds 20 hores. Dg 18 hores. Entrades a laperla29.cat i taquilla teatre 2h abans funció.

Borràs
Plaça Urquinaona, 9 / Metro: L1, L4 Urquinaona / FGC: Plaça
Catalunya / 934121582. Goyo Jiménez, Domingo 19.30 hores.
Vides Privades, Miércoles a viernes 20.30 hores; sábado
18.00 y 21.00 horas; domingo 17.00 horas. Entradas a la venta
en www.grupbalana.com

Club Capitol. Sala 2
Rambla, 138 / Metro Catalunya / Bus:14-38-59-N9 y N12 /
934122038. Els homes són de Mart i les dones de Venus,
Miércoles a viernes 20.00 horas; Sábado 17.30 y 20.00 horas;
domingo 17.30 horas. Luis Alvaro jueves a sábado 22.00
horas. Domingo 19.30 horas. Dos, Domingo, 19.30 horas.
Entradas a la venta en www.grupbalana.com

Club Capitol. Sala Pepe Rubianes

Pol.ind. Les Tosses) - 977703811
atman: La Lego película, Blinky Bill: El koala, El bar, Es por
ost in the Shell: El alma de la máquina, Incierta gloria ç,
a Calavera, La Bella y la Bestia, Life (Vida), Logan, Los
aldea escondida, Los pitufos: la aldea escondida ç,
mpieza todo, Órbita 9, Power Rangers, Vaiana

ll

as Calafell
, Urb. Mas Mel Parc - 902510500
atman: La Lego película, ¡Canta!, El bar, Es por tu bien,
e Shell: El alma de la máquina, Kong: La Isla Calavera, La
estia, Life (Vida), Logan, Los pitufos: la aldea escondida,
mpieza todo, Power Rangers

drell

Rambla, 138 /. Metro Catalunya / Bus: 14-38-59-N9 y N12 /.
934122038.. Barcelona Guitar Trío & Dance Miercoles
20.30 horas, sábado 18.00 horas. Orgasmos Jueves a Sábado
20.30 horas; Domingo 18.00 horas. Toni Moog Jueves a
Sábado 22.30 horas; domingo 20.00 horas. Entrades a la venta
en www.grupbalana.com

Coliseum
Gran Vía, 595 / Metro Catalunya o Universitat /
902424243.(A2)La Cubana- Gente Bien, El Musical, miércoles a jueves 21.00 horas; viernes a sábado 18.00 y 21.30 horas;
domingo 18.30 horas. Entradas a la venta en www.grupbalana.com

Eixample Teatre
C. Aragó, 140/ 936816132. Invisible Musical. Dimecres,
dijous, divendres i dissabte 21.00 hores, Diumenge 18.00 hores.
Entrades www.invisiblemusical.com. El llop i les set cabretes Diu a les 12.30 hores www.eixampleteatre.cat

El Maldà

ndrell 3D
tes 2-12 - 902170831
atman: La Lego película, El bar, Es por tu bien, Ghost in the
ma de la máquina, Incierta gloria ç, Kong: La Isla Calavera,
a Bestia, Life (Vida), Logan, Los pitufos: la aldea escondia empieza todo, Power Rangers

es Tarragona-Valls
Maria Claret 8 - 977602701
bar, El guardián invisible, El Reino de las Ranas ç, Ghost
El alma de la máquina, Imperium, Incierta gloria ç, Kong:
vera, La Bella y la Bestia, Life (Vida), Los pitufos: la aldea
Power Rangers

Carrer Pi, 5 (junto a cine Maldà). Barbes de Balena Direcció
Mònica Bofill. Per reserves, consulta d'horaris i preus
(www.elmalda.cat)

Goya
Joaquím Costa, 68 / 933435323 Fins 17 abril, Art de Yasmina
Reza, dir. Miquel Gorriz, amb Pere Arquillué, Francesc Orella i
Lluís Villanueva; De dimedres a divendres, 20.30 hores; dijous
també 18.00 hores; dissabte 18.30 i 21.00 hores, diumenge
18.30 hores. teatregoya.cat i promentrada.com

La Puntual
Allada Vermell, 15; Jaume I / 639305353. L'ombra de Pinotxo
Cia. La Puntual-Néstor Navarro. Ombres. +3 anys. Dv 18h; ds
12h i 18h; dg 12h i 17h. 6 euros dv / 10 euros ds i dg.
www.lapuntual.info

✆ 917012582

38%/,48(2&2168/7(68$181&,2(1

motor

Teatre Nacional de Catalunya

Flassaders,40 / 933101364. Sala Fregoli, dimecres a dissabte,
20.00 hores; diumenge 18.00 hores. El nen de la neu, Sala
Palau i Fabre, dijous a dissabte, 21.30 hores, diumenge 19.30
hores. El millor preu a www.laseca.cat . Dimecres i dijous preus
especials. Tel. 933151596 - info@laseca.cat

Mercat de les Flors

m 7 - 938902413
Lego película ç, Es por tu bien, Manchester frente al mar

2

La Seca Espai Brossa

3

0$f$1$6 

917012578

(Gràcia i Poblenou) / 932845312. Eva i Adela als afores. Fins
al 30/4. De dx a dss 20:30h. Dg 18:30 hores. Limbo. Del 30/3
al 9/4. De dj a diss 21 hores. Dg 19 hores. Més info i entrades:
www.salabeckett.cat

Sala Fénix
Calle Riereta, 31 / 934413467. teatre@salafenix.com /
www.salafenix.com La Suma i la Resta d'Evelyn Arevalo. A
partir de "La immortalitat" de Milan Kundera. Dj- Dv-Dss-Dg a
les 21h

Sala Muntaner
Muntaner, 4 / 934515752. L´Electe, dir. Jordi Casanovas, fins
al 7 de maig, de dimecres a disabbte 20.30 horas, diumenge
18.30 horas. Hypnos Volumen 2, de Luis Pardo; de dijous a
disabbte 22.45 hores, diumenge 20.30 hores (diumenge 09/04,
no hi ha funció). Entrades: Ticketea. www.salamuntaner.com

Sat! Teatre

Teatre Romea
Hospital, 51 / Metro Liceu / Bus: 14, 18, 38, 59 / 933015504.
Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano de Mario Gas i
Alberto Iglesias, amb Josep Maria Pou, Carles Canut, Amparo
Pamplona, Pep Molina, Borja Espinosa, Ramon Pujol i Guillem
Motos; de dimart a divendres 20.00 hores, dissabte. 18.00 i
21.00 hores, diumenge 18.00 hores. teatreromea.cat i promentrada.com

Teatre Tívoli
Casp, 8 / FGC Catalunya / Metro: L-1 y L-3 Catalunya.
934122063. Brodas Bros & Brincadeira- Vibra: Jueves a
viernes 20.30 horas; Sábado 18:00 horas y 21.00 horas.
Domingos 18.00 horas. Entradas a la venta en www.grupbalana.com

Teatre Victòria
Avinguda Paral.lel, 76-69 / Metro L-3, Paral.lel , L-1/ Bus nocturn N4 i N6 / 933249742. 9 d´abril última funció, IMPRORROGABLE. Dagoll Dagom presenta Scaramouche. Dc, Dj i Dv.
20.30 hores; dss. 17.30 hores i 21.30 hores, dg. 18.00 hores.
Preu des de 30 euros. Entrades a teatrevictoria.com, ticketmaster.com i taquilla.

Versus Teatre
Castillejos, 179.Prorroguem Quatre minuts 12 segons de
James Fritz. Dir. Pep Duran. amb Jordi Cadellans, Sílvia Sabaté,
Carles Pulido, Judith Aguilar. De dijous a dissabte 20 hores, diumenge 18 hores. Prorroguem Happy Boom! The impact of.
Dansa imaginària per tota la família: Dissabte 17 hores, diumenge 12 hores. Taquilla i web Teatre.

IIn
nffaannttiill

Neopàtria, 54 / Metro: L-1 Fabra i Puig / Bus: 11, 34, 40, N9 /
933457930. De 1 al 9 d´abril En Jan Totlifan de l´Estaquirot
Teatre. Premi FETEN 2016 al Millor Espectacle de Titelles.
Consulteu www.sat-teatre.cat

Sat! Teatre

Tantarantana Teatre

Tantarantana Teatre

Les Flors, 22 / 934417022. El Cicló: Fins al 30/4 Cia Ignífuga
pres. El Jugador versió lliure novel·la Dostoievski. Progr.
Familiar: Fins al 23/4 Cia Sebastià Vergés pres. La llegenda
de Sant Jordi. + info: tantarantana.com

Les Flors, 22 / 934417022. Cia Sebastià Vergés pres. La llegenda de Sant Jordi. Dss 18h, Dg 12h.

Teatre - Auditori Sant Cugat
Pl. Victòria dels Àngels, 1/ Túnels de Vallvidrera, sortida 11. C58
i AP7 Avui diumenge 9 d´abril a las 18 hores.Lucrecia, Una
bruixa a Barcelona, Blanca Li - Maria Alexandrova,
Déesses et Démones, Divendres 21 d´abril, 21 hores.
Informació i venda al 93.589.12.68. www.tasantcugat.cat

Teatre Akadèmia
C/Buenos Aires 47-49. 934951447 Aria di PRIMAVERA. Una
mirada sobre música, poesia i teatre italià. Del 7/4 al 23/4.
Consulta detes i horari a www.teatreakademia.cat.

Teatre Condal
Avinguda Paral.lel, 91 / Metro: L-2 Paral.lel, L-3 Poble Sec / Bus:
20,36,57,64,91, 157 / 934423132. Homes, la comèdia musical de Sergi Belbel i Carol López, música Marc Parrot, dir. Carol
López, amb Anna Barrachina, Agnès Busquets, Alba Florejachs,
Mireia Portas i Glòria Sirvent; de dimart a divendres 20.30
hores, dissabtes 18.00 i 21.00 hores, diumenge 18.30 hores.
teatrecondal.cat i promentrada.com

Teatre del Raval.
Sant Antoni Abad, 12 / 934433999. El miracle d´Anne
Sullivan: Dijous i divendres 20 hores, dissabte i diumenge
18.00 hores. Gabriel Córdoba Superstar ds 22h. Infantil:
Màgia Junior: Diumenge 12 horas. Ticketea.com i 902044226

Teatre Gaudí Barcelona
Sant Antoni Maria Claret, 120 / Metro: L2, L5 Sagrada Família,
L4 Joanic Bus 15/20/45/47/10/19/N4/NO/N1/ 936035161.
Prorroguem canvi horaris Amics íntims dE.Blanchet. Dir.
Ò.Molina amb R.Cadafalch, M.Clausó, P.Ferrer i F.Lahoz. De Dj
a Dv 20.30 h Ds 18.30 h i 21h Dg18h. Venda Taquilla i web
Teatre.

Teatre Lliure de Gràcia
Montseny, 47 / Metro (Fontana L3) Complete Works: Table
Top Shakespeare, direcció Tim Etchells, cia. Forced
Entertainment. Del 4 al 9/04. Funcions en anglès sense sobretítols. Informació i venda d'entrades www.teatrelliure.com,
taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i al 902106369.

Teatre Lliure Montjuïc
Passeig de Santa Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu, 1.
/Metro Poble Sec L3, Espanya L3, L.1 L'ànec salvatge. de H.
Ibsen, dir. Julio Manrique. Fins al 9/04. Exhaurit! Masacre
creació i direcció Alberto San Juan, cia. Teatro del Barrio. Fins
al 9/04. Exhaurit! Informació i venda d'entrades www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i al
902106369.

Neopàtria, 54 / Metro: L-1 Fabra i Puig / Bus: 11, 34, 40, N9 /
933457930. De 1 al 9 d´abril titellesEn Jan Totlifan de
l´Estaquirot Teatre. Consulteu www.sat-teatre.cat

Versus Teatre
Castillejos, 179.Dansa imaginària per tota la família Happy
Boom! The impact of. Ds 17h Dg 12h.

Muussiiccaalleess
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Palau de la Música Catalana
Carrer Palau de la Música, 4 - 6 / 932957200. De la mort a la
vida. Petit Palau. Dg, 9 dabril, 18.00 h. Cor Jove de lOrfeó
Català; Esteve Nabona, director. Preu: 20 euros. Taquilles Palau:
902442882 / www.palaumusica.cat

Palau de la Música Catalana
Carrer Palau de la Música, 4 - 6 / 932957200. Passió segons
sant Mateu de Bach. Dll, 10 dabril, 20.30 h. Akademie für
Alte Musik Berlin; RIAS Kammerchor; René Jacobs, director.
Preus: de 20 a 125 euros. Taquilles Palau: 902442882 /
www.palaumusica.cat

Arrttee
A
Baarrcceelloonnaa
B
Muusseeooss
M
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5 / Metro: L1, L2, L3, Pl. Catalunya i Pl. Universitat
/ 933064100. www.cccb.org. T. 933064100. Horari: 11.00- 20.00
horas. Exposició: Fenomen fotollibre. Entrada 6 euros; combinada 8 euros.

