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Hèctor Parra
COMPOSITOR

“A Europa estem tractant els
immigrants pitjor que a animals”
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Fernando Gómez de la
mate. DIANA ROMERO

emate posa
úsica a un
ge al fons de
a família
X.C.
BARCELONA

o Gómez de la Serna (Ma), més conegut com a Reta això a la cançó Reparngistas y papistas, pero
Aute y el Che”. I un pensa
construint una metàfora
dues Espanyes. En canvi,
es de metafòric. “És la mepura i dura. No és una defílies i fòbies. Aute és onu i el Che era un familiar
xplica. Reparto és una de
ns del disc Cabello de ánde cielo (2016), que el múleny presenta aquest di2] de l’Apolo. És un àlbum
ubtítol prou eloqüent: Un
agicómico sobre la familia
pantos. Perquè efectivaixò: un viatge al fons de la
ar, allà on també hi ha
ats “filonazis”.
recte, Remate defensa
nçoner tot sol, com si fos
eg construït amb “una meesa freda i quirúrgica” desonfrontar records persorafia familiar. “Va haver de
temps abans de tenir prou
va per convertir-me en el
del que explico”, diu un
reconeix com a influènciu my mother? A comic draemòries il·lustrades d’Alidel, els còmics de Chris
scos com la banda sonora
en la foscor. El disc també
u política connectada amb
t, perquè “Espanya ha fet
ma digestió” de les fílies i
quest país és així, molt poc
”, diu un músic que assesi els compares amb els als, el millor que pot passar
país és que hi hagi una ditica” que vagi pel camí que
del 15-M i que va recollir
però amb autocrítica, perIglesias diu coses que cal
en remull”.e

Prolífic i cada vegada amb més reconeixement internacional, el compositor Hèctor Parra (Barcelona,
1976) continua la seva residència en
dos equipaments barcelonins.
L’Ensemble Intercontemporain,
dirigit per Pablo Rus Broseta, interpretarà dues obres seves al Petit Palau avui, i dissabte l’Ensemble
Recherche en farà quatre, inclosa
l’estrena a Catalunya d’Early life, a
la sala 2 de L’Auditori.
Com vas triar el programa que interpretarà l’Ensemble Intercontemporain al Petit Palau?
El Palau em va donar carta blanca. A
part de dues peces meves, vam triar Dérive I de Pierre Boulez com a
homenatge i Death of light / Light of
death de Jonathan Harvey perquè
va ser el meu mentor. Ell era al jurat
de l’IRCAM quan jo vaig ser acceptat ara fa catorze anys, i m’ha influït molt. És una obra fabulosa, i amb
un component místic tràgic extrem.
I també hi ha Éclipse, de Yan Maresz, que és una mica tot el contrari,
però també amb una línia d’instrumentació brillant. Vaig fer cursos
amb ell quan jo era molt jove, aquí
a Barcelona, i em va dir: “Vine a París, a l’IRCAM, que està molt bé”.
També hi ha dues peces teves.
I són dues obres literàries. Moins
qu’un souffle, à peine un mouvement
de l’air està inspirada en una de les
històries de la novel·la Tres dones
fortes, de Marie NDiaye, que és una
escriptora que m’encanta. Trobo
que és la veu de la dona a França
avui. És també la veu de la dona immigrant, de la persona que busca un
futur millor. Treballa la psicologia
humana com ningú en les seves novel·les, el seu teatre, i he fet dues
òperes amb ella. A la novel·la parla
de tres dones africanes que emigren
i tenen tres destins diferents. Una és
una advocada, una altra es casa a
Europa i l’última és una emigrant
pobra morta per la policia en un
camp d’immigrants. I em va colpir
tant... La flauta de Moins qu’un
souffle, à peine un mouvement de
l’air representa aquesta tercera dona. Vaig inspirar-me en les flautes
travesseres de l’oest africà, i vaig
treure tot el material de la flauta de
melodies que vaig trobar a YouTube de la flauta africana. Potser és la
meva obra més social en un sentit
directe. Aquí treballo la brutalitat
de les reixes als camps d’immigrants a Ceuta i Melilla. A Europa
estem tractant els immigrants pitjor que a animals. Trobo que això és
una vergonya política.
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PERE TORDERA

¿És important que els músics coneguin el context quan interpreten peces com aquesta?
Els ho explico. Sé que demano molt,
sobretot a la flauta, i sé que si no coneixen la història hi haurà una part de
l’emoció que no es transmetrà. Tendeixo a demanar més del que poden.
La meva música no és fàcil, és complexa, i en aquest cas la flauta gairebé ha d’escopir sang mentre va tocant. Si no sap la història, no ho farà
de la mateixa manera; ha d’anar més
enllà del que pot. De tota manera, la
Sophie Cherrier, la flautista, té un fill
d’origen africà i és una persona molt
sensible.
Ets bon crític de les teves obres?
Les accepto, no sóc un torturat sàdic masoquista. El que passa és que
tendeixo a refer coses després, amb
calma. Per exemple, a Una pregunta
(a Jaume Plensa), la peça que va estrenar el José Menor, li he afegit un
minut. Ho faig d’una manera positiva, pensant que l’ideal no l’acabes
d’aconseguir mai. Retocar una obra
vol dir que has vist alguna cosa més
enllà del que has pogut fer, dels teus
límits, i no fer-ho és gairebé un delicte. És com estimar un fill: si pots
aportar-li alguna cosa, l’hi aportes.
Però no sóc un obsessiu. A una obra
has de donar-l’hi tot, però no torturar-la i no deixar-la viure. Hi ha músics que toquen versions anteriors
de les meves obres perquè no han

conegut les noves i no passa res. No
sóc un obsessiu.

