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Isabel-Clara
Sim6
repel
Premi
d’Honor
deles Lletres
al crit d"independ
ncia"
En un acte al Palau de la Mfisica Catalana
EUROPA
PRESS
I BARCELONA
I L’escriptoravalenciana Isabel-Clara Sim6 va rebre
ahir el 496 Premi d’Honor de
les Lletr.es Catalanes, que li va
atorgar OmniumCultural el 17
de gener passat, ambuna reivindicaci6 sobre Factual situaci6
polftica catalana: "Si tots estem
convenquts que volem la llibertat, ningd ho podra aturar." En
un acre celebrat al Palau de la
Mdsica Catalana de Barcelona,
que va arrancar amb un llarg
aplaudiment i crits d’"independ~ncia", Sim6 va assegurar que
la cultura catalana t6 una consigna indestructible:
"Gosem
pensar per nosaltres mateixos
i aixf serem lliures." Sobre si
Catalunya pot set independent,

l’escriptora va esgrimir que "per
qu~ no?" si Andorraho 6s, i despros va recordar que "les dones, contra tota legislaci6, un
dia van dir que volien votar i ho
van aconseguir, i tamb~els joyes sotmesos al servei militar".
E1 president d’OmniumCultural, Jordi Cuixart, va celebrar
que
9- l’escriptora estigui compr
mesa arab la seua cultura: "Es
una autora prolifica i una arANDORRA

L’escriptoraesva preguntar
que,si Andorra6s
independent,per qu6
Catalunya
no pot ser-ho?

Isabel-ClaraSim6va rebreel guard6de mans
del presidentd’Omnium
Cultural, Jordi Cuixart.
ticulista tena~." Aixf mateix,
va aplaudir la seua batalla per
la igualtat de g6nere: "El seu
compromis feminista ens anima", va dir Cuixart rebent un
fort aplaudiment, i va continuar
reivindicant un Estat propi, entre d’altres, per acabar ambel

21%de I’IVA cultural. Xavier
Bru de Sala, que va glossar la
figura i obra de la guardonada, va lamentar una "miopia
col.lectiva" que "ha provocat
que l’obra de Sim6 hagi estat
bufetejada per una part dels
ciutadans", i va reivindicar el

seu vessant can6nic contraposat al best-sellerisme. L’acte va
comptar arab la pres6ncia del
conseller de Cultura, Santi Vila; la presidenta del Parlament,
CarmeForcadell, i el president
de les Corts valencianes, Enric
Morera, entre altres autoritats.
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Clara Simó, Premi d’Honor de les Lletres
L’escriptora recull el guardó

animant els catalans a
«pensar per si mateixos» per
tal de poder ser «lliures»
ACN/DdG BARCELONA

■La guanyadora del è Premi de
les Lletres Catalanes, l'escriptora
Isabel-Clara Simó, va animar els
catalans a «pensar per si mateixos» per tal de ser «lliures». «Tenim una consigna indestructible,
Sapere aude, atreveix-te a pensar», va dir en el seu discurs
d'agraïment després de rebre el
guardó, en un acte solemne que
es va celebrar al Palau de la Música Catalana. Per la seva part, Jordi
Cuixart, president d'Òmnium
Cultural –entitat que atorga el

Clara Simó rep el premi de mans del president d’Òmnium. ACN

guardó-, va desafiar l'Estat espanyol després de l'embargament
de . euros als comptes de
l'entitat, mesura que ha patit també l'Assemblea Nacional Catalana
(ANC). Recordant que Òmnium
va ser il·legalitzada entre els anys
 i  i que actualment té
. socis, va apuntar que
«Franco no va poder acabar amb
Òmniun, i l'Estat espanyol tampoc acabarà amb el poble de Catalunya».
L'acte d’entrega va comptar
amb la presència del president de
la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, el
president de les Corts Valencianes, Enric Morera; i el conseller de
Cultura de la Generalitat, Santi
Vila.
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La clàusula
Benet

A

l Doctor Music Festival celebrat a Escalarre el juliol del 1998.

IRINEU DE LLEIDA

Music Festival
cita... a Londres

nuncia una edició commemorativa
les necessitats d’un esdeveniment
d’aquestes característiques (des de
carpes fins a latrines). Això va obligar a recórrer a logística estrangera
i els costos d’organització es van disparar fins al punt de fer inviable la
continuïtat del projecte després de
la tercera edició, el 1998 (hi va haver
un quart intent l’any 2000, però ja a
la localitat asturiana de La Morgal).