Museu Marítim
Drassanes Reials de Barcelona. Avinguda de les Drassanes s/n
/ Metro: L-3 (Drassanes) / 933429920. Museu Marítim de
Barcelona i Drassanes Reials. Entrada per la plaça del
Portal de la Pau. Drassanes. Tel 933429920. www.mmb.cat. De
dilluns a diumenge, 10.00- 20.00 horas. Exposició de la col·lecció del Museu: Drassanes i galeres, 7 vaixells, 7 històries.
Exposicions temporals: Titanic the reconstruction, A la
vora de la mar, Carrilho da Graça: Lisboa,
Trasmediterránea i Miraestels.
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Kiki Smith lanza su
aliento en el Palau
La artista norteamericana expone 31 obras
en el edificio modernista de Barcelona
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona
Bronce, cera, silicona, madera y
textil. La artista germano americana Kiki Smith (1945), una de
las voces más importantes del arte actual, utiliza toda clase de
materiales para representar el
mundo natural, en el que representa lobos, aves y gatos, y la condición humana, sobre todo, mujeres; ella misma, representada
de cuerpo entero, —impresionantes sus figuras de mujeres que
nace de animales como ciervas y
lobas—, a partir de su rostro, de
sus manos y de sus fluidos; todo
lleno de un alto contenido místico, mitológico y religioso. La artista, cuya obra pudo verse en
2009 en la Fundación Miró, no
ha dudado en producir para la
ocasión ocho de las 31 obras que
pueden verse en el Palau de la
Música, entre otras cosas, por la
admiración que siente por la mú-

ponen en la sala Lluís Millet, entre ellas ocho pequeñas esculturas creadas en madera de tilo,
recortadas con láser, en las que
aparece alguna parte de su anatomía, como unas manos sosteniendo un corazón o unas aves
de colores; o tres autorretratos
en los que se representa su respiración y su aliento, además de
grabados y litografías en la que
ella es la auténtica protagonista.
La exposición de Smith es la
última programada dentro del ciclo que vincula las artes y el Palau que dirige Víctor García de
Gomar, director artístico adjunto del centro. Los visitantes que
pagan una entrada para un concierto o visitan el edificio ya han
podido ver las obras de Louise
Bourgeois, Joan Miró, Bill Viola,
Antoni Tàpies, Jaume Plensa, Perejaume y Eulàlia Valldosera.
“Hay galerías en las que entran

Uno de los dos tapices de Kiki Smith del Palau.

sica clásica, ya que su madre era
cantante de ópera.
Hasta el 30 de abril pueden
verse en el edificio modernista
creado por Domènech i Montaner Breath (aliento), una muestra en la que destacan dos enormes tapices, de aspecto medieval, que se han instalado en el
Foyer; en uno de ellos un lobo
mira al espectador de forma desafiante. El resto de obras se ex-

P.11

/ M. MINOCRI

menos personas”, dijo Mariona
Carulla, presidenta del Palau durante la presentación. La sala de
exposición está presidida por
una enorme lampara modernista que cuelga del techo de madera. “Manolo Borja-Villel nos prestaba una araña del Reina Sofía
de Bourgeois, pero como la lámpara no se puede descolgar no la
hemos podido traer”, se lamentó
García de Gomar.

Ed Sheeran durante su concierto en Ba

La aplastant
Sheeran sed

18.000 personas corean ‘B
LUIS HIDALGO, Barcelona
A la hora en punto salió a escena,
con un aspecto no muy diferente
al de buena parte de su público,
camiseta y tejanos, cara de buen
chaval, tatuajes de futbolista. Le
diferenciaba una popularidad
oceánica lograda con esa aplastante normalidad y con un ramillete de canciones para enternecer a tirios y troyanos. Los al menos 18.000 que llenaron el Sant
Jordi para verle y escucharle. Y
ante la multitud sólo estaba él,
con su guitarra, su pelo pelirrojo
y un despliegue de pantallas que
proyectaban su imagen a tamaño
gigante por todos los rincones
del recinto, como si tuviese el
ego más grande que Sadam Husein. Sí, misterios de la popularidad que a veces sorprende con
caprichosos giros. Comenzaba el
concierto, una especie de foc de
camp tamaño XXL.
Y durante poco más de hora y
media, Ed Sheeran mostró sus recursos, los que hacen comprensible que haya escrito una letra como la que titula con el nombre
de Barcelona. Porque el concier-
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L’artista Kiki Smith crea unes obres
especials per al Palau de la Música

dar en els seus inicis. L’obra
d’aquesta artista nord-americana s’ha caracteritzat per una
constant reflexió entorn de
l’existència humana, la vida i la
mort. Els seus dibuixos del cos
humà ofereixen una visió entre
traumàtica i poètica que li ha
valgut un reconeixement internacional. A la temporada 20062007 el Walker Art Center de
Minneapolis i el Whitney Museum de Nova York van organitzar
una exposició retrospectiva itinerant que va suposar la seva
consagració. I el 2009 va exposar a la Fundació Joan Miró Her
memory, un conjunt d’obres en
què també reflexionava sobre el
cicle vital de la dona, del naixement a la mort, que es correspon

Una exposició temporal aprofundeix en la fragilitat de la naturalesa
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Quan el Palau de la Música va
convidar l’artista nord-americana Kiki Smith (Nuremberg,
1954) a exposar a la seva seu modernista de Barcelona, no podia
imaginar la grata acollida que va
tenir. La mare de Kiki Smith és
cantant d’òpera i a ella la satisfeia especialment ser convidada
per una entitat musical. I el resultat han estat dos vídeos i diversos dibuixos i escultures que
es mostren per primera vegada
al públic.
L’exposició, situada a la sala
Lluís Millet, del primer pis, i al
Foyer del Palau es podrà visitar
fins al 30 d’abril i està integrada
per 6 gravats, 8 escultures, 2 tapissos, 4 litografies, 8 dibuixos i
3 vídeos, dos de creats específicament per a aquest esdeveniment. La mostra va partir d’un
dibuix que l’artista va fer a la seva germana i a la seva respiració.
Kiki Smith intenta pintar l’aire
que respirem en un exercici
d’exquisida sensibilitat molt
d’acord amb tota la seva obra,
marcada pel cos femení i la naturalesa. Breath (alè/respiració) és
el títol que agrupa aquesta sèrie
d’obres, vinculada les unes amb
les altres a partir d’aquella idea
inicial.
Les dues peces més significatives són dos tapissos situats al
Foyer. Totes dues formen part
d’una sèrie de deu, fetes a partir
d’un dibuix de l’autora, que pos-

Les pròximes mostres
del Palau de la Música
seran sobre Santi
Moix, Narcís Comadira
i Antonio López

ANA JIMÉNEZ

El tapís Cathedral, de Kiki Smith, al Foyer de la planta baixa del Palau de la Música de Barcelona

teriorment els va retocar un a
un. A la sala Lluís Millet s’hi exposen les altres obres, entre les
quals tres vídeos breus en què
l’autora ha disposat que la càmera circuli sobre la seva obra com
si fos un film d’animació. En
aquesta sala s’hi poden veure
quatre litografies enriquides
amb colors que representen la
respiració en dues dimensions i

vuit dibuixos a tinta que són diferents representacions d’un autoretrat. Per a aquesta exposició
també hi ha sis escultures que no
havien sortit mai del seu estudi
de Nova York. Es tracta de peces
de contraplacat de fusta de til·ler
tallada amb làser i pintada a mà.
La silueta d’un gat o d’un ocell
pintada amb colors suaus “ens
acosten a aquell món fràgil de

Kiki Smith, molt proper també
al llenguatge de Louis Bourgeois, que va ser un dels seus mestres” afirma Víctor García de
Gómar, el director artístic adjunt del Palau de la Música.
Kiki Smith va néixer a Nuremberg (Alemanya), encara
que es va formar a Nova Jersey.
El seu pare va ser l’escultor conceptual Tony Smith, a qui va aju-

amb el cicle creatiu.
L’exposició actual forma part
del diàleg entre la música i les
arts plàstiques que ja fa cinc
anys va emprendre el Palau de la
Música. Des d’aleshores han
passat per l’edifici modernista
de Lluís Domènech i Montaner
obres d’artistes com Louise
Bourgeois, Joan Miró, Bill Viola,
Antoni Tàpies, Eulàlia Valldosera, Perejaume i Jaume Plensa
(d’aquest últim ha quedat instal·lada l’escultura Carmela davant de la façana). Per a l’octubre que ve hi ha prevista la presència en aquestes mateixes
sales de Santi Moix (del 4 d’octubre al 15 de novembre). I per al
2018 ja hi ha programats Narcís
Comadira (de l’1 al 22 de febrer)
i Antonio López (del 5 d’abril al 3
de juny).

Isamat exhibeix els seus dibuixos a la galeria Pigment de Barcelona

El mar en un llapis
LLÀTZER MOIX
Barcelona

El mar cap en un llapis. O, més
ben dit, la immensitat del mar pot
brollar d’un simple llapis. Així ho
prova una de les sèries que exposa Marcos Isamat a la galeria Pigment de Barcelona (carrer Rosselló, 193; fins al dia 18). Concretament, la dedicada a superfícies
marines. Algunes d’elles estan en
calma i reflecteixen a les seves aigües la llum solar. D’altres estan
arrissades i plasmen, a més del
mar, el vent. Unes són diürnes, les
altres són nocturnes. Totes acrediten el talent d’Isamat, els dibuixos del qual, a més de recrear fidelment el tema triat, transmeten
el detingut procés d’observació
que és en el seu origen, i el sintetitzen en peces tan essencials i
discretes com suggeridores.
A més de mars, Isamat dibuixa
plantes enfiladisses, llunes i rostolls, també P.12
presents a l’exposi-

cia i l’art. “Hi ha molt d’observació, de representació mental i de
descripció en totes dues disciplines –diu–. Puc dibuixar un objecte qualsevol, però també podria
plasmar molècules submicroscòpiques interactuant”.
Aquesta exposició, que recull
treballs dels darrers quatre anys,
és la primera individual d’Isamat
(Barcelona, 1965) a la
seva ciutat. Abans n’hi
va haver d’altres a Madrid, Girona o Valladolid. També de col·lectives en capitals europees. I, sobretot, hi va
haver una constant dedicació al dibuix, que es
va començar a formalitzar al King’s College
de Cambridge, on va fer
classes del natural durant set anys. O als muMarcos Isamat davant una obra seva
seus de l’esmentada
tura d’un astre. En totes apel·la al ciutat universitària, “on –evoca
rigor descriptiu i al despulla- Isamat– vaig dibuixar ídols astetreballat aporta llum i volum;
perquè la combinació d’un i altre
dona llibertat i permet reflectir
amb economia de mitjans, sense
ornament, el que hem observat”.
En una sèrie, l’autor fixa el moviment de l’onatge; en una altra, la
geometria aleatòria, però subjecta a lleis gravitacionals, de les
grimpadores; en una altra, la tex-
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DIRECTOR

Rafael Ribó
SÍNDIC DE GREUGES

respirar

de Greuges ha cri EldatSíndic
l’atenció de l’Ajun-

nens fulminats per gas tòxic que van fer la volta al
a seva ambaixadora davant l’ONU, Nikki Haley,
en el Consell de Seguretat. Amb la resposta trenca
a doctrina aïllacionista, marca distàncies amb
proximitat política de la qual resultava sospitosa),
vís a la Xina (Trump va donar l’ordre el dia que va
eva mansió de Florida el president xinès Xi Jinuè freni Corea del Nord i aconsegueix unir el país
amenaça. I a més té content el totpoderós lobby
ants d’armes. El menys important és que Trump
ensat abans no atacar Al-Assad, perquè “no hi
es i només ens passaran coses dolentes”.
p ningú no li demana que sigui coherent, entre
s perquè no ha aspirat
ho, ja que al llarg de
a l’olfacte ha estat la
ola i la improvisació,
dera.

David Wood
DIRECTOR DE DELTA WISDOM

en robòtica
 L’especialista
David Wood, director de

la consultora Delta Wisdom, defensa un model d’implantació
dels robots que sigui
compatible amb una
adaptació del mercat laboral per al
benestar de les persones. PÀGINA 33

Oriol Aguilà
DIRECTOR ARTÍSTIC DE PERALADA

CULTURA

Pujol puja a l’escenari

romista
resonat

mes que porten molonseqüències de les
pel presumpte brom demostra la detenove de 16 anys que va
nsada de publicar
aça d’atemptat conió de Sants al mateix
va anunciar el reptat de Londres
ans que succeís.

n dóna la
a la misogínia

linque la
a és al
e la
ue va
ant
n la
ap a
lanca.

tament de Barcelona per la precipitació i la falta de consens veïnal
amb què ha abordat
la implantació de la
primera superilla
prevista a Barcelona
per a aquest mandat. VIURE

Poc s’imaginava Jordi Pujol
quan es va inaugurar el Teatre
Nacional de Catalunya que
aquest impotent edifici acabaria
acollint una obra, A tots els
que heu vingut, que gira entorn
del trauma patit per la societat
catalana com a conseqüència
dels excessos econòmics
comesos per l’expresident
de la Generalitat. PÀGINA 41
ESPORTS

Nova taca a Kènia
El positiu per EPO de la keniana
Jemima Sumgong, guanyadora
de l’or en la marató dels Jocs de
Río, torna a posar en qüestió els
rècords obtinguts pels atletes
del país africà que s’entrenen
al centre Iten. PÀGINA 54
ECONOMIA

L’alerta noruega
El fons sobirà de Noruega, el més
gran del món, ha clavat un cop
sobre la taula per avisar què no
tot s’hi val per guanyar diners,
per la qual cosa s’ho pensarà bé
abans d’invertir en empreses
que tergiversin les normes
de l’economia. PÀGINA 59

PENSEM QUE...