Retocar
“No anar
més enllà
dels teus
límits és
gairebé
un delicte”
Òpera
“Hi ha plans
de fer ‘Wilde’
[l’òpera amb
Calixto Bieito]
al Teatro Real
de Madrid”

Com serà el projecte que prepares
amb l’organista Juan de la Rubia?
És una peça per al gran orgue de Radio France. Mai he escrit per a orgue.
Serà el primer cop, però encara no
l’he fet.
¿T’agrada el repte de compondre
per a instruments amb què no has
treballat encara?
Sí, cada cop més. Jo intento compondre per a tot. Tinc òperes, monodrames, melodrames, obres simfòniques, de cambra, solos, electròniques... Pel que em sento més atret és
per l’òpera; n’he fet cinc, gairebé totes estrenades a Alemanya i a França,
però aquí poquetes...
Quin balanç fas de la residència a
L’Auditori i al Palau de la Música?
El balanç a L’Auditori i el Palau de la
Música és molt positiu pel que fa a la
música de concert, però el Liceu no
ha picat l’ham, i per tant no s’han pogut veure les meves òperes. Ja hi cauran, perquè són molt internacionals i
tard o d’hora ja es faran. L’última,
Wilde, va ser amb el Calixto Bieto, i hi
ha plans de fer-la al Teatro Real de
Madrid cap al 2018, espero. El Joan
Matabosch té el compromís de fer-la,
però en aquest món mai se sap. Wilde
també va d’un tema brutal, la degradació moral. És el millor que tinc.e
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La Riera, la
a perdut la
. Han aparem la redacció

del diari digital. També la maldat dels personatges dolents
s’ha modulat. De fet, el top de la
dolenteria l’ocupa actualment
la Lídia. Fa un parell de setmanes es va emportar tots els llorers de la bestiesa argumental:
una periodista l’amenaça de publicar els seus tripijocs, gesticulant amb les mans i assenyalantla ostensiblement amb el dit... i
la Lídia encarrega que li tallin
els dits acusadors. Total, que la
pobra noia haurà d’anar a una
ortopèdia d’exyakuzes.
Aquesta mena de fulletons,
com ha escrit Sergi Pàmies, han
de superar un problema: acabes
perdent l’empatia amb uns personatges als quals els han passat
massa coses per seguir sent
creïbles. Per això la mortaldat és
alta. Ara hauran de repensar la
futura llista de difunts. Rovira ha
anunciat un gramatge superior
d’erotisme. Aprofitaran que no
entren plenament en l’horari infantil. Convé a una sèrie que, fins
ara, ha tingut infinitat d’adulteris, rotacions de parelles i desmenjaments (i menjaments) sentimentals, dels quals veiem més

Anna Sahun, la Lídia a la sèrie.

Els motius per
mantenir la sèrie
una temporada més
han estat econòmics
les conseqüències que la mateixa
cocció. Una cosa és la crònica rosa i l’altra, l’erotisme.
No és un problema que s’allargui una temporada més. Ni dos,
ni tres. La gent de La Riera són
parents d’El cor de la ciutat, de
Nissaga de poder, Poblenou... Les
diferències són accents circumstancials. Personatges més menestrals o més burgesos, diferents espais protagonistes (un bar, un supermercat...). A TV3 ja hi tenen
la mà trencada a fer “aquest producte d’èxit” amb debilitats pròpies del gènere (rutines narratives, abundància afeblidora de clímax...), però, també, amb bons actors i un repertori argumental
que vol anar més enllà dels típics
interessos d’una telenovel·la.

L’escultura Carmela de Jaume Plensa, davant del Palau de la Música. / carles ribas