La cita aspira a
convertir-se en referent
musical enarborant
la bandera de la
sobirania alimentària
A pesar del fracàs econòmic, Neo
Sala guarda un magnífic record
d’aquella experiència. Tant, que ha
decidit recrear-la en una edició, diguem-ne, commemorativa i deluxe. El «Doctor Music Festival Reincarnation Edition 2019». Així es va
presentar ahir davant un centenar
llarg de mànagers, representants
d’agències de contractació i periodistes anglesos en un acte celebrat
en un club privat del Soho londinenc (The Groucho Club, del qual
són socis Noel Gallagher, William
Orbit, Stephen Fry i Rachel Weisz,
entre altres celebrities) i que va comptar amb el poderós al·licient de les

tapes del restaurant Tickets, per
cortesia d’Albert Adrià.
/ El bolo
d’aquest últim estava justificat.
Albert Adrià és «el primer gran artista internacional» (l’únic, en realitat)
que ja ha confirmat la seva participació en aquesta Reincarnation Edition del festival de la vaca. Durant els
tres dies que durarà la cita (12, 13 i
14 de juliol del 2019), el cuiner traslladarà tot l’equip del Tickets al recinte del festival. Serà la proposta
més destacada (s’intueix que també
la més exclusiva) d’una oferta gastronòmica que pretén «aixecar la
bandera de la sobirania alimentària» i fomentar el consum d’aliments
de proximitat subministrats per
productors locals. «Pretenem fer del
festival un Shangri-La agroecològic
compromès amb el desenvolupament de la comarca», va assenyalar
Neo Sala en un rampell de lirisme
mentre, al seu costat, Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida (amb
la qual s’estan estudiant «diverses
fórmules de col·laboració»), assentia
complagut.
Els primers abonaments per al
festival sortiran a la venda a principis del mes de maig, a 175 euros per
als tres dies. I aquells que puguin
provar la seva assistència a qualsevol de les quatre primeres edicions
es beneficiaran d’un descompte de
50 euros. H
AMB TAPES D’ALBERT ADRIÀ

hir es va concedir el Premi d’Honor a Isabel Clara
Simó, i em va fer l’honor
de demanar-me que traslladés al
Palau de la Música la meva reivindicació del seu nom com a escriptora de primer nivell, que
els lectors d’aquest diari coneixen. Em vaig limitar a parlar del
descrèdit de la literatura i del
crèdit que mereix la seva, molt
injustament bufetejada.
Però, com molts, tinc una altra cosa per dir. Tothom sap que
el Premi d’Honor s’atorga per
la superposició de dos mèrits:
la qualitat de l’obra i l’exemplaritat cívica. De manera que
si durant la dictadura excloïa
els franquistes i els connivents
amb el règim, no diré que sense
motiu, després discriminava els
poc catalanistes, els babèlics, els
heterodoxos, ara els antisobiranistes i aviat els processistes.

Com més es
té en compte la
militància, més es
menysprea l’obra
Com que soc dels que l’hi
haurien donat a Josep Pla malgrat que hagués estat espia de
Franco, comparteixo bona part
de l’argumentari dels que consideren abusiva o distorsionadora l’exigència de bon catalanista. Potser Josep Benet, gran
estrateg de la resistència, pensava que mentre Franco fos viu
no convenia donar-l’hi a Pla.
D’acord, però després... Pla és
l’escriptor més influent de tots
els temps en la mentalitat dels
catalans, i tampoc devia ser tan
contraproduent si som on som.
Pla va morir sis anys després de
Franco.
Quan Josep Benet va introduir la clàusula de l’exemplaritat, el catalanisme començava
a sortir de les catacumbes. ¡Però ara! Segons el mateix criteri
que va inspirar Benet, ara hi ha
dos milions de catalans exemplars, que també estan exclosos del premi per desconsideració a la seva tasca intel·lectual.
Injust per una banda. Injust
per l’altra. Confús per totes.
Com més es té en compte la militància més es menysté l’obra. A
la cultura el que és de la cultura.
Al catalanisme el que és del catalanisme. Toca bifurcar. En nom
del pluralisme. Abans que la independència ens agafi amb els
pixats al ventre. H
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“Si estem segurs que
volem la llibertat,
no ens aturarà ningú”
L’escriptora d’Alcoi rep el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes amb un discurs independentista
Crònica
LAURA SERRA
BARCELONA

ls crits d’independència van trigar com a màxim un minut des que
Isabel-Clara Simó va
entrar a la platea del
Palau de la Música, flanquejada
pel president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, i precedida
per alts representants institucionals dels governs català, valencià
i balear. Fins i tot l’alcalde d’Alcoi
es va sumar a l’entrega del 49è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a l’escriptora, a qui rebre el
guardó li va fer el mateix goig que
ser batejada Ciutadana Il·lustre
del poble on va néixer el 1943, confessava el president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart.
Simó no va fallar a la concurrència. L’escriptora, que es reconeixia “honorada i rescabalada,
feliç i amb un ego insuportable”,
va oferir un discurs gens literari i
netament polític. “Si estem segurs
de nosaltres mateixos, si estem
convençuts que volem la llibertat,
no ens aturarà ningú”, va defensar. I repetia: “Sapere aude, atreveix-te a pensar; sapere aude, atreveix-te a aprendre; sapere aude,
atreveix-te a investigar. Atrevimnos a pensar per nosaltres mateixos i serem lliures!”, va afirmar.
Que la figura de Simó té tant de
pes en la literatura com en la sim-