Apostes il·legals... i legals

artístic del Fes Eltivaldirector
Castell de Peralada va

presentar ahir l’edició d’aquest
any amb un gran cartell que inclou
tresdestacadescompanyies internacionals de ballet, l’actriu Juliette Binoche
i la soprano Ainhoa
Arteta. PÀGINA 36

Kiki Smith
ARTISTA

nord-americana
 L’artista
Kiki Smith (63) pren com

a origen l’aire que respirem a la
col·lecció d’obres que s’exposen
aquest mes d’abril al
Palau de la Música,
un lloc especial per
a Smith, ja que la seva mare és cantant
d’òpera. PÀGINA 42

Mauricia Ibáñez
MARE ALS 64 ANYS

de Castella i Lleó
 Laha Junta
retirat la custòdia dels

seusdosnadonsaMauriciaIbáñez
per entendre que estaven en una
situació de desemparament. Aquesta
donaesvasotmetrea
un tractament d’inseminació artificial
als 64 anys. PÀGINA 32
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Gran ‘Rèquiem’
al Palau
CRÒNICA L’Orfeó Català va culminar amb la

missa de Duruflé el concert del 125è aniversari
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

L’Orfeó Català va oferir la seva primera actuació pública el 5 d’abril
de 1892 a la fàbrica de pianos Bernareggi interpretant l’Ave verum de
Mozart. Dimecres al vespre es van
complir 125 anys d’aquesta aparició escènica, i per celebrar l’efemèride la formació que dirigeix el britànic Simon Halsey va preparar un
programa de música polifònica religiosa tan variat com ambiciós que
va desenvolupar al Palau de la Música. En el repertori hi figuraven, a
més de l’obra esmentada, conegudes peces de Pau Casals, Francis Poulenc i l’emocionant Rèquiem, op 9
de Maurice Duruflé, una obra idònia per mostrar l’estat de forma i els
progressos fets pel cor des que treballa amb el seu nou titular.
El resultat no va poder ser millor
i el públic va acabar aplaudint reiteradament els protagonistes de la
vetllada, sobretot després de la recreació de l’esmentada missa de difunts. Diversos factors van contribuir a aquest èxit. En primer lloc,
la meticulosa preparació del concert a partir d’una direcció atenta
als mínims detalls i destinada a potenciar una sonoritat d’acord amb
l’esperit de les obres. Un gran treball de Halsey, reforçat per l’impecable organista Alex Mason, solista
important en l’engranatge d’una
peça com la de Duruflé, concebuda
P.14

en la seva reducció per a orgue, cor
mixt, mezzo i baríton, aquests últims molt ben representats per Tànit Bono i Josep-Ramon Olivé.
BELL DUET CLARET-BONO / La bona com-

binació d’aquests intèrprets i el
violoncel·lista Lluís Claret amb la
coral en la recreació de la missa va
fer que la interpretació pugés un esglaó més. Va ser particularment
bell el duet entre Claret i Bono, amb
el suport de l’orgue, en el moviment
Pie Jesu i sempre perfectes en l’estil
les intervencions d’Olivé. L’obra, de
l’any 1947, basada en el cant gregorià però amb una relectura actualitzada després d’uns segles de pèrdua
de la riquesa expressiva d’aquesta
música, utilitza el mateix text que
el cèlebre Rèquiem de Fauré. Des de
l’Introit fins a l’esperançador In Paradisum, el treball d’orgue i cor va perfilar molt bé el color i els canvis de
les melodies gregorianes en funció
de cada moviment.
O vos omnes i Nigra sum, totes dues de Pau Casals, van obrir el concert seguides d’unes lletanies de Poulenc centrades en la Mare de Déu
Negra del monestir de Rocamadour.
Aquestes obres van omplir, amb el
ben interpretat Ave verum, una variada primera part en què també va
brillar Mason amb una improvisació al voltant del Veni creator. En conjunt, una cita tan històrica com estimulant. H
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La Coral Mestre Güell
reviurà les caramelles
El cor infantil recorrerà un any més
els carrers del centre de Tàrrega
Tàrrega
REDACCIÓ
Com és costum cada Diumenge
de Pasqua, Tàrrega reviurà el proper 16 d'abril la tradició cantada
de les caramelles.
Les veus de la Coral Infantil
Mestre Güell seran les encarregades un any més d'interpretar les
cançons típiques d'aquesta data.
La comitiva, acompanyada dels
grallers Corral Nou, recorrerà diversos punts de la ciutat per encomanar els sons i l'alegria de les

caramelles. L'itinerari s'iniciarà
a la plaça del Carme a les 10.30
del matí i finalitzarà als Jardins
de la Societat Ateneu a les 13.30
del migdia. Els petits també s'aturaran a les dues llars d'avis de la
ciutat (Residència Sant Antoni i
Residència El Carme).
Enguany es desplaçaran també fins al Santuari de Fàtima ja
que aquest any es commemora
el centenari de la devoció vers la
Mare de Déu de Fàtima.
L'itinerari complet serà el se-

güent: Plaça del Carme i Carrer
Agoders (10:30h), Residència
Sant Antoni (10:45h), Església
de Fàtima (ll:45h), Església del
Carme (12:15h), Residència El
Carme (12:30h), Plaça del Carme (12:40h), Plaça Major (13h)
i Jardins de la Societat Ateneu
(13:30h).
Per celebrar els 50 anys d'història de l'entitat, enguany, a més,
de la tradicional sortida del Diumenge de Pasqua s'hi afegirà un
altre concert la vigília, el dissabte
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30 d'abril. A més, al maig es realitzarà amb una exposició de fotografies i un concert protagonitzat
pel cor infantil de l'Orfeó Català.
Al juny tindrà lloc l'homenatge als
fundadors de la coral a la plaça
del Mestre Güell, al Parc de Sant
Eloi. Al desembre es farà un concert que reunirà antics cantaires

de l'agrupació. La Coral Infantil
Mestre Güell, que en l'actualitat
està formada per una setantena
de membres, es fundà l'any 1963
amb la voluntat precisament de
difondre les caramelles. L'Ajuntament de Tàrrega també dóna
suport a la preservació d'aquesta
expressió de cultura popular.
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MÚSICA

L’armeni Levon
Avagyan guanya
el Maria Canals
El pianista armeni de 26 anys
Levon Avagyan va guanyar
ahir el 63è Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona, després de
la prova final celebrada dijous
a la nit al Palau de la Música
Catalana. El pianista de Hong
Kong Hin-Yat Tsang, de 24
anys, i la canadenca Anastasia Rizikov, de 18, van guanyar
el segon i el tercer premi. Avagyan rebrà 15.000 euros i oferirà diversos recitals per Catalunya, l’Estat i l’estranger. ■
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63a EDICIÓ DEL CERTAMEN

El Canals parla armeni
3El jove pianista Levon Avagyan s’imposa en la final del concurs
MARTA CERVERA
BARCELONA

E

l pianista armeni de 26
anys Levon Avagyan es va
imposar dijous a la nit en
la final del 63è Concurs Internacional de Música Maria Canals
de Barcelona, celebrada al Palau de
la Música Catalana. Pel jurat, la seva
interpretació del Concert número 3 de
Prokófiev, acompanyat per la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya
(JONC), va ser superior a les actuacions dels altres dos finalistes, el xinès Tsang Hin-Yat i la canadenca
Anastasia Rizikov.
En una edició que, segons els responsables de l’organització, va reunir intèrprets «d’altíssima quali-

tat», Avagyan, que sortia com a favorit, també va conquistar el premi
del públic, ofert per Solfa Recordings i consistent en 25 hores de
gravació i edició. Aquest any es van
presentar al concurs Maria Canals
un total de 81 joves pianistes de 31
nacionalitats. Entre ells només hi
havia un espanyol.

OLIVER ADELL

15.000 EUROS DE PREMI / Amb el seu tri-

omf en el certamen, el pianista armeni rep 15.000 euros en metàl·lic
i la possibilitat de donar-se a conèixer amb diversos recitals i gires per
Catalunya, Espanya i l’estranger.
Els membres del jurat internacional, compost per nou pianistes i presidit per l’uruguaià Car-

33 El pianista armeni Levon Avagyan, guanyador del Maria Canals.

los Cebro, van atorgar el segon
lloc (premi Fundació Carulla, dotat amb 10.000 euros) al hong-konguès Tsang Hin-Yat Tsang, de 24
anys, que va interpretar el Concert
número 1 de Chopin, i el tercer (premi Montserrat Isern de Coromina, valorat en 6.000 euros) a la jove
Anastasia Rizikov, de 18 anys, que
es va enfrontar al Concert número 1
de Txaikovski.
Nascut a Erevan el 1990, Levon
Avagyan va estudiar al Conservatori Komitas de la capital armènia
sota la tutela de Vagharshak Harutyunyan i fa set anys es va traslladar a Àustria per estudiar amb
la professora Milana Txerniavska
a la Universitat de Música i Art de
Graz, on resideix actualment. Premiat en nombroses competicions
arreu del món, és membre de l’Acadèmia Internacional de Música de
Liechtenstein i actua regularment
a Alemanya, els Estats Units, Suïssa, Ucraïna, Rússia, França, Itàlia i
Àustria.
La cerimònia d’entrega dels premis va tenir lloc ahir a la tarda al
Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona. H

Gran ‘Rèquiem’
al Palau
CRÒNICA L’Orfeó Català va culminar amb la

missa de Duruflé el concert del 125è aniversari
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

L’Orfeó Català va oferir la seva primera actuació pública el 5 d’abril
de 1892 a la fàbrica de pianos Bernareggi interpretant l’Ave verum de
Mozart. Dimecres al vespre es van
complir 125 anys d’aquesta aparició escènica, i per celebrar l’efemèride la formació que dirigeix el britànic Simon Halsey va preparar un
programa de música polifònica religiosa tan variat com ambiciós que
va desenvolupar al Palau de la Música. En el repertori hi figuraven, a
més de l’obra esmentada, conegudes peces de Pau Casals, Francis Poulenc i l’emocionant Rèquiem, op 9
de Maurice Duruflé, una obra idònia per mostrar l’estat de forma i els
progressos fets pel cor des que treballa amb el seu nou titular.
El resultat no va poder ser millor
i el públic va acabar aplaudint reiteradament els protagonistes de la
vetllada, sobretot després de la recreació de l’esmentada missa de difunts. Diversos factors van contribuir a aquest èxit. En primer lloc,
la meticulosa preparació del concert a partir d’una direcció atenta
als mínims detalls i destinada a potenciar una sonoritat d’acord amb
l’esperit de les obres. Un gran treball de Halsey, reforçat per l’impecable organista Alex Mason, solista
important en l’engranatge d’una
peça com la de Duruflé, concebuda

P.18

en la seva reducció per a orgue, cor
mixt, mezzo i baríton, aquests últims molt ben representats per Tànit Bono i Josep-Ramon Olivé.
BELL DUET CLARET-BONO / La bona com-

binació d’aquests intèrprets i el
violoncel·lista Lluís Claret amb la
coral en la recreació de la missa va
fer que la interpretació pugés un esglaó més. Va ser particularment
bell el duet entre Claret i Bono, amb
el suport de l’orgue, en el moviment
Pie Jesu i sempre perfectes en l’estil
les intervencions d’Olivé. L’obra, de
l’any 1947, basada en el cant gregorià però amb una relectura actualitzada després d’uns segles de pèrdua
de la riquesa expressiva d’aquesta
música, utilitza el mateix text que
el cèlebre Rèquiem de Fauré. Des de
l’Introit fins a l’esperançador In Paradisum, el treball d’orgue i cor va perfilar molt bé el color i els canvis de
les melodies gregorianes en funció
de cada moviment.
O vos omnes i Nigra sum, totes dues de Pau Casals, van obrir el concert seguides d’unes lletanies de Poulenc centrades en la Mare de Déu
Negra del monestir de Rocamadour.
Aquestes obres van omplir, amb el
ben interpretat Ave verum, una variada primera part en què també va
brillar Mason amb una improvisació al voltant del Veni creator. En conjunt, una cita tan històrica com estimulant. H

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 25

Catalunya Radio

divendres, 7 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Un pianista armenio de 26 años ha ganado el
concurso de piano Maria Canals en la final que se
celebró anoche en el Palau de la Música.
Un pianista armenio de 26 años ha ganado el concurso de piano Maria Canals en la final que se celebró anoche en el Palau de la
Música.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 132

TV3

divendres, 7 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El pianista Levon Avagyan ganó ayer en el Palau de
la Música la final del Concurso Internacional de
Música Maria Canals.
El pianista Levon Avagyan ganó ayer en el Palau de la Música la final del Concurso Internacional de Música Maria Canals. Decl.
Anastasia Rizikov; Hin-YAt Tsang; Levon Avagyan.
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BBVA AMB LA CULTURA

Quim Térmens
Director artístic del XIII Festival BBVA de Música Religiosa de Vic. Nascut a Sabadell, ha estat membre titular de
l’Orquestra de Cambra del Palau de la Música i de l’Orquestra de Cambra Gonçal Comellas. Actualment dirigeix des del
violí l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 i desenvolupa la seva faceta més cambrística en el projecte del grup Arcattia.