ART

Ai, Carmela!
Ángela Molina

U

n nou terme envaeix la
cultura pop. La paraula
disruptiu es cola en
abundància en el lèxic de
músics, informàtics, artistes i
escriptors, i es refereix a algú o
alguna cosa que provoca una
ruptura brusca en la “cultura
oficial” o que porta la creació
un pas més enllà. Disruptors
són l’arquitecte Bjarke Ingels,
que ha dissenyat una estructura en forma d’U en el punt més
al sud de Manhattan per protegir la ciutat de les pujades del
nivell del mar (i de l’arquitectura de Calatrava!), el cineasta
Spike Jonze per la seva pel·lícula Her, o la model i actriu transgènere Hari Nef. A Catalunya
tenim, d’entre no pocs, els Manel. La màxima disrupter: “Convertim l’anormal en normal”.
El tema ve al cas pel cap monumental que Jaume Plensa ha
instal·lat provisionalment a la
cantonada del (Petit) Palau de
la Música (al qual se sumen
tres més a l’interior de l’edifici). Carmela, que així es diu la
peça, ens porta al més essencial principi de negació o
neutralització de tota conducta
disruptiva. I també a la pregunta: què passa quan el normal
se’ns ven com una anomalia?
La disrupció sol ser una mica congènita en el bon artista.
El 1979, Richard Serra va col·locar una escultura en una anodina plaça del baix Manhattan
per encàrrec de l’administració
Carter, dins el programa Art in
Architecture. En un espai semicircular, sense bancs ni arbres,
l’artista californià va instal·lar
una llarga planxa d’acer cor-ten
de 36 metres de llarg i gairebé
quatre d’alt en forma d’arc que
interrompia les vistes habituals de la plaça. “Allà em vaig
trobar únicament una font i, és
clar, un s’espera una escultura
al costat d’ella per embellir el

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

lloc. Jo he trobat la manera de
dislocar la funció decorativa de
la plaça i portar activament la
gent al context de l’escultura”,
va declarar l’artista després de
la inauguració. Durant cinc
anys, Tilted Arc va activar el
debat sobre la funció de l’art
emplaçat a l’espai públic. Societat civil i polítics s’hi van posicionar a favor o en contra. El
1985, l’administració nord-americana va decidir que l’obra era
inadequada, una molèstia, vaja, i va comunicar la decisió de
recol·locar l’obra en un espai
alternatiu. Serra s’hi va oposar
rotundament, tot argumentant
que canviar l’obra d’emplaça-

El cap de Plensa al
Palau de la Música és
la negació de tota
conducta disruptiva
Una escultura en un
lloc tan “contaminat”
hauria de demanar
acció, no contemplació
ment significava destruir-la. Finalment va ser desmantellada i
retirada del seu lloc original, a
la nit, com si es tractés d’alguna cosa clandestina.
En quin lloc de la nomenclatura artística col·locarem l’escultura de Plensa? És evident que
es tracta d’una obra familiar,
complaent, com ho són els múltiples caps i estàtues de poetes
amb colors fluorescents que ha
anat repartint en aquests últims
anys al llarg de la geografia mundial. “No és una icona pràctica,
és per al cor i per donar energia”, ha comentat l’artista. La veritat és que aquesta obra dóna

sentit a una altra paraula de moda: resiliència. Carmela representa l’obstinació i la resistència
de Plensa davant de les suspicàcies que genera el cap que vol
col·locar, aquesta vegada amb
caràcter permanent, a la platja
de la Barceloneta. L’estratègia
és guanyar-se l’aplaudiment de
la majoria de les persones que
acudeixen a veure el cap de ferro (la veritat és que agrada a
molts públics i és ideal per a un
selfie) i convèncer així el consistori, una acceptació que també
busca Frederic Amat per a la seva intervenció a la façana del Liceu, molt més disruptiva en termes formals. En aquest sentit,
la peça de Plensa sí que és pràctica. Però no el lloc on està situada —impossible desvincular-la
del cas Palau—, ja que ens segueix recordant l’avarícia humana, la lentitud de la justícia i la
corrupció de la classe política.
Una escultura en un lloc tan
“contaminat” no hauria de demanar contemplació, sinó
acció.
I una recomanació final: l’arxiu fotogràfic de Peter Piller fet
amb les portades i contraportades obtingudes de la revista militar d’Alemanya Oriental Armeerundschau (1956-1990), que
servien per preparar els seus
joves en el servei militar. Les
imatges de dones al costat de
peces d’armament (ai, Carmela!) són una denúncia de la perversa erotització i estetització
de la guerra. A la vista dels drames bèl·lics que ens serveixen
cada dia els telenotícies, l’exposició de Piller no pot ser més
disruptiva.

DON’T HATE THE PLAYER.
HATE THE GAME
Peter Piller. Galeria ProjecteSD
Passatge Mercader, 30, baixos
Fins al 30 d’abril

manera de fer alguna cosa
res. A Barcelona, cada diNicola Polinelli dirigeix un
questa activitat que recapper a alguna causa social.
em instaurar, mitjançant pees d’humilitat, la idea que
s altres ens28
va bé”,
explica.
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Concerts
Divendres 29
Ilegales. Una banda poc menys
que mítica amb un cantant i
guitarrista de caràcter furibund.
Espectacle en clau rock. Apolo.
20.30 h (22 euros).
IAM. El hip-hop a França té un
nom propi des de final dels
vuitanta, el d’aquest grup.
Dicció i cadència no
anglosaxona. Un altre món.
Bikini. 21 h (20 euros).
Mika Vainio. Vinculat als segells més importants i a
projectes com Pan Sonic,
l’electrònica de Vainio pot anar
de l’abstracció a allò més
concret. CaixaForum.
Yacine & The Oriental Groove. L’Orient musical vist des de
Barcelona per una banda amb
gent d’arreu d’Orient. Presenten
Mediterranean Clash, tercer
disc. Marula. 21 h (5 euros).
Dissabte 30
Nacho Umbert i Alondra Bentley. Doble cartell amb Umbert i
les seves històries quotidianes, i
Alondra amb el seu folk-pop. La
Capsa. 23 h (10 euros).
Carlos Goñi. El rocker torna per
presentar el seu repertori amb
Revólver en clau acústica, la
mateixa del seu darrer treball.
Babilonia. Barts. 21 h (24 euros).
Diumenge 1
Manu Chao. De tant en tant Manu descarrega la seva música a
Salamandra. Més quan la sala
celebra 25 anys. 21 h (15 euros).
També el dia 3.