«El festival ofereix un espai on les
formacions del país puguin créixer»
RAQUEL GIRONÈS VIC
P

El Festival BBVA de Música
Religiosa de Vic enceta avui la
seva a edició. Amb quina voluntat va néixer aquest festival?
R El festival va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer obres importants del món de la música
clàssica que estan escrites a través
del fet religiós. A l’edició anterior,
l’any en què vaig agafar la direcció
artística del festival, vam voler dotar el festival amb més eines, buscant més proximitat, país, pedagogia i diversitat.
P Un dels objectius que es marca el festival és apropar la cultura a la gent.
R Exacte. Les eines que hi posem
des del festival són l’accessibilitat
econòmica als concerts, amb entrades a uns preus populars i tenint en compte la gent gran i els
estudiants i els infants, així com

les accions de carrer, com a suport
a la difusió.
P La major part dels concerts
són interpretats per formacions
del país.
R El festival compta amb un programa format per grups del país.
Creiem que la forma de tirar endavant un país ric en propostes
culturals és oferir un espai on les
formacions puguin créixer. La
majoria dels grups que actuaran
dins el festival tenen una àmplia
trajectòria. El festival, però, també
compta amb un espai reservat a
les noves formacions o les que fa
pocs anys que estan en el món
professional.
P Cada concert comptarà amb
una explicació sobre la seva temàtica. Per quin motiu?
R Molts dels concerts estaran comentats prèviament, no en un
sentit tècnic o teòric, sinó comen-

ACN

tats amb la pretensió d’ajudar a
les persones a entendre cada proposta i gaudir del fet musical.
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P El festival segueix una línia
musical concreta?
R No, el festival es caracteritza per
ser divers. Intentem configurar un
programa on hi hagi música per a
tots els gustos i diversa, tan pel
que fa a les èpoques de les obres
com en els estils.
P Amb quins suports compteu?
R El festival compta amb el suport de BBVA CX, la Fundació Antiga Caixa Manlleu i l’Ajuntament
de Vic.
P La major part dels concerts es
desenvolupen a Vic, però també
a altres punts. Es preveu arribar
a més indrets en altres edicions?
R La idea és que el festival es vagi
ampliant mantenint la centralitat
dels concerts a la ciutat de Vic. En
aquesta edició el festival també
s’apropa a Sant Pere de Casserres
i dóna suport a concerts que es faran a Manlleu i a Granollers.

EL PROGRAMA
DISSABTE 8 D’ABRIL
12 h  Fanfàrries de campanyes amb els alumnes i professors de l’EMVIC
L CATEDRAL DE VIC
20.30 h  Concert amb l’Orquestra Barroca Catalana
L VIC, PIETAT
DIUMENGE 9 D’ABRIL
12 h Concert amb la Coral Sant
Jordi L ST PERE CASSERRES
18 h Concert amb el Cor de
Cambra de Granollers L GRANOLLERS

DILLUNS 10 D’ABRIL
20.30 h Concert amb la Coral
Mixta d’Igualada, Coral Canigó i
OCT 48 L VIC, ST DOMÈNEC
DIMARTS 11 D’ABRIL
20.30 h  Concert amb Violons
L VIC, ESGLÉSIA DE L’ESCORIAL
DIMECRES 12 D’ABRIL
20.30 h  Concert amb Maig
Quartet Masculí
L VIC, PIETAT (CAPELLA)
DIJOUS 13 D’ABRIL
20.30 h  Concert amb The Sey
Sisters L VIC, PIETAT
DISSABTE 15 D’ABRIL
18 h  Caramelles amb la Confraria del Roser de Sant Julià de
Vilatorta L VIC, CARRERS CASC ANTIC
DILLUNS 17 D’ABRIL
19 h  Concert amb Maria del
Mar Bonet L MANLLEU
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Escenari|s
Es compleixen cinquanta anys de ‘Cançó de matinada’, el tema amb què
Joan Manuel Serrat es transformava en ídol de masses i amb què la cançó
en català travessava amb èxit cap a l’altra banda de l’Ebre

La cançó que va
canviar un país
Cançó de matinada
Ens ho ha de dir la veu tremolosa
i trista d’un campanar.
Un cop de llum i el crit d’una garsa
que ha despertat amb fam i busca
per entre blats i civades
qualsevol cosa per omplir el pap.
O potser un gall
que dins la cort canta.
La nit és morta, i ja es fa clar,
la nit és morta, i ja es fa clar.
Mentre jo canto, de matinada,
la vila és adormida encara.
S’han despertat mullades les fulles
del camp d’alfals veí.
S’espolsen l’aigua de la rosada
mentre que arriba la matinada
i el sol que les escalfa
fins que les tallin d’un cop de falç.
Alcen la testa
mullada i fresca.
Per a caure a terra massa temps hi ha,
per a caure a terra massa temps hi ha.
Dintre la vila ja plora un nen
i pels afores corren els bens.
I amb el sarró i la bóta a l’esquena,
i amb un bastó a la mà,
se’n va el pastor i el seu gos d’atura,
se’n van cap unes altres pastures.
Trencant rius i cabanyes
a les muntanyes volen tornar.
Surt amb l’aurora,
cal sortit d’hora:
el camí que han de fer és molt llarg,
el camí que han de fer és molt llarg.
Cap a la vila ja ve el pagès,
la bossa buida i el carro ple
de roig tomàquet i de verdures
collides del seu hort.
La mula sua, el carro crida
i l’home tanca els ulls i somnia
mentre el sol es lleva
d’un llit d’alzines, enlluernant
a les velletes
que, pansidetes,
cap a l’església van caminant,
cap a l’església van caminant.
I ara jo canto de matinada,
la vila és adormida encara.
I ara jo canto de matinada,
la vila és adormida encara.
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CARLES GÁMEZ

A finals de l’any 1967, el diari Pueblo, un diari del Movimiento que
dirigeix el periodista Emilio Romero, nomenava entre els seus
Populares del año el cantant Joan
Manuel Serrat. El premi del diari
madrileny tanca una sèrie de distincions que ha anat sumant al
llarg d’un any que serà crucial per
a la seva carrera. El país que s’anava a dormir escoltant el pop aflamencat de Raphael al Festival
d’Eurovisió es llevava amb la veu
lluminosa de Serrat anunciant el
naixement del nou dia. D’un nou
dia i d’una nova sensibilitat. Davant el divo histriònic beneït des
de les instàncies franquistes, Serrat projecta la figura de l’ídol natural i proper en què ha cristal·litzat
aquella nova cançó d’autor que
des de Catalunya i la nova cançó
–amb Raimon com a primer motor
d’arrencada– ha irradiat a tot Espanya. “Teníem el cantant èpic,
que era Raimon, el satíric, Pi de la
Serra, i ara ens arribava el cantant
líric”, assenyala el periodista i director del segell discogràfic Ramalama Music, José Ramón Pardo.
“En aquells moments col·laborava
al diari Abc i recordo l’impacte que
ens va produir la veu de Serrat, era
una cosa nova, diferent del que es
podia escoltar en aquells moments
a la ràdio. Una veu que obria una
finestra plena de vida i sensibilitat”.
Només uns mesos enrere, a primers d’abril, Serrat ha fet el seu
primer gran Palau de la Música
confirmant el seu estatus dins del
moviment de la nova cançó. El tema Cançó de matinada es converteix en la seva cançó talismà. “La
primera vegada que vaig sentir
Cançó de matinada, amb aquella
melodia plena de força i aquella
lletra tan arrelada al nostre paisatge, alguna cosa em va dir que estàvem davant un futur gran èxit”,
recorda Claudi Martí, llavors director del segell Edigsa, la discogràfica que edita els discos de Serrat. I no s’equivoca. El disc de Cançó de matinada, que inclou altres
temes destinats a convertir-se en
clàssics de l’obra serratiana, escala
les llistes de vendes la primavera i
estiu del 1967.
Artífex en part d’aquell èxit és el
pianista i arranjador Francesc
Burrull. “El disc es va gravar a
l’Aliança del Poblenou, amb una
orquestració molt senzilla, no disposàvem de gaire pressupost, però
el resultat final va aconseguir recollir i abrigar magníficament
aquella emoció que transmetia la
veu de Serrat”.
“Recordo que des de Ràdio Barcelona cada setmana ens arriba-

A la pàgina de
l’esquerra, Serrat a
Barcelona l’any
2015 a l’exposició
amb motiu dels
seus 50 anys de
cançons i portada
del disc senzill que
inclou ‘Cançó de
matinada’
FOTO GETTY

ven les llistes dels discos més venuts i sempre apareixia un títol
Can-có de matinada”, rememora
Rafael Revert, locutor de Los 40
Principales. “Intrigat per aquella
misteriosa can-có vam comprar el
disc, llavors encara es compraven
els discos, i aquella veu cantant en
català ens va seduir a tots els de
l’emissora”. Unes setmanes després, Serrat es presentava als estudis de la Cadena Ser de Madrid
cantant al programa El Gran Musical. “Durant el concert, tot en català, la centraleta no para de rebre
trucades d’oients indignats perquè
es cantava en català”.
“Cançó de matinada, i per descomptat la figura de Serrat, va
col·laborar decisivament a la germinació d’aquella nova cançó popular d’accent líric que després

Serrat firmant autògrafs al carrer l’any 1968

ARXIU

Bohèmia i glamur
A la portada del disc Cançó de matinada, realitzada pel dissenyador Jordi Fornas, apareix la
figura de Serrat descalç, amb la seva guitarra,
assegut sobre un vell calaix. La imatge del jove
d’aspecte bohemi i romàntic assenyala la primera iconografia de l’artista elaborada principalment per la càmera de Pep Puvill. Només
tres anys després, per a les fotografies i material publicitari de l’àlbum Serrat 4, la fotògrafa
Colita transforma l’exjutge número 13, aquell
Noi del Poble Sec, en un artista sexi i glamurós,
ara més a prop del carrer Muntaner i les nits de
Bocaccio que del barri als peus de Montjuïc.
Aquell mateix Serrat que s’ha convertit en
objecte d’atenció preferent per a les portades
de publicacions com Mundo Joven, Garbo,
Fotogramas o Lecturas. A diferència d’un
Jacques Brel a França que pot simultaniejar
Le Nouvel Observateur i Marie Claire, la vida
crítica del país no acaba de pair aquella doble
projecció de vedet pop i altaveu de Machado i
Miguel Hernández. Per als seus recitals al
teatre Coliseum de Barcelona el 1970, el cantant apareix enfundat en un sofisticat vestit de
vellut blau. Serrat desconstruïa l’uniforme del
cantautor. C.G.
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van representar noms com Víctor
Manuel, Mari Trini, Cecilia o el
mateix Lluís Llach, i que va acabar
per transformar la música espanyola”, assenyala Rafael Revert.
“L’èxit de Cançó de matinada va
determinar la meva carrera professional, va fer que em decantés
per la música –recorda Serrat–. Va
possibilitar que jo pogués fer un
treball professional; sense el reconeixement de Cançó de matinada
segurament el meu futur hauria
estat un altre”.
“Canço de matinada –assenyala
José Ramón Pardo– va projectar
el nom de la nova cançó a tot Espanya, és cert que anteriorment hi
havia Raimon, però Serrat, per les
seves característiques, físic, estil,
naturalitat, aquella tensió emocional que produïa quan cantava, va
ser sens dubte el seu gran trampolí
popular”. “Sense Raimon, en un
primer moment, i després Serrat,
la nova cançó no hauria tingut la
resposta popular que va tenir, no
s’hauria convertit en aquell fenomen de masses que va suposar per
a la cultura catalana en temps del
franquisme”, assenyala també
Claudi Martí.
Cinquanta anys després, Cançó
de matinada queda com un moment clau de la cultura popular
catalana. Una cançó que servia de
vehicle cap a l’altra banda de
l’Ebre per a la difusió i el coneixement d’una cultura i d’una llengua
sense reconeixement oficial i sota
censura i vigilància per part de
l’administració franquista. Entre
les virtuts del tema, aquella combinació o barreja de cançó de consum i alhora amb un alt grau de sofisticació capaç de seduir públics
diversos.
La nova onada de cantautors
pren el relleu dels grups musicals
que han marcat els últims anys el
paisatge. Per a Serrat s’obren nous
horitzons, ara compta amb la figura del mànager, el representant
José María Lasso de la Vega, que
impulsa la seva carrera en altres
circuits de l’espectacle. Paradoxalment, la cançó que li havia servit de confirmació professional i
artística dins de la nova cançó
l’acabarà catapultant fora del
moviment. La firma amb el segell
Zafiro per gravar les seves cançons en castellà i el posterior èxit
comercial confirmen la seva figura, aquell trobador, barreja d’Adamo i Jacques Brel que algú va somiar alguna vegada, per a un públic espanyol que el revalida com
el venedor de discos més important. El país havia passat del Porompopero de Manolo Escobar als
versos de Machado en la veu de
Serrat. |

La collita
del 67
L’any 1967 assenyala l’anunci del primer gran festival
hippy, Monterrey Pop, on
coincideixen estils i veus
com Otis Redding i The
Mama’s and The Papa’s,
Jimi Hendrix i Simon and
Garfunkel. Els Beatles inauguren el que s’anomenarà
estiu de l’amor amb el seu
àlbum Sgt. Pepper’s i la seva
proclama All you need is
love. A Catalunya, en els
marges d’Els Setze Jutges,
Pau Riba fa el seu debut
musical (Taxista/El matí
de Sant Esteve). Passa el
mateix amb el debut discogràfic dels tres últims jutges
de la formació musical,
Maria del Mar Bonet, Rafael
Subirachs i Lluís Llach, que
tanca el grup. Raimon, després del seu àlbum seminal
sobre poemes de Salvador
Espriu, fa el seu homenatge
al País Basc (El País Basc) i
Serrat culmina dues obres
mestres, La tieta i Cançó de
bressol. La balada melòdica
torna a trobar en el tàndem
Andreu-Borrell els seus
millors creadors amb el
tema Com el vent i la veu de
Salomé. C. G.
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MÚSICA

Els Diotima ofereixen
una estimulant tria de
quartets recents
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Quartet Diotima L’AUDITORI 6 D’ABRIL

a complexitat més àrdua sembla un joc
de nens en mans del Quartet Diotima.
Almenys, aquesta va ser una de les impressions extretes del concert que el
grup francès va protagonitzar a L’Auditori, una lloable col·laboració entre les Sampler
Sèries de l’equipament públic i el Festival Mixtur,
que demà diumenge tanca la sisena edició. El nivell tècnic va ser tan enlluernador que ni un petit accident, la caiguda d’una partitura, no va impedir que la violí segon es reincorporés com si res
al discurs.
Una mera anècdota en un programa en què els
Diotima abordaven tres compositors de generacions i bagatges diversos amb obres compostes en
l’última dècada, un pack altament estimulant que
va tenir el seu punt àlgid en el Quartet núm. 7
(2011) de Georg Friedrich Haas. Ampliant el potencial dels quatre instruments de corda amb inflexions microtonals i l’ús de l’electrònica, el compositor austríac crea una successió de paisatges
hipnòtics que evidencien el seu complet domini
de les textures sonores. Els Diotima no van fer
fàstics als elements més hedonistes de la partitura, amb la col·laboració, no acreditada al programa, de Santi Barguñó al control tècnic.
La primera part de la vetllada oferia propostes més aspres, com Elogio de la sombra (2012),
del val·lisoletà Alberto Posadas. La hiperactivitat
més violenta s’alternava amb passatges d’un estatisme quasi fantasmagòric, com si l’energia desaparegués d’una revolada, un joc de contrastos un
xic dilatat en el temps que va posar a prova els reflexos dels Diotima. Cap por: el quartet francès va
respondre amb precisió mil·limètrica. Hèctor
Parra era el tercer autor programat, amb el flamant Premi Nacional de Cultura sota el braç, fruit
lògic de l’exposició privilegiada que ha tingut en
els últims mesos la seva obra tant a L’Auditori
com al Palau de la Música. Leaves of reality (200607) és una peça feta de gestos abruptes que demana un so més rugós i dens que el Quartet Diotima va servir amb demostrativa brillantor.e

L
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RETRATS DEL NATURAL

VICENÇ OLIVARES PERIU
DIRECTOR DE TEATRE I ADMINISTRADOR DE FINQUES

(143)

PERE VIRGILI

Històries de la història del teatre
TONI VALL
BARCELONA

EC, 2017”. Així rubrica
el Vicenç Olivares la dedicatòria que m’ha escrit al llibre El TEC. Teatre Experimental Català, que recull la seva vivència com
a impulsor i director d’una realitat
important però potser poc explicada del teatre català dels anys seixanta. El llibre, escrit per Sebastià
Bennasar i publicat per Meteora,
està relatat per la veu del Vicenç i
recorre les interioritats d’un grup
de bojos pel teatre que des de l’amateurisme van decidir portar a escena obres de Joan Brossa, Baltasar
Porcel, Manuel de Pedrolo, Albert
Camus, Harold Pinter, Racine i
Txékhov. Des del Centre Artístic de
Sant Lluc, amb el català per bandera en temps difícils, fins al Palau de
la Música i el Teatre Romea, el TEC
va viure només menys d’un dècada
(1962-1969), però va ser un temps
intens i profitós, quan el teatre era
una vocació, una postura irreductible davant la vida i l’art, quan s’estaven construint els fonaments que
a la dècada posterior aguantarien el
robust edifici del Lliure, el festival
Grec, les companyies mítiques (Comediants, Joglars, Dagoll Dagom...)
i els teatres de repertori. A Vicenç

T

Olivares li agrada explicar que sempre ha sigut partidari d’organitzar
coses, de muntar saraus entusiastes, de comandar naus de propòsit
incert. Escoltar-lo relatar les seves
vivències fa venir ganes d’haver-les
viscut també. No m’ho diu tan clarament, però la rúbrica de la dedicatòria el delata: el TEC fa cinquanta anys que va esdevenir-se però el
2017 continua viu.
La història del Vicenç té capes i
vicissituds que són etapes d’una
aventura que va començar el dia
que, sentint-ho molt, no podia anar
a fer la mili. Ens situem al 1955. Als
vint i pocs anys ja ho tenia tot preparat per agafar rumb a Cartagena
a complir amb aquelles obligacions
militars que l’Estat demandava, però el van declarar excedent i a última hora se’n va lliurar. Ja tenia fetes les maletes i volia aprofitar-ho.
Gràcies a un anunci del diari, descobreix que es busquen persones
per anar a treballar a una factoria
de cafè de Guinea Equatorial, llavors colònia espanyola. Va ser una
estada de cinc anys distribuïts en
dues campanyes diferents. La primera, a la ciutat de Bata, va ser l’encarregat d’engegar una emissora de
ràdio. D’aquí li ve, sospita, la seva
fal·lera per la producció de tota mena. La segona campanya, vinculada
a una cooperativa “de protecció de
l’indígena”, li va permetre, per
exemple, conèixer bé Jordi Sabaté

Innovadors
El TEC va
néixer amb
ganes de
trencar amb
un teatre
d’arrel burgesa
Vocació
Tot i ser un
grup amateur,
va fer 39
obres sense
diners ni
subvencions
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Pi, que uns anys després portaria el
Floquet de Neu a Barcelona. En un
país africà immers en un moment
crucial de la seva història, va testimoniar de prop les primeres reunions per la independència, que s’esdevindria uns anys després encapçalada per Francisco Macías, que va
comandar el país durant deu anys
i va ser derrocat pel seu propi nebot, Teodoro Obiang, actual president. Després de viure-hi cinc anys,
el Vicenç va tornar de vacances a
Barcelona. Volia tornar a anar-se’n,
però una inoportuna malaltia del
seu pare el va fer quedar a casa.
Com que venia de família teatrera i ja ha quedat clar que li agradava
arremangar-se el primer, semblava
una boníssima idea la formació
d’un nou grup teatral que continués el rastre deixat pel Teatre Viu de
Ricard Salvat i Miquel Porter i
Moix i el Teatre Espanyol Universitari (TEU). I així va néixer el TEC,
amb ganes d’injectar aire nou a un
panorama llavors dominat per
l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, que feia un teatre d’arrel “massa burgesa”. “Hi havia un forat on
podíem fer molta feina”, recorda.
Van ser coetanis de la mítica escola Adrià Gual, encapçalada per Ricard Salvat (figura omnipresent del
teatre de l’època) i Maria Aurèlia
Capmany. Tenien ganes de trencar
esquemes, d’emprendre camins
nous, d’estrenar autors inèdits... I

tot des del teatre d’aficionats, sense diners, sense subvencions, només pel gust de la vivència intensa
del fet teatral i amb vocació, això sí,
de la màxima professionalitat. El
Vicenç recorda que, malgrat algunes suspicàcies i bastons a les rodes, el TEC va posar dempeus trenta-nou muntatges teatrals que, per
descomptat, tenen tots la seva història particular. Se’n recorda especialment dels muntatges de Pedrolo, que també va traduir les obres de
Beckett i Pinter, de la Història
d’una guerra, de Baltasar Porcel,
que incloïa una caricatura de Franco i els va comportar un dur enfrontament amb la censura. Entre els
repartiments començaven a destacar noms com Alfred Lucchetti, Nadala Batiste i Jordi Torras, que després serien professionals, i també
d’una jove Núria Feliu, que aixecava el vol en paral·lel a la seva carrera musical. “Jo era molt mal actor”,
reconeix amb humor. El seu fort
era ser a l’altre cantó de l’escenari.
Quan el TEC es va acabar el 1969,
el Vicenç va decidir continuar amb
el negoci familiar d’administració
de finques fundat pel seu pare. Un
negoci que avui té noranta-set anys
de vida. Em parla de la bombolla
immobiliària, dels preus desorbitats, de la borratxera de la construcció, dels despropòsits hipotecaris...
Aquesta, però, com deia aquell, és
una altra història.e
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Rahola recrea a ‘Rosa de
cendra’ un país que “floreix
fins i tot quan el cremen”
a El llibre narra la Setmana Tràgica des de “la mirada petita” a L’escriptora

explica a Girona que té pendent novel·lar l’afusellament del seu oncle avi
E.V.
GIRONA

De la seva primera novella, El carrer de l’embut
(2013), en va vendre més
de vint mil exemplars; de
la
segona,
Mariona
(2014), vint mil més; amb
la tercera, Rosa de cendra, avalada a sobre amb
el premi Ramon Llull
2017, és de preveure que
Pilar Rahola seguirà la mateixa línia, i més quan assegura que la seva aposta
per la literatura (“el meu
temple, el meu refugi”) és
ja irrenunciable. I, tot i així, cada vegada que presenta un nou llibre, com
ahir a la Casa de Cultura
de Girona, en conversa
amb el director d’El Punt,
Jordi Grau, es presta generosament a continuar exercint d’opinadora professional per convertir les
trames de les seves novelles en una mena de quadre
il·lustrat de l’actualitat política, per més que recreï
ambients del passat.
A Rosa de cendra, el
marc històric és la Setmana Tràgica de 1909, però
els paral·lelismes que hi
detecta amb el present
són tan notoris, que es va
atrevir a assenyalar-los
amb detall: Solidaritat Catalana seria Junts pel Sí; el
moviment llibertari i anarquista, la CUP –“sense arribar a la seva violència”–;

Pilar Rahola, ahir a Girona amb Jordi Grau i l’estàtua de Laureà Dalmau ■ MANEL LLADÓ

Alejandro Lerroux, també
amb una vèrbola rebaixada, seria Albert Rivera, i la
Capitania General trobaria el seu alferes decidit en
algú com Enric Millo. No
són miralls deliberats; en
tot cas, és la història, la
que es repeteix.
Fora d’això, a Rahola li
ha interessat seguir els
descendents de la saga familiar que ja havia presentat a Mariona, aleshores
en el context de la guerra
de Cuba i ara per mostrar
al lector els efectes d’un
període especialment convuls en l’àmbit polític i social, però culturalment
molt efervescent: són els
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anys de la guerra del Rif, la
revolta contra les lleves i
l’assalt a la redacció del
setmanari ¡Cu-Cut!, però
també els de la construcció de la Pedrera i el Palau
de la Música, i de l’Escola
Moderna de Ferrer i Guàrdia, a qui de tota manera
Rahola retreu que fes les
classes en castellà i que hagués donat suport a
atemptats amb bomba.
“M’interessa la mirada petita de la gent fent front en
la seva vida quotidiana al
gran ull de la història”, va
dir, i és a través d’aquesta
recreació minuciosa de la
Barcelona de l’època que
ha arribat a la conclusió

que “aquest és un país que
floreix fins i tot quan el
cremen”. Tot i que no s’ha
sentit temptada d’introduir elements autobiogràfics en les novel·les, va admetre que en tots els seus
personatges hi ha alguna
cosa d’ella mateixa, encara que sovint no n’aprovi
ni la moral ni la conducta.
No li passa pas el mateix
amb la seva pròpia família
i, en concret, amb el seu
avi, que va inspirar-li l’argument d’El carrer de
l’embut, i sobretot amb el
seu oncle avi, Carles Rahola, sobre el qual té pendent
escriure també una novella, va anunciar. ■
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HE LLEGIT
NO SÉ ON

EVA
PIQUER

Ningú ho ha demanat
però fa bon dia

TJERK VAN DER MEULEN

LLUÍS GAVALDÀ

FRANCESC MELCION

ROGER MAS

RAIMON

CÈLIA ATSET

Diem que no podríem viure sense els llibres i diem veritat, però hi
ha una altra cosa que necessitem com l’aire: les cançons
Aquesta nit
caminarem junts fins a
trobar el setè estel
Un dia, el pare de Roger Mas li va
deixar anar: “Agoita, si tu vols alguna cosa a la vida, posa els collons sobre la taula. Persegueix-la. Si a mi no
em sembla bé, et posaré bastons a
les rodes, però si no desisteixes i
veig que allò és el que realment vols,
et faré costat”. Diu el cantautor que
aquelles paraules el van eixorivir
fort: “I aquí em teniu, vint anys després, escrivint aquest llibre, amb
nou discos sota el braç i cantant per
a una gent fantàstica que em ve a
veure als concerts”. Del seu pare, en
Roger també n’ha heretat “la passió
per la benzina i per esquiar, que són
dues trepidants maneres de cavalcar el paisatge”.
El pare de Lluís Gavaldà és el seu
heroi. “No l’hi he dit mai, però em
sembla que quan m’obre la porta de
casa seva i l’abraço ho nota una mica. Sempre he intentat assemblarm’hi, he copiat tot el que he pogut de
la seva manera de ser, el seu sentit
de l’humor, la seva sornegueria fina,
la seva curiositat insaciable, la passió per la literatura, el cinema, la
música i la fascinació que sempre li
ha provocat l’art en general i la bellesa en particular”. També n’ha copiat les manies: “No suporto els musicals, m’agrada menjar-me la fruita dret a l’aigüera i penso que Elvis

Presley està sobrevalorat”. Tot això
ve a tomb perquè en Lluís ha cultivat a consciència la fòbia antimonàrquica paterna, i ara tocava introduir la cançó Jo vull ser rei.
Trobo un regal que coincideixin
a les llibreries aquests dos volums:
Lletres, de Lluís Gavaldà (Bridge), i
El dolor de la bellesa, de Roger Mas
(Empúries). Em provoquen una
emoció similar a la que vaig tenir fa
dos anys amb La forma d’un sentit,
de David Carabén (Empúries):
aquell també me’l vaig empassar
amb la fal·lera de quan escolto un
disc nou delerosa de fer-me’l meu.
(Deixeu-me dir que la Magrana publicarà a principis de maig Tot el que
he cantat, que aplegarà les lletres
completes de Raimon i que coincidirà amb els dotze recitals de comiat del cantant al Palau de la Música.)