Català-Roca (1955), i Eve, de Leopoldo Pomés (1963), a sota.

Ara l’exposició arriba
mer cop a Barcelona
git dels deu fotoperioexposant dues de les
fetitxe de l’artista: la
ad i la Leika, a més de
fotogràfic com un paums de contactes, tot
lar que Català-Roca ha
deixebles.
ndació Setba està inses de 2009 en un enor300 metres de la plaça
Barcelona. Cada any oruatre o cinc exposicid’elles, anual, destinada

a recuperar la memòria de la
plaça, a través dels seus comerços, com les que protagonitzava el Taxidermista o el Sidecar,
o els seus personatges, com la
centrada en Fructuós Canonge,
un famós enllustrador de calçat i
mag que va viure en aquest ecosistema quadrat de la ciutat.

BENVOLGUT MESTRE
CATALÀ-ROCA
Fundació Setba. Plaça Reial, 10
Barcelona. Fins al 23 de juny
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Dilluns 2
Caetano Veloso & Gilberto
Gil. Dos pesos pesants de la música del Brasil que recreen el
seu repertori només amb
guitarres i veus. Palau de la
Música. 21 h (38 euros).
Dimarts 3
Anthony B. Activista rastafari i
autor d’una infinitat de cançons
pròpies del millor dancehall
jamaicà. Presenta Tribute to
legends, reconeixement als seus
mestres. Apolo. 20 h (15 euros).
Yann Tiersen. Només amb piano i violí, Tiersen invita a un
viatge sonor pels seus paisatges
infantils, una tornada a les
arrels. Palau de la Música. 21 h
(20 euros).

PAÍS: España
PÁGINAS: 45
TARIFA: 2052 €
Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
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A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
09.15 JORNADA

BARCELONA
19.00 XERRADA

‘Educació i transcendència’. El Campus Mundet de la UB dedica un dia
a les xerrades sobre els
diferents camins vers la
plena humanització.

BARCELONA
19.00 ART

‘Gestos iconoclastes.
Imatges heterodoxes’.
El cineasta Pere Portabella comentarà dos dels
seus curts en el marc de
l’exposició al CaixaForum.

‘Les lluites per la imatge de la ciutat’. La Virreina Centre de la Imatge
reflexiona sobre la imatge
i Barcelona durant la dictadura en el marc de l’exposició del Muhba.

El nou disc de Love of Lesbian

El so d’una gran orquestra

BARCELONA
19.00 CONCERT

BARCELONA
20.30 MÚSICA

Un dels grups més reconeguts de pop-rock espanyol
presenta El poeta Halley a Razzmatazz.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

L’Ensemble Intercontemporain serà al Palau de la
Música per retre homenatge al seu fundador.

BARCELONA
20.00 TEATRE

‘The last show’. L’Antic
Teatre ofereix aquesta peça que dirigeix Maria Stoianova sobre la crisi de la
humanitat al segle XXI.

28 Abril, 2016

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 42

O.J.D.:

TARIFA: 1413 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 98 CM² - 19%

SECCIÓN: BARCELONA

28 Abril, 2016

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 45

O.J.D.:

TARIFA: 1339 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 93 CM² - 18%

SECCIÓN: BARCELONA

28 Abril, 2016

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 42

O.J.D.:

TARIFA: 4315 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 301 CM² - 58%

SECCIÓN: BARCELONA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 22

O.J.D.: 4260

● «Es Diari» l MIÉRCOLES,E.G.M.:
l MENORCA
27 DE ABRIL34000
DE 2016 l
TARIFA:22
1805
€

ÁREA: 962 CM² - 100%

SECCIÓN: CULTURA

CULTURA & ESPECTÁCULOS

27 Abril, 2016

MÚSICA l La mítica «Escolta es vent», amb lletra de Tòfol Mus i música de José Luis Ortega Monasterio,
que ha esdevingut un dels ‘himnes’ dels menorquins, celebra els 50 anys del seu primer enregistrament

Mig segle d’una cançó que fa pàtria
LAURA BAÑÓN

A quin menorquí no se li posa la
pell de gallina quan escolta la cançó
«Escolta es vent»? És una composició coneguda, mítica, però pocs
saben el seu origen i història, com
si la cançó formés part de la identitat menorquina «des de sempre».
«Escolta es vent» es una cançó
d’amor. La va escriure Tòfol Mus
(Maó, 1943) als 23 anys, dedicada a
la seva promesa, Xisca Pons Riera.
Era la filla dels conserges de la Casa
de Menorca a Barcelona, i li va enviar
en una de tantes cartes que el
maonès li enviava. «En el moment
que la vaig escriure hi havia la distància física entre els dos, ella vivia a
Barcelona i jo estudiava Magisteri
a Menorca. Se me va ocórrer rompre la barrera de la separació física a través del cel i el vent de l’Illa»,
explica Tòfol Mus, autor de la cançó.
L’estrofa «Mira el cel i escolta es
vent/que de Menorca t’arriba,/te
dirà que tu ets sa vida/i
des meu cor s’aliment»
pren plena significació
amb la història d’amor de
qui acabaria convertintse amb la seva esposa i
mare dels seus tres fills.
En aquella època a la
Casa de Menorca hi havia
molt de caliu menorquí.
«Allà vaig conèixer al poeta Gumersind Riera, qui havia
escrit la cançó «Un amor en
Menorca», guanyadora del I
Festival de la Cançó d’Alaior
(1964), i «Adiós a la Isla»,
guanyadora del certamen de
l’any següent, amb música d’Ortega Monasterio», recorda Tòfol Mus.
Llavors, el poeta de Fornells li presentà a Ortega Monasterio, qui li
demanà a Mus una lletra per musicar i presentar a la tercera edició
del certamen. L’escriptor pensà
amb la cançó escrita a la seva al·lota.
Al mestre compositor li encantà la
lletra i la musicà. Era el 1966. «Escolta es vent» es presentà aquell any
a la tercera edició del Festival de la
Cançó d’Alaior i va obtenir el segon
premi i el primer de la crítica. La
guanyadora va ser «Volveremos»,
escrita per Arcadio Gomila.

DE CANÇÓ D’AUTOR A POPULAR
El primer enregistrament d’«Escolta es vent», va ser el 1966, interpretada pel recordat solista català
Manuel. Des de llavors la cançó continua ben viva i han estat molts els
cantants que l’han interpretada,
des des Cau fins al Liceu. «La satisfacció més gran és que aquesta
cançó d’autor s’ha convertit en una
cançó popular», explica Tòfol Mus.

Una web on
poder escoltar
les cançons de
Tòfol Mus
 Amb motiu del 50 aniversari

de la cançó, els fills de Tòfol
Mus i Xisca Pons (la musa a qui
anava adreçada) han creat una
pàgina web on es poden visionar les diferents versions de la
composició a Youtube. L’han interpretada el cantant Manuel,
el baríton Joan Pons, Lluís Sintes (pregó de Gràcia 2008), Simón Orfila, el Trio Arrels de
Menorca, o Maregassa i Joana
Pons, entre d’altres. Xisqueta,
Roseta i Tòfol Mus Pons a més
han inclòs les altres cançons
composades pel seu pa-

Festival de la Cançó d’Alaior 1966. Entrega dels premis de la tercera edició
del certamen. D’esquerra a dreta, la presentadora Ana Faro, Tòfol Mus i José Luis Ortega
Monasterio (autors de la lletra i la música) i els cantants Jacinta i Manuel. ● FOTO TÒFOL MUS

El Trio Arrels de
Menorca estrena
nou disc el 28 de
maig a Maó

re, que parlen de Menorca i de temàtica marinera, i
que expressen sentiments sobre la vida, l’amor i l’amistat. Es
poden consultar a la nova web
escoltaesvent.com, un homenatge dels tres fills, i els seus
gendres Jesús i Eduardo, al seu
pare, per la seva aportació musical a la seva estimada illa.
«Si les cançons no es canten, moren,
i aquesta es continua cantant. Emociona veure com encara la gent la
canta i cada ú la interpreta amb
una emoció especial. La transmissió oral ha funcionat molt per ferla perviure. És una cançó completament viva 50 anys després. El factor afegit és que molts encara em
diuen que quan l’escolten els recorda a na Xisca», comenta l’autor, qui
després de la seva mort trobà en
Núria Ventura la seva actual companya. Un cop mort Ortega Monasterio, Tòfol Mus continuà escrivint
cançons que musicava Josep Bastons, curiosament el músic qui ahir
rebé la Creu de Sant Jordi.
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 Tòfol Mus, qui també posà la

El Trio Arrels de Menorca interpretant la cançó a Cala Corb.

Joan Pons ha interpretat «Escolta es vent» al Liceu i al Palau de la Música.

lletra a composicions del músic
menorquí Dídac Monjo, trobà
en Los Parranderos un dels
grups que més donà a conèixer
les seves cançons als inicis.
Unes composicions que es
compten per desenes com les
populars «Ets com una altra
Menorca» (música de Deseado
Mercadal), «Sa vida d’un berguiner» (música de Jaume Calafat), «Si fóssim gavines» (música d’Ortega Monasterio) o
«Pregària marinera» (música de
F. Tàrrega), entre d’altres. Ara el
Trio Arrels de Menorca pren el
relleu i manté viu el caliu de les
cançons de Tòfol Mus amb un
nou disc monogràfic. El treball
discogràfic es presentarà el 28
de maig en un concert al Claustre del Carme de Maó. També
hi ha publicat un recull de 40
cançons de Mus, amb transcripicó musical de Lluís Mangado,
disponible a les llibreries.
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SOCIETAT