Gran poeta entre
músics i gran músic
entre poetes
Lluís Gavaldà ens adverteix d’entrada que “explicar el significat d’una
cançó és la manera més fàcil d’espatllar-ne tota la màgia, és esquarterar-la sense anestèsia”. Tant ell
com Roger Mas opten per obrir-nos
la porta dels universos respectius
sense desfer la màgia d’unes cançons que ja són tan seves com nostres. El resultat: dos llibres a mig camí entre el cançoner i el dietari, per-
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sonals i transparents, que s’acosten
prou –crec– al que han pretès ser.
Què és un cantautor? Respon Roger Mas: “Gran poeta entre músics i
gran músic entre poetes. És a dir,
servidor”. Jaume Sisa matisa en el
pròleg que “el Roger no és un maleït cantautor, sinó un cantautor posseït”. I de què parlem quan parlem
de cançó? “No sé si hi ha una manera més senzilla i directa d’intentar
explicar i compartir lo inefable”, escriu el de Solsona [i que bé, afegeixo jo, que els editors li hagin mantingut el lo neutre].

Veig que heu repintat
portes i finestres de
blau cel
El cantant i compositor d’Els Pets
confessa que li agrada més escriure que cantar. Podria sobreviure
sense fer cançons, però se li faria
una muntanya no poder escoltarne. “Encara em mou una curiositat
gairebé infantil per descobrir una
tornada o una lletra que m’enamori, que m’enganxi com un caramel
de cafè amb llet”. Això em fa pensar
en aquella melodia que va parir en
un autobús, sortint d’un assaig. Li
feia por oblidar-la abans d’arribar
a casa i va anar fent revolts per Tarragona per esquivar possibles coneguts. S’ho hauria pogut estalviar: la
cançó s’enganxava més que un xiclet. Es deia Bon dia.✒

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 20-21

O.J.D.:

TARIFA: 2772 €

E.G.M.:

ÁREA: 560 CM² - 46%

SECCIÓN: MONDOFREAKO

1 Abril, 2017

N

Joan Miquel
Oliver
Mitología viva

adie diría que la continuidad
es un concepto que Joan
Miquel Oliver no maneje
bien. Sin grandes giros en su
carrera, ya fuera como compositor de
Antònia Font o en solitario, el músico
mallorquín ha hilvanado una trayectoria sólida y sin estridencias. No ha sido
hasta Atlantis, eso sí, cuando dicha
continuidad ha empezado a formar
parte de su discurso artístico. “Yo quería alejarme de Pegasus... Pero Albert
Pinya, con el que ha hecho el arte del
anterior disco y del nuevo, me dijo en el
estudio: ‘¡Pero si siguen la misma línea
uno y otro!’”. Ante la evidencia, lo tuvo
claro: una trilogía. Tesis (Pegasus),
antítesis (Atlantis) y síntesis (¿?). “¿La
diferencia con el anterior disco? Aquí
entro a valorar a las personas”, comenta Oliver, mientras alza las manos
al cielo como intentando capturar las
palabras que tan sencillas le brotan en
sus canciones y tan esquivas le resultan
en las entrevistas. “Tengo una sinapsis
muy caótica. Lo que hago al compo-

Sin saberlo, Joan Miquel Oliver
inició hace un par de años
una trilogía que encuentra su
segundo capítulo en Atlantis
(Sony, 17), la antítesis de
Pegasus; del ‘yo’ al ‘nosotros’,
en doce canciones que
engordan las imprescindibles
del ex Antònia Font. Un nuevo
largo que nos enfrenta a lo
que somos: seres mitológicos.

P.28

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 20-21

O.J.D.:

TARIFA: 2772 €

E.G.M.:

ÁREA: 560 CM² - 46%

SECCIÓN: MONDOFREAKO

1 Abril, 2017

ner es anotar y anotar. Un escritor es
alguien que lee la realidad, que la interpreta con cierta lucidez”. ¿Cuál es la
mejor forma de plasmar esta lucidez?
Las historias, las unidades narrativas
más potentes. ¿Dónde se han escrito
las mejores historias? En la mitología,
que él mezcla a su vez con otros temas
del día a día. “La Biblia, los cuentos
de Mallorca o la mitología explican lo
mismo. Son buenísimos cuentos. Nuestro lenguaje está fundamentado en
ellos. Somos mitología viva”, sostiene
en el café de El Palau de la Música, de
máximo apogeo estos días por el juicio
a Félix Millet (también camino de ser
mito).
Las doce canciones del nuevo largo de
Oliver siguen los derroteros habituales:
pop mestizo, desde rumba alucinada
hasta funk. Un oasis fruto de la relación poco común que el mallorquín
guarda con el resto de músicas de su
entorno. “La música ilustra un mensaje
abstracto. Por eso procuro escuchar
poca música. No quiero sonar a nada
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de lo que he escuchado antes: escuchar otras músicas me desvía de
mi camino”, dice con tono pausado.
—YERAY S. IBORRA

R
Más en www.mondosonoro.com
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A
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Colom i Camps declaren
avui en el judici del Palau
M.P.
BARCELONA

El judici de l’espoli del Palau de la Música es reprèn
avui amb la derivada més
política, a banda d’usar
l’entitat per al suposat finançament il·legal de Convergència, com va admetre l’expresident de l’ens i
lladre confés Fèlix Millet.

El primer testimoni que
declara avui és Esteve Escuer, càrrec de CDC, al
qual Millet va donar
13.000 euros del Palau per
a la campanya de les municipals del 2007 a l’Ametlla
del Vallès, on viu Millet. Escuer es va comprometre a
tornar els diners. El mateix va dir Àngel Colom
quan va rebre uns 75.000
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euros de Millet, l’any 2000,
pels deutes del Partit per la
Independència (PI). La
gran incògnita és si revelarà qui va recomanar-li demanar diners a Millet.
També declararà Jaume
Camps, de CDC i advocat
de Millet, que va cobrar suposades comissions i la seva imputació va ser arxivada per prescrita. ■

Cadena Ser

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY CATALUNYA
DURADA : 57

divendres, 7 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau, ayer declararon las
secretarias de Millet y Montull.
En el juicio del caso Palau, ayer declararon las secretarias de Millet y Montull. De alguna manera trazaron las líneas que unen los tres
puntos del triángulo del proceso que unen a CDC, a Ferrovial y al propio Palau de la Música. Decl.
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Una mujer de 40 años murió ayer en
O.J.D.: 38507Tarragona al caer de un balcón. La fallecida intentaba ir de un balcón a otro
E.G.M.: 90000
para ayudar a una vecina que se había
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La líder del PDeCAT planta cara a
la vieja guardia de Convergència
DANI CORDERO, Barcelona
Cuando tomó las riendas del Partit
Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Marta
Pascal sabía que afrontaba un calendario complejo para sacar de la ruina a Convergència: la
En el último consejo nacional,
Pascal tuvo que renunciar a cuatro de las 12 personas que integraban su dirección porque no cumplían el régimen de incompatibilidades aprobado en el congreso
del partido. Pese a las adversidades, el liderazgo de Pascal está
“consolidado”, según algunos, y
su equipo es “de consenso”. Su juventud (mañana cumple 34 años)
no ha sido motivo de compasión
para quienes le ponen trabas. Esa
supuesta inexperiencia ya fue alegada en la batalla por dirigir el
partido. “Nos jugamos demasiado y no estamos para hacer pruebas. Cuando tengamos que rectificar quizá sea tarde”, señaló uno
de ellos en julio del año pasado.
Hoy quedan aún flecos de
aquellas batallas que enfrentaron
a las familias de Jordi Turull, Josep Rull y Germà Gordó. Un veterano asegura que “el liderazgo de
Pascal no está cuestionado”, pero
admitía que “francotiradores
apuntándola quedarán hasta el
próximo congreso. Después, poco

volcánica recta final del proceso independentista y el escándalo por los casos judiciales
que apuntan a la financiación ilegal del partido. Lo que Pascal no podía prever era el juego
interno de equilibrios de poder, que ahora le

a poco, se irán diluyendo”.
Como un mantra, miembros
de la formación aseguran que el
equipo que comandan Pascal y su
número dos, David Bonvehí, se ha
consolidado. “Puede haber gente
que no esté de acuerdo con ellos
por diferentes motivos, pero ahora todo el mundo les reconoce”,
señala un diputado convergente.
A Pascal no le genera rubor
citar en sus discursos a Jordi Pujol. Nunca le pudo votar, es demasiado joven, pero reconoce que el
fundador y president de la Generalitat durante 23 años forjó cimientos que ahora sirven al PDeCAT.
Pese a ese reconocimiento, Pascal ha intentado crear una barrera para impedir que los casos de
corrupción de Convergència contaminen al nuevo partido. Lo hizo al inicio del caso Palau —cuando Fèlix Millet y Jordi Montull implicaron a los extesoreros del partido— y también con el caso 3%,
que investiga el pago de mordidas de constructoras a Convergència a cambio de obra pública.

obliga a hacerse fuerte ante la que fue vieja
guardia del partido nacionalista, aún presente en el PDeCAT. Su liderazgo recibió un duro
golpe al no lograr los apoyos para mantener,
en pleno, la ejecutiva con la que aterrizó.

El “recado” de
Pascal a los
veteranos
Marta Pascal mandó un
recado a quienes le ponen
trabas cuando designó a dos
de los cargos obligados a
salir de la dirección como
coordinadores del grupo
parlamentario de Junts pel
Sí. El máximo responsable
por parte del PDeCAT, Jordi Turull, tiene que asumir
ahora las directrices de
Lluís Guinó y Albert Batet.
El nombramiento llega en
un momento clave: los convergentes tendrán que marcar perfil para distanciarse
de ERC por si fuera necesario convocar elecciones en
los próximos meses, en caso
de que la vía del referéndum fracase o se convocan
elecciones constituyentes.

Una personas del círculo próximo a la coordinadora general del
PDeCAT afirma que es capaz de
“convertir problemas en oportunidades”. Tras la renuncia a cuatro miembros de la dirección, explica, Pascal evitó abrir un nuevo
proceso congresual para ampliar
su equipo. “Son una nueva generación, lo que necesita el partido,
y hay una corriente de fondo que
les apoya”, señalan otras fuentes,
conscientes de que el PDeCAT tiene muchos frentes abiertos. Entre ellos, cerrar su cartel electoral, del que se han descolgado el
president Carles Puigdemont —a
quien Pascal creía poder convencer— y Artur Mas, presidente no
ejecutivo e inhabilitado por la sentencia del 9-N. Mas está dejando,
según fuentes del partido, libertad absoluta a la ejecutiva.
La líder del PDeCAT “está en
una situación difícil y no es fácil
dar un golpe sobre la mesa para
imponerse. Pero llegará”, dice Alícia Romero, socialista con la que
mantiene una buena relación.
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Lola García

La llufa de traïdor

E

l referèndum promès pels partits independentistes per al setembre només podrà celebrarse amb un elevat cost en recursospolítics;ésadir,ambelprocessamenti
probable condemna d’un nombre indeterminat –posem desenes– de dirigents i
alts càrrecs. I fins i tot així resultaràdifícil.
Ho admeten en privat tots els actors del
procés sobiranista amb responsabilitat en
la matèria. El Govern central
anirà a totes perquè no s’arribi si
tan sols a la seva convocatòria.
La Fiscalia ja ha llançat avisos
molt contundents dirigits no només a polítics, sinó també a funcionaris i a empreses, sobre les
conseqüències penals de qualsevolactuaciódirigidaacelebrarel
referèndum. Aquesta constatació ha dut alguns membres del
PDECat i d’ERC a plantejar-se si
val la pena hipotecar els seus líders per intentar una consulta
quetècnicamentseràmoltdifícil
de dur a la pràctica en condicions òptimes i, per tant, conclo-

La pressió de la Fiscalia sobre el Govern per impedir el referèndums’accentua.AlPDECatiaERCsóncadavegadamés
conscients de la dificultat de celebrar una consulta amb mínimes garanties, però ningú no s’atreveix a confessar-ho en
públicniaadoptarunaaltrasortida,perquèelsdospartitses
disputen a quin dels dos li penjaran la llufa de traïdor.