FERRAN LUCAS ZARAGOZA

voler amnistiar
tot el que va passar a
Monte urrw
Ferran Lucas Zaragoza (Barcelona, 1940) era a
tradicional romeria carlina de Montejurra (Navarra)
el 9 de maigde 1976. Aquell dia ets parfidaris del carlisme
democrhtic de Caries Hugde Borb6 van rebre r/~fegues
de metralladorai trets de pistola del b~indol de Sixt de
Borb6. Lucas Zaragoza va rebre un fort cop al cap
i va set traslladat en ambulhnciapoc abans que matessin
dos dels seus companys:Ricardo Garcia Pelleiero
i Aniano ]im~nez Santos.
Emret,istad’f~lex Milian
Fotografiesde Jordi Play

er qu~ pujava a Montejurra
~.
~ aquell 9 de maigde 1976
--lo s6c carl/des dels 15
anys. Sempre havia tingut simpatia.., potser perqu/~ a la mevafamilia
hi va hayer un carlf que va tbr la guerra
contra MfonsXII... Undia, per casualitat,
en un taller on vaig entrar a treballar, hi
havia un noi que era carl/...
--Un taller de Barcelona?
S/, Can Serra, al passeig de Sant
loan. Aquell era requet6 i emva portar al
centre que tenien a la plaga d’Ortigosa. 1,
si, en aquella 4’poca hi havia els reque-

pk
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t6s amb uniforme i tota la parafernhlia
d’aquell temps. La qtlesti6 6s que re’hi
vaig quedar. Ambaquell grup cada any
an&vema Montejurra i a l’aplec que
f6iem a Montserrat.
--En aquells moments,els carlistes
ja s’ha,4en dividit entre els partidaris
de Franco,els tradicionalistes, i els
partidaris de Caries Hug, par tidari de
I’ober tura i el socialisme.
Si, allh a Ortigosa tots eren partidaris del Caries Hug.Perb llavors la cosa
del carlisme encara era m6s complicada, perqub a Barcelona n’hi havia ues
ELTEMPS
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centres: aqueI1 d’Ortigosa; un al carter
de Jonqueras; i un alu’e, molt a prop
d’aquest, darrere del Palau de la Mfisica.
El centre d’Ortigosa va acabar tancam,
segurament perqu~ la direcci6 del Partit
Carl/els va demanar que no calla rant
d’uniforme i tanta parafernhlia, que la
guerra ja s’havia acabat. Llavors jo vaig
conbixer una gent del centJ-e de Jonque~
ras i me n’hi vaig anal Emvan acceptar
molt b6.
--Eren par tidaris d’en Carles [lug,
tamb6?
--AI comen~ament, no. Eren carloctavistes: l’aparell politic del Governespanyol ha~fia rescatar un antic pretendent,
que ~fivia a Barcelona i que va agafar el
nora de Caries X/Ill. Perb va motif aviat
(est/t enterrat a Poblet) i tot el grup
passar a set partidari de Caries Hug. I el
tercer grup era un de liderat per un tal
Mauricio de Sivatte, que es deia Regencia Carlista de Estella, un nora que es
van tree,re de la mhniga.
--Llavors anava al carrer de Jonqueras i, arab ~
ells, a Montejurra.
Sf, sf, arab ells vaig anar-hi molts
anys a Montejurra. I tamb6 al bateig del
primer fill del Caries Hug, a Franqa. Vam
anar cinc o sis en cotxe. I cada any" a
Ivlontserrat, etc.
--Corn va anar a Montejurra aquell
¯1976.
--Aquella vegada, no s6 per qub, vaig
anar jo pel meu compte. Normalment
sempre an~vem amb autocars que sortien de Barcelona. I llavors dorm/emo
a cases particulars o al mateLxmonestir
d’Irat_xe. Perb aquell any vamanar en
cotxe, quatre o cinc persones, un dels
quals Manuel Zabala. Aquella nit del
1976 tamb6 yam dormir al monestir.
--Quin era el "programa de Montej urra", normalment?
--All~. hi havia un sopar a Iratxe, a
l’hote|, i a l’endem~.,t’aixecaves, feies
I’esmorzar, anaves a missa i despr6s
a la Campa-all/~ on es muntavatot el
tinglado. Perb jo, aquell dia ja no hi vaig
poder arribar.
--Li llegir6 qu~ explicava La Vanguardia sobre Montejurra dos dies
despr6s tiels lets. El fragment on surt
vost6: "En medio de cierta confusi6n
se produjeron refriegas parciales entre
unos y otros grupos, de resultas de las
cuales se produjo un herido grave y
una docena de contusionados de uno
y otro bando. El herido result6 ser
TEMPS
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SOClETAT0 CARLISME