Les cúpules de PDECat
i ERC es van reunir
en secret a la Casa dels
Canonges per avaluar
el desenllaç del procés

Cara a cara, cap dels dos bàndols no va
voler quedar-se enrere en gosadia i compromís. Segons la versió de diversos assistents, es va produir un primer tempteig
amb acusacions molt velades, sense retrets explícits, sobre la dedicació als treballsdelreferèndum.PeròaixíqueMases
va llançar a l’arena, ningú no va voler ser
menys. L’expresident va insistir en la seva
tesi que és necessari anar més enllà de la
mera convocatòria, que cal
aconseguir col·locar físicament
urnes perquè el Govern de Rajoy
es vegi obligat a actuar de maneraquepuguisuscitarunaresposta popular d’indignació. Només
així, afirma Mas, serà possible
després obrir una negociació
amb el Govern central. Immediatament, Junqueras va mostrar
el seu ferm compromís amb la
consulta. I, a partir d’aquí, ningú
no es va atrevir a sortir del guió
que els dos partits mantenen en
públic.
Tanmateix, això no significa
ques’hagidissipatladesconfian-

La trobada va acabar
marcada per les tesis
de Mas, però no
ha dissipat els recels
entre els dos socis

ça entre els dos socis de govern.
ents. Però ningú no ho dirà en
Ni de bon tros. Junqueras va
públic, perquè el que es dirimeix
anunciar aquesta setmana que
ésaquiespenjalallufadetraïdor
finsaljunynorevelaràladatadel
si en algun moment cal assumir
referèndum. Per què no abans?
que el referèndum no pot celeEsquerra és conscient que en els
brar-se amb mínimes garanties.
propers mesos poden passar
L’únic dirigent que té clar que
molts imprevistos. De fet, els redesitja arriscar-ho tot és Carles
publicans creuen que el primer
Puigdemont. Pel que fa a la resque cal és aclarir si el que vol
ta, circulen diferents gradacions
ALBERTO ESTÉVEZ / EFE
Puigdemont és el mateix que
sobre fins on caldria arribar. I
persegueix Mas i si això, al seu
aquests dubtes han sembrat en- Mas, Munté, Puigdemont i Junqueras al Palau de la Generalitat el passat 21 de març
torn,éselquedefensalarestadel
cara més recels entre els dos socis de govern. Mentre Puigdemont està no s’atreveix a admetre-ho obertament PDECat van acudir-hi el seu líder, Artur PDECat. Entre les incògnites que poden
alterar
el
tauler hi figura també la sentènconvençut que Oriol Junqueras eludeix per no carregar amb l’estigma de la covar- Mas; la consellera Neus Munté; la coordinadora del partit, Marta Pascal, i el se- cia del cas Palau de la Música, que entre
la tasca de preparar el referèndum per dia en el moment de la veritat.
Enmigd’aquestclimas’inscriuunareu- cretari del Govern, Joan Vidal de Ciura- elsexconvergentsesdonaperfetquearrievitar la inhabilitació, el líder d’ERC no
està disposat a assumir riscos innecessa- nió secreta que va tenir lloc la setmana del na. Per Esquerra, Oriol Junqueras; la por- barà cap al juliol, i com pot influir en la
ris si són en solitari, és a dir, si no té la cer- 6 de març a la Casa dels Canonges entre taveu parlamentària, Marta Rovira; el continuïtat de Mas al capdavant del seu
tesa que els seus aliats al Govern seguiran els dirigents dels dos partits. Els prepara- portaveu del partit, Sergi Sabrià, i el se- partit.Tambécontinuapendenteljudicia
fins al final. Mentre Junqueras considera tius de la trobada anaven dirigits a plante- cretari general de la Conselleria d’Econo- la presidenta del Parlament, Carme Forque els consellers implicats en el referèn- jar per primera vegada, sense embuts, en- mia, Josep Maria Jové. Malgrat que la cadell, i els nous passos que pugui fer la
dum –Presidència, Governació, Ensenya- tre el PDECat i ERC, una sortida airosa en majoria ocupen càrrecs en el Govern, Fiscalia per impedir el referèndum. A
ment o Interior– haurien d’encarregar ja el cas que la pressió judicial fes inviable el eren allà en la seva condició de dirigents ERC consideren que són massa incògnifeines per fer possible la consulta, aquests referèndum. Una sortida que evités les del partit, fet que justifica una absència tes com per assumir gaires riscos tan aviesperen que el vicepresident els doni les mútues acusacions de traïció. Però la cita destacable: la de Puigdemont. El presi- at. Mentrestant, els dos partits continuen
ordres pertinents per escrit. En totes dues va acabar discorrent per camins oposats. dent seria partidari de convocar com més mirant-se de reüll, pendents de qualsevol
parts s’escampen els dubtes sobre les op- Va ser un reflex de la relació que mante- aviat millor el referèndum, però ha ex- símptoma de flaquesa en el rival.
cions d’un referèndum sota l’amenaça pe- nen els dos partits i que es resumeix en pressat al seu partit que en cap cas no acnal sobre empreses o col·legis, però ningú “no seré jo a qui li tremolin les cames”. Pel tuarà pel seu compte.
mdgarcia@lavanguardia.es

Lliures i el candidat del PDECat
La incògnita sobre qui serà el candidat del PDECat a les pròximes eleccions es manté oberta al partit en
espera del desenllaç del full de ruta
independentista del Govern, entre
altres coses perquè alguns dels possibles aspirants podrien quedar inhabilitats pels tribunals. Els noms que
s’estudien continuen sent els mateixos: Neus Munté, Santi Vila, Josep
Rull... Però no només dins del PDE-

Cat estan pendents d’aclarir aquesta
incògnita. El nou partit que s’ha
anunciat aquesta setmana, Lliures,
impulsat per l’exdiputat de Convergència Antoni Fernández Teixidó,
també està a l’expectativa, ja que
un perfil més moderat com el de Vila
suposaria una competència més gran
per a la nova formació, mentre que
el més independentista de Munté o
Rull deixaria intacte l’espai de catalanisme liberal que, segons Teixidó, ha
quedat orfe.
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L’excessiva calma del Parlament
Mentre que en alguns assumptes el
Parlament tria la via exprés, n’hi ha
altres que no se’ls pren amb la diligència deguda, o que fins i tot podria
dir-se que els afronta amb una tranquil·litat sorprenent. Així, diverses
institucions catalanes estan funcionant amb càrrecs prorrogats perquè
el Parlament no es decideix a renovar-los. Per exemple, la Sindicatura
del Comptes, que no és menor. Dels

seus set membres, quatre acaben de
superar el termini per al qual se’ls va
designar. En concret, dos que van ser
nomenats a proposta de Convergència, un del PSC i un altre del PP. Però
no és l’únic cas, ni de bon tros. Passa
el mateix amb el Consell de Garanties
Estatutàries (que se sol conèixer com
el Tribunal Constitucional català,
encara que els seus dictàmens només
són consultius), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Consell del Audiovisual de Catalunya...
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l próximo 17 de abril se
cumplirán 26 años de la
reunión que el entonces
ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, mantuvo con los presidentes de las grandes constructoras para exhortarles a no pagar
comisiones a ningún partido para
obtener concesiones de obras. A
la reunión asistieron los representantes de Ferrovial, Agromán, Cubiertas y MZOV, Dragados y Construcciones, Entrecanales y Távora y Construcciones y Contratas.
No se puede decir, pasado más de
un cuarto de siglo, que la humanidad haya evolucionado en la buena dirección. Los papeles de Bárcenas, el caso Palau o el caso 3% han
mostrado, fehacientemente, lo viva que está la tendencia al pecado. Eso sí, siempre con cargo al
contribuyente, que es quien acaba expiando tanto la generosidad
del donante como la codicia del
receptor de la mordida. Esa acción parasitaria, con cargo a ciudadanos y ciudadanas, se realiza
muchas veces gracias a los sobrecostes. Y es que los llamados modificados de obras se han convertido en una tradición transversal
con tanta raigambre como la Semana Santa zamorana, los toros
en la Maestranza de Sevilla o el 11
de Setembre en la Cataluña catalana.
Solo entre 2008 y 2014, el Ministerio de Fomento pagó 10.000
millones de euros en sobrecostes
de obra pública. La propia Unión
Europea exigió acabar con los modificados faraónicos. El cemento
en modificados y derivados equivalía a los recortes en sanidad y
educación que decretó Mariano
Rajoy en 2012. Entre 2004 y 2013,
la UE transfirió más de 30.000 millones de euros a España, de los
que más de 20.000 se fueron a
transporte. La orografía española
es muy peculiar, pero no menos
que nuestros constructores o

L

Sobrecostes y codicia
FRANCESC VALLS
nuestros políticos. Y Cataluña forma parte de ella.
La comparecencia de Artur
Mas en el Parlament a finales del
pasado mes de marzo puso de relieve que, al igual que el PP, Convergència tenía sus grandes aportadores movidos no solo por el
altruismo, sino también por la
ideología contagiosa y ese proyecto tan estimulante de país que
irradiaba el viejo partido de Pujol, según explicó el propio expresidente. CDC se financiaba “en la
frontera de la moralidad”, reconoció Mas, pero aseguró que siempre en la legalidad. El proyecto
resultó ser tan atractivo para los
empresarios que, entre 2008 y

Entre 2008 y 2013,
CDC ingresó más de
siete millones de
euros, amén de los
6,6 que según el
juez se llevó en
comisiones pagadas
supuestamente por
Ferrovial

Obras del túnel de la plaza de las Glòries en Barcelona.

as evidencias sobre la falta de credibilidad en las instituciones y en los partidos se acumulan. No es un claro rechazo a la política, ya que esas mismas encuestas
y estudios de opinión muestran un grado de
politización y movilización superior aquí al
de otras partes de Europa. Por lo tanto, la
cuestión que aparece es: ¿no nos gustan los
partidos, o lo que no nos gusta son los partidos que tenemos? En todas partes se observa
una fuerte recomposición del mapa de partidos políticos, que afecta tanto a las formas en
que se organizan como, aparentemente, en
una mayor pluralidad de contenidos y de parámetros ideológicos. Las familias tradicionales en la Europa posterior a 1945 (conservadores, liberales, democristianos, socialdemócratas y comunistas), perviven en algunos casos,
pero en la mayoría de países observamos
difuminación de fronteras entre partidos,
constantes procesos de rebranding o cambio
en las marcas, renovación de líderes y de maneras de hacer, lo que conlleva cambios de
los espacios políticos en cada contienda electoral. Los electores han de indagar que expresan los nuevos rótulos y los analistas de sistemas electorales tienen complicado seguir las
trayectorias de los votantes, tanto a la hora
de realizar encuestas para anticipar resultados como a la hora de analizar los mismos.
La combinación de liderazgos políticos significativos y de posiciones más o menos definidas en torno a ejes concretos de conflicto

2013, CDC ingresó más de siete
millones de euros, amén de los
6,6 millones que según el auto
judicial del caso Palau se llevó en
comisiones supuestamente pagadas por Ferrovial.
Nadie preguntó por los modificados y Mas pudo sacar pecho y
retar al fiscal del caso Palau a auditar la obra pública. En el toma y
daca parlamentario, nadie se
acordó del informe de la Sindicatura de Cuentas que en los años
2003 y 2004 detectó una desviación del 80% en las rehabilitaciones del parque de vivienda pública (Adigsa, por tres millones de
euros). Tampoco nadie mencionó
que un alto cargo público de CDC,

/ CARLES RIBAS

Forma y contenido en
los partidos políticos
JOAN SUBIRATS
En la mayoría de
países observamos
difuminación de
fronteras entre
partidos, renovación
de líderes y de
maneras de hacer, lo
que conlleva cambios
de los espacios
políticos en cada
contienda electoral

que la fidelidad a nombres o familias políticas más propias del siglo XX que del momento que vivimos. Pero también es cierto que,
como decía hace unos días José Fernández
Albertos en el blog Piedras de Papel, los votantes en España de los nuevos partidos siguen
teniendo como referencia en sus opciones
cuestiones que no se alejan de lo que hemos
venido llamando izquierda y derecha, aunque sus formulaciones y expresiones tengan
formatos distintos a los convencionales.
En Cataluña sabemos que tenemos otro
eje de conflicto en torno al debate del autogobierno y de la configuración político-territorial con España. Y también en ese eje, la
reconfiguración de partidos ha sido y es notable desde la sentencia del Tribunal Constitucional y las grandes movilizaciones sociales
posteriores. Han variado los ítems, han variado los liderazgos y seguimos instalados en la
recomposición de espacios, pero el eje menP.34 sigue funcionando con notable precicionado