don Fernando Lucas Zaragoza, de 36
a~os, barcelon~s, que habia acudido a
Montejurra para tomar parte en el acto
convocadopot el partido carlista. El
hundimiento craneal que presentaba,
segfin los primeros reconocimientos
m~dicos practicados por un equipo
de urgencia de la Cruz Roja, parecla
producido por una bala de goma...~.
--... o una pedrada...
--"... una bala de gomasemejante a
las utilizadas por las Fuerzas de Orden
Pfiblico, pese a que 6stas no intervinieron en los altercados". Pot set?
--B6... Aqul va passar el segfient.
estava dintre del monestir d’Iratxe. Des
de dintre yamcomen~iara seniti- el sorol]
dels tambors i vain sortir a veure qu6
passava. En arribar a l’esplanada yam
veure tot de gent que pujava amb tambors i braTalets de DonSixto. Llavors va
passar l’home de la gavardina, amb una
pistola a lama tirant trets.
--L’home de la gavardina va ser
identiflcat despr~s coma Luis Mar/n
Garcla-Verdei detingut per l’assassinat
a trets d’Aniano lim6nez.
--S£ i havia estat oficial de l’ex6rcit.
E1 cas 6s que jo tenia la Gu~rdiaCivil al
meucostat i els vaig dir -en castell~, 6s
clar-: "Oiga, pero ~que no ven ustedes
1o que estgi pasando?/.Que no ven aquel
hombre con una pistola disparando a
diestro y siniestro", Acabarde dir aLx6i ja
emrecollien de tetra.
~
--|a no se’n recorda, de res.
--De res m6s. Emvaig despertar quan
ja m’entraven dins d’un cotxe. "Femando
emdeien- no t’amc;/nis que et portem de
seguida a l’hospitaL Per6 no sabia res de
res del que havia passat. [M’ensenyala foto
de portada de Cuadernospara el Di6logo
on surt ell ensangonat,]Jo aqul estic grogui. Despr6s ja emrecordo entrant el cotxe
i cap a Pmnplona.Alia em van atendre de
seguida i r~.pidament em van operar. No
em van fer esperar ni cinc minuts. Despr6s
vaig quedarparalitzat de tot el cant6 dret.
--Quant de temps.*
--Deu o dotze dies que vaig passar a
l’hospital de Pamplona. Despr6s d’aquells
58
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O LES FERIDESOBERTES
DE MONTEJURRA

mentalcapdavant
dela Guardia
Civil-, el SE
CED
va orquestrarI’Operaci6f~econquesta
perafeblir el carlismed’esquerres.
Estractav
deconvertirla divisi5 delscarlinsenuna
EIs01timsanysdel franquisme,
la traditional
bomba
queacabaradestruint el carlisme
romeriade Montejurra,ambvia crucis inclbs,
querresel perill6s.
haviaestat conquerida
pels carlins dembcraills lets demaigde1976a Montejurra
seri
tes i d’esquerres,
seguidors
de CariesHugde la mostram~sreeixido d’aquellaOperaci6
se
8orb6Parma,quehaviacanviatel tradiciocreta,per6se’ls enva anardeles mans.
Fafe
nalissim"D6u,P~triai Rei"per"Socialisme,
redatconstatarquela migradaper6violenti
Federalisme
i Autogesti6."Totaunarevolusimarepresentaci6
decarlins sixtins quevac
ci6 queels cadinstradicionalistes-franquis- parar la trampade Montejurracomptava
am
tes durantel franquisme
i araseguidorsde
membres
dela Triple A (Alianza Anticomunh
Sixt de Borb6Parma-no estavendisposatsa
ta Argentina),comRodolfoEduardo
AlmirSr
ignorar enun moment
tan crucial dela Tran- deI’Operaci6
Gladioitaliana, cornStefano
d~
sici6.
lie Chiaie;i del queposteriorment
seriaei
DepartidarisdeSixt n’erenmoltpotsperb
GAL
(JeanPierreCheridl.Hornva detenirJos
van~robarun aliat secretenel precedent
de
Luis Mar[nGarciaVerde,per unade les
I’actualCNIi el passat
CESID:
el SECED,
els ser- morts,i ArturoM6rquez
dePradoi Francisco
veissecretsinstitufts perCarrero
Blanco.
Carrera,perI’acci5 violenta.Totstrensvan
gonsva acabarreconeixent
el generalJos6
sortir ambI’amnistiade11977,
vuit mesos
AntonioS,~ezdeSantamaria
-en aquell modespr6s
d’ingressara la pres6.
EL~EMPS
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--El cop no li va provocarcap trastorn neurol6gic?
--No, ni p~rdua de mem6ria nires
de res. Va venir la famflia i vaig con~ixer
tothom. Fins i tot va venir la dona d’en
Caries Huga l’hospital a veure’m... I tamb6 la vaig recon~ixer, ds clar. L’flnic que
vaig perdre va set la mobilitat de la part
dreta duram deu dies. Despr6s em vaig
anar assabentant del que havia passat a
Montejurra. Emvan demanar petrols per
si podien treure la mevafoto a la portada
de Cuadernos para el Didlogo.
--Aquesta portada on surt pie de
sang. Despr6s d’aquesta escena de la
foto, a Montejurra van arribar m6s
trets.
--l~s clar. A dalt de iVlontejurra, s’hi
esperaven quinze o xdnt persones arab
metralladores. I adatt hi havia gent arab
pistoles. 1 la Guilrdia Civil sense fer res.
Jo vaig veure tota la filera de gu~rdies
civils. ,Mmenys
n’hi ha’,ia trenta o qua--ALx6 ho veu en sortir del monesfir?
--Quants partidaris d’en SLxt hi
havia?
--No ho s~. A tot estirar, vint-i cinc
o trenta. El que sl que s6, perqu~ m’ho
van dir despr~s, ~s que hi havia italians,