Josep Antoni Rosell, en una demostración de puertas giratorias,
diseñó la adjudicación de canal
Segarra-Garrigues, luego dirigió
el proyecto desde la empresa privada adjudicataria de esta obra y
volvió de nuevo a la empresa pública, Infraestructures.cat. El sobrecoste de todo este movimiento
de tropas llegó al 81%, pero la austeridad —que a veces es altamente positiva— paralizó su realización. Con tan brillante expediente, Rosell volvió con salvas de honor al sector público, a Infraestructures.cat, hasta ser detenido
por la Guardia Civil. Esquerra logró echarle el año pasado del cargo de consolación que por los servicios prestados le ofreció CDC.
Los independentistas de Junqueras ahora están colaborando con
las investigaciones del caso 3%.
Joan Jaume Oms, consejero delegado y presidente de Infraestructures.cat, ha remitido al juez documentación que acredita cómo
se “flexibilizó” el criterio de puntuación a favor de un determinado adjudicatario. De acuerdo con
la documentación aportada, fue
el propio Rosell quien lo pidió por
escrito a la Oficina Técnica de
Evaluación.
Pero la historia no acaba aquí.
Este diario desveló el pasado 30
de marzo que la adjudicación del
túnel de la plaza de Les Glòries
Catalanes se fraguó en la sede de
CDC, en la calle de Còrsega, a finales de 2014, cuando CiU gobernaba en Barcelona. La casualidad
quiso que simultáneamente se conociera que el sobrecoste de dicha obra se eleva al 60%. 36 millones añadidos a los 60 del contrato
público. La constructora Copisa
—la adjudicataria— ingresó
65.000 euros en dos pagos a la
fundación de Convergència. Todo
muy legal, por supuesto. Y fruto
sin duda de la fascinación por el
proyecto de país.

apenas presentada Lliures, pretenden jugar
sus cartas.
Si atendemos a las formas de funcionamiento de los nuevos espacios políticos, lo
que se detecta es la traslación hacia el interior de las organizaciones de muchas de las
variables que caracterizan la nueva época.
Más fluidez en las adhesiones con abundantes casos de multipertenencias o dobles militancias; más horizontalidad en la comunicación interna, pero con necesidad de liderazgos significativos que logren cierta unidad en
el mensaje a pesar del ruido y la pluralidad;
menos formalidad en los parámetros de relación entre formación política y aledaños, con
fronteras menos nítidas entre quiénes son y
quiénes no son del todo; más aceptación de
incertezas y de opiniones relativamente contradictorias en ciertos temas en los que aún
no se ha decantado una opinión claramente
mayoritaria (Europa como ejemplo). El reto
es poner al día el propio concepto de representación. No se trata solo de delegar o de
protestar, sino también de crear, de hacer, y
de superar la distancia entre los que dicen
representarnos y los que no quieren limitar
su función a la institucionalidad electoral periódica. El tema es renovar la política, sin
pretender monopolizar ni capitalizar ese tema transversal. De lo que se trata es estar y
trabajar en ello, desde la cercanía y la horizontalidad y no desde el privilegio y la jerarquía. Aceptando y compartiendo dudas y ex-
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uan un observa el reguitzell de
secretàries que han passat pels
jutjats de Barcelona per testificar en el cas Palau, queda horroritzat de la quantitat de feina que havien
de tenir Fèlix Millet i Jordi Montull en els
anys bons de la Catalunya emergent. I si alguna cosa ha quedat demostrada amb les
declaracions de les treballadores, és que
feina n’hi havia molta. Convergència va fer
esforços sobrehumans per desacreditar les

Q

SECRETÀRIES I
COMISSIONISTES
Josep Callol
PERIODISTA
@Josepcallol
jcallol@ddg.cat
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confessions de Millet i Montull sobre el finançament del partit polític dient allò de
«com es pot creure dos delinqüents confessos?». Però en un judici, quan s’acaba el
torn dels acusats comença el dels testimonis i aquests, a diferència dels primers, estan obligats a dir la veritat. Molts dels que
han passat fins ara corroboren el que van
dir els seus caps i, el que és més significatiu, les diverses versions coincideixen, començant per qui va ser el substitut de Mi-

llet quan va saltar l’escàndol, Joan Llinares,
passant pels conserges i els famosos lingots d’or i acabant amb les secretàries. Les
peces del trencaclosques es van posant al
seu lloc i el que queda clar és que tota obra
important per a Catalunya (metro, ciutat
de la Justícia) passava pel Palau... de la Música. Millet i Montull eren uns simples comissionistes, cars això sí. Estaven enmig de
les constructores i el partit i arreplegaven
tot el que podien i més.
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El director de
TV3 descarta
dimitir pese a
ser reprobado
CRISTINA RUBIO BARCELONA

ANTONIO MORENO

detenidos por la Guardia Civil en la última fase del ‘caso Petrum’ –más
conocido como ‘caso 3%’– que instruye un juzgado de El Vendrell por el
supuesto pago de comisiones irregulares a la desaparecida CDC.

ja en secreto a
nirse con Carter

orteamericano, dedicado a mediar en conflictos
que, cuando se convoque la consulta, será necesaria la intervención de
observadores internacionales que
validen el resultado. «Queremos
que haya el máximo número de observadores que puedan garantizar
que se cumplan las exigencias más
rigurosas de los estándares internacionales», según difundió el Govern
a través de una nota de prensa.
El president viajó a Estados Unidos el miércoles tras finalizar la sesión de control al Govern en el Parlament, y regresó a Cataluña ayer
por la noche. Durante su ausencia,
sólo conocida por los miembros del

El president ocultó
el viaje al Gobierno
y sólo lo desveló una
vez acabada la cita
Fillon ve «chocante»
que el Ejecutivo
«niegue totalmente
el derecho a decidir»

Ejecutivo catalán y organizada por
el president y los consellers del
PDeCAT, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ejerció de
presidente accidental.
El viaje de Puigdemont a Estados Unidos, además de inesperado,
se llevó a cabo menos de cuatro días después de que finalizara un primer tour en busca de apoyos al
procés. Hace dos semanas viajó a
diversas ciudades estadounidenses
para difundir el desafío soberanista –protagonizó una conferencia en
un centro de Harvard– y se reunió
con tres congresistas, dos republicanos y uno demócrata. Los esfuerzos por lograr el apoyo de representantes de EEUU al referéndum vivirá otra entrega mañana,
cuando está prevista una reunión
de Puigdemont y Junqueras con
los congresistas Dana Rohrabacher y Brian Higgins.
Mientras, el candidato conservador a la Presidencia de Francia,
François Fillon, también se refirió el
martes al proceso soberanista catalán durante una entrevista radiofónica. Tras advertir de que se trata
de «una cuestión interna española»,
Fillon vio «chocante que se niegue
totalmente el derecho a decidir».

El máximo responsable de TV3,
el periodista Vicent Sanchis, rechazó ayer dimitir pese a convertirse en el primer directivo de la
cadena pública catalana en ser
reprobado por el Parlament. «No
se me ha pasado por la cabeza,
pero sí me ha generado una situación incómoda», aseguró sobre el rechazo de todos los grupos parlamentarios –menos
Junts pel Sí– a su nombramiento.
La vinculación personal de
Sanchis con varios miembros de
la antigua cúpula de Convergència y su designación a dedo tras
las informaciones emitidas sobre
el caso Palau o el 3% bajo el
mando del anterior director, Jaume Peral, fueron los detonantes
que unieron a la oposición y a la
CUP para desautorizar su elección, ejecutada por el PDeCAT
hace tres semanas.
Para explicar su negativa a
dejar el cargo a pesar del mandato del Parlament, Sanchis
echó mano de un argumento
un tanto rocambolesco y se amparó en la ley que regula los
medios públicos, aprobada precisamente por la Cámara catalana. Según la normativa, la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals –ente que gestiona TV3– tiene personalidad jurídica propia, plena autonomía
de actuación y contrataciones
sometidas al derecho privado.
«Si soy un contrato privado
porque así lo ha decidido el
Parlament, ¿cómo me pueden
reprobar a mí?», aseguró en
una entrevista en Rac1 para
acabar lanzando un órdago a
sus detractores: «Si no se creen
sus leyes, que las cambien».
«Hay gente que me ha reprobado y después me ha llamado y
me ha pedido que aguante. Esto
es de juzgado de guardia. Lo
que no puede ser es que me reprueben y que me digan que
aguante porque soy bueno y la
tele me necesita», explicó el
nuevo director de TV3, visiblemente molesto por las críticas
recibidas en los últimos días.
Sanchis también admitió que
el órgano que regula TV3 siempre ha estado politizado porque
debe someterse a control parlamentario, y aseguró que cualquier partido que gane las elecciones «tiene todo el derecho del
mundo» a hacer sus medios de
comunicación públicos.
«Debo ser honrado con todas
las sensibilidades, con las del PP
también, piense lo que yo piense», defendió sobre su afinidad
hacia el proceso independentista, puesta de manifiesto durante
su etapa como tertuliano.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : MAS DE UNO CATALUNYA
DURADA : 45

Onda Cero

divendres, 7 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Dos exsecretarias de Fèlix Millet y Jordi Montull
relacionan a extesoreros de CDC con sobres de
dinero y cargos de Ferrovial.
Dos exsecretarias de Fèlix Millet y Jordi Montull relacionan a extesoreros de CDC con sobres de dinero y cargos de Ferrovial. Decl.
Rosa Maria Roca.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS BARCELONA
DURADA : 70

RNE-1

divendres, 7 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Las secretarias de presidencia del Palau de la
Música han confirmado que Fèlix Millet y Jordi
Montull mantenían contactos regulares con los
tesoreros de CDC, por medio de visitas a los
despachos y ....
Las secretarias de presidencia del Palau de la Música han confirmado que Fèlix Millet y Jordi Montull mantenían contactos regulares
con los tesoreros de CDC, por medio de visitas a los despachos y llamadas telefónicas. Decl. Rosa Maria Roca.
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RNE-4

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO VESPRE
DURADA : 93

dijous, 6 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Varias secretarias de presidencia del Palau de la
Música han confirmado ante el juez que Fèlix Millet
y Jordi Montull mantenían contactos regulares con
tesoreros de CDC, ya fuera en visitas a los ....
Varias secretarias de presidencia del Palau de la Música han confirmado ante el juez que Fèlix Millet y Jordi Montull mantenían
contactos regulares con tesoreros de CDC, ya fuera en visitas a los despachos o por teléfono. Decl. Rosa María Roca; Maria Pilar
Casanovas.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HERRERA EN COPE CATALUNYA
DURADA : 39

Cadena Cope

divendres, 7 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La exsecretaria de Jordi Montull confirma en el
juicio que el Palau de la Música hacía de mediadora
entre CDC y la empresa Ferrovial.
La exsecretaria de Jordi Montull confirma en el juicio que el Palau de la Música hacía de mediadora entre CDC y la empresa Ferrovial.
Decl. Rosa María Roca.
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Catalunya Radio

PAÍS : Spain
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE
DURADA : 80

dijous, 6 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Las secretarias de Fèlix Millet y Jordi Montull han
admitido ante el juez que escribieron cartas y
documentos relativos a la adjudicación de obra
pública dirigidos al tesorero de CDC.
Las secretarias de Fèlix Millet y Jordi Montull han admitido ante el juez que escribieron cartas y documentos relativos a la adjudicación
de obra pública dirigidos al tesorero de CDC. Decl. Rosa Maria Roca.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 43

Catalunya Radio

divendres, 7 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La secretarias de Jordi Montull y Felix Millet
admiten en el juicio por el caso Palau la relación
entre CDC y Ferrovial.
La secretarias de Jordi Montull y Felix Millet admiten en el juicio por el caso Palau la relación entre CDC y Ferrovial.
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RAC 1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NO HO SE
DURADA : 63

dijous, 6 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Tres exsecretarias del Palau de la Música declaran
en el juicio que la entidad hacía de mediadora entre
Ferrovial y CDC para pactar y cobrar comisiones.
Tres exsecretarias del Palau de la Música declaran en el juicio que la entidad hacía de mediadora entre Ferrovial y CDC para pactar y
cobrar comisiones. Decl. Rosa María Roca.
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P.44

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 38

8TV

dijous, 6 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La secretaria de Jordi Montull admite que le hacían
pasar a limpio documentos en los que constaban
comisiones ilegales y ha delatado la conexión de su
jefe con CDC y Ferrovial.
La secretaria de Jordi Montull admite que le hacían pasar a limpio documentos en los que constaban comisiones ilegales y ha delatado
la conexión de su jefe con CDC y Ferrovial. Decl. Rosa María Roca.
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TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 86

dijous, 6 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau, hoy las secretarias de
Félix Millet y Jordi Montull han relacionado a CDC
con los donativos de la empresa ferrovial.
En el juicio del caso Palau, hoy las secretarias de Félix Millet y Jordi Montull han relacionado a CDC con los donativos de la empresa
ferrovial. Sus declaraciones refuerzan las posiciones que mantiene la fiscalía durante todo el juicio. Decl. exsecretaria Félix Millet;
exsecretaria Jordi Montull; abogado FAVB.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : ANTENA 3 NOTICIAS DE LA MAÑANA
DURADA : 50

ANTENA 3

divendres, 7 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el caso Palau ayer se escuchaba en el juicio a
una de las secretarias de los exdirectores de la
entidad Félix Millet y Jordi Montull.
En el caso Palau ayer se escuchaba en el juicio a una de las secretarias de los exdirectores de la entidad Félix Millet y Jordi Montull.
En su declaración ha dicho que era habitual hacer pagos con dinero en efectivo que entregaba en sobres.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL BALCO
DURADA : 60

Cadena Ser

dijous, 6 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Las dos exsecretarias de Felix Millet y JOrdi Montull
declaran como testigos en el juicio por el caso
Palau.
Las dos exsecretarias de Felix Millet y JOrdi Montull declaran como testigos en el juicio por el caso Palau. Ambas han relacionado a los
dos extesoreros de CDC con Ferrovial. Decl. Rosa María Roca;
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