deu o dotze dies vaig comenqara reaccionar i vaig demanar que em portessin a
Barcelona. Emvan portar en ambul~ncia
fins a l’hospital de la Vail d’Hebron.I allh
vaig estar, comaminim, un rues. Despr6s
emfeien anar cada dos o tres dies a fer
una recuperaci6 per tal de recobrar la
musculaci6. No podia caminar b&
--Clar, tant de tempsparalltzat...
--]~s clar. I al cap d’un any emvan fer
una altra operaci6. Perqu6, a la primera,
m~havlendeixat l’os que el van hayer de
treure, perqu~estava estellat i llavors
quedava una part m6s desprotegida on
la pell s’enfonsava. A la segona operaci6
em van posar una placa de no s6 quin
material i aiyd queda dissimulat.
--No seli veu res.
--Per6 una mica m6s i hauria quedat
mort. Si el colp 6s una mica m6sfort, o
emquedo idiota o paralftic o m’hauria
mort.
ELTEMPS
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hal feixista era alia.
--Segons mores fonts hi havla en
lean Pierre Cherid -que anys despr6s
moriria en una acci6 dels GALcontra
ETA, quart manipulava un explosiu-;
l’Stefano delle ChiMe, relacionat a
Ithlia amb I’Operaei6 Gladio, i Rodolfo
EduardoAlmlr6n, de la Triple A argentina i despr~s cap de seguretat d’AP.
Vost~ va sentir algun accent franc~s,
italiit o argenti?
--lo, no. Sentia uns que deien "Sixto,
Rey"i els nostres "Carlos Hugo,iibertad!’: I en un quart d’hora ja estava l’ho
me de la gavardina disparant, l~s quan
jo vaig demanara la Gu~trdia Civil que
intervinguessin.
--1 en aquell moment va rebre un
cop?
--Si, una pedrada... O un cop de culata de la Gub.rdiaCivil. V~sa saber.
--No ha pogut parlar mai arab ningfi queli digu~s d’on va venir el cop?
--No, mai.
--El let ~s que estava al costat de la
GuhrdiaCivil,

--Sf, al costat mateix. Paflava amb
ells.
--Quan vost~ va veure disparar I’home de la gavardlna java ferir I’Aniano
lim~nez?
--No. Despr6s que se m’emportessin
van intentar pujar a Montejurra i, des de
dalt, van disparar les melralladores i van
matar Ricardo Garcfa Pellejero. Unquart
d’hora despr~s, el de la gavardina va
ferir Aniano jim~nez, que va motif dies
rn~s tard. El dia anterior aquests de les
metralladores ja es van instal.lar a dalt
de Momejurra. I, segons tinc ent~s, dos
carlins van denunciar a la Guardia Civil
que hi havia aquella gent amagada amb
metragadores. Segons deien, la Guhrdia Civil no va deixar sortir aquests dos
carlins que feien la denflncia. Els van
retenir a la comissaria. La Guhrdia Civil
ja sabia qub passaria; i Six~ de Borb6
tamb6; i Fraga Iribarne. A m~s, ell m6s
tard se’n va fer responsable: "L’tinic responsable dels successos de Montejurra
s6c jo", va dir Fraga.
--El 2003 l%udi~ncia Naeional va
declarar Aniano Jim6nez i Ricardo
Garcia Pellejero v/crimes del terrorisme. S’ha let justlcia?
--No, la justicia hauria sigut que
haguessin tancat a la pres6 tots els que
hi havia allh, el Sixt de Borb6, el cap de
la Guhrdia Civil d’aquell momenti el
Fraga Iribarne. ! que els haguessin let
pagar les indemnitzacions a ells. Els
diners que han rebut els familiars de
lim4nez i Garcla Pellejero han sortit
deIs diners de l’Estat. Havent-hi culpables corn n’hi ha... ]o no he cobrat un
auto.
--Perb vost~ ho ha demanat?
No. Quan em van aconseIlar de
demanar-ho tenia molts problemes
personals -es va morir el meupare, vaig
perdre la feina i em vaig separar en un
mes- i no en vaig fer cas. Per6, vaja, tampoc em sap tan greu perqu} qui ha de
pagar s6n els culpables, no l’Estat. Aix6
tampoc no em sembla b4.
--A m6s a m6s, l’home de la gavardina i els altres dos detinguts es van
beneficiar de l’amnistia de11977. No
van set a la pres6 ni vuit mesos.
--gs una cosa estranya: corn es pot
amnistiar algfl si primer no se l’ha iutjat.
Si no el faig culpable, comet puc amnistiar? Vanvoler amnistiar tot el que havia
passat. Corn si Montejurra no haguds
existit mai. ¯
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