E

bologia catalanista ho demostra
també el discurs de Jordi Cuixart,
que a banda de recordar altres valencians Premis d’Honor –“Fuster, Sanchis Guarner, Estellés,
Mira, Raimon, Enric Valor: sense
ells no seríem el que som”– sobretot va centrar-se a repassar els
conflictes amb l’Estat, des de la
immersió escolar fins al 21%
d’IVA cultural, passant, esclar,
per l’embargament dels comptes
d’Òmnium: “Denunciem una persecució política amb recursos públics. Com que no ens poden inhabilitar, intenten ofegar-nos. Del
1963 al 1967 vam ser il·legals però Franco no va acabar amb Òmnium i l’estat espanyol tampoc
podrà”, va clamar Cuixart. I encara va citar Machado per defensar
el referèndum; “Para dialogar,
preguntad primero; después... escuchad”.
La part central de la vetllada,
dirigida escènicament per Pau
Miró, es va anar teixint amb fragments recitats d’alguns dels cinquanta llibres de Simó –Júlia
(1983), El Mossèn (1987), La salvatge (1994), El professor de música (1997), El conjur (2009), Jonàs
(2016)– i fragments musicals
d’Ovidi Montllor, de Bach, de
VerdCel, amb Jordi Claret al violoncel i la ballarina Anna Hierro a
escena. La professora Margarida
Aritzeta en recordava els inicis
periodístics a l’antifranquista revista Canigó, el compromís amb la
lluita feminista, com “baixa als
carrers i s’arremanga sense defa-

Unitat
Membres
d’institucions
catalanes,
valencianes i
balears van
ser al Palau
Obra
Bru de Sala diu
que Simó ha
sigut “la més
bufetejada i
mal llegida”
per la crítica

Isabel-Clara Simó va rebre el 49è Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes d’Òmnium Cultural al Palau de la Música. MANOLO GARCIA

llir”, si cal a la palestra política,
fins i tot quan ja és una escriptora reconeguda, sempre disposada
a dir el que pensa encara que cogui. L’escriptor Xavier Bru de Sala va reivindicar la qualitat literària d’una obra “prolífica i premiada”: “Els escriptors s’han de valorar per les seves millors obres,

no pel conjunt”, va dir, lamentant
que hagi sigut “la més bufetejada
i mal llegida” per una crítica “desballestada” i per un cas de “miopia
col·lectiva” tot i tenir “algunes de
les millors novel·les de la últimes
dècades”: “Aquest premi et fa la
justícia que abans no t’havien
fet”.e
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L’escriptora Isabel-Clara Simó, en el moment de rebre el guardó de mans de Jordi Cuixart, president d’Òmnium, ahir al vespre, al Palau de la Música Catalana ■ JUANMA RAMOS

Isabel-Clara Simó va rebre ahir el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes més
polititzat en una cerimònia ben reivindicativa i que “fa justícia” a la guardonada

“Ningú ens aturarà”
Valèria Gaillard
BARCELONA

Enmig del clima d’ebullició que estem vivint amb
el procés, i pendents de
la sentència del judici pel
9-N, l’acte de lliurament
del 49è Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes va
adquirir un caire especialment reivindicatiu. De
fet, abans i tot de començar la vetllada, ja es van
poder sentir crits d’independència a la virolada sala del Palau de la Música
Catalana, on van assistir

el president de la Generalitat, Carles Puigdemont;
la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el

“Si estem
convençuts que
volem la llibertat,
no ens aturarà
ningú”, va dir
l’escriptora

conseller de Cultura, Santi Vila, i el president de les
Corts Valencianes, Enric
Morera.
La premiada d’aquest
any, l’escriptora valenciana Isabel-Clara Simó, sempre s’ha mostrat partidària de la independència, i
això d’antuvi, i “amb la seva veu”, que provoca polèmica i “incomoditats”, tal
com va indicar la glossadora de la seva vida, Margarida Aritzeta. I Isabel-Clara
Simó, que va dir que se
sentia emocionada, si bé
tampoc li tremolava la veu

en aquesta ocasió, va construir un discurs encès en
què va recordar la falta de
competències de Catalunya i la necessitat de posar
fi a la “colonització”. “Recordeu Alícia en terra de
meravelles –va dir adreçant-se al públic–, quan la
nena pregunta al gat de
Cheshire: «Com se surt
d’aquí?» I el gat li respon:
«Tot depèn d’allà on vulguis anar.»” “Si estem convençuts que volem la llibertat, no ens aturarà ningú”, hi afegia. I va reblar el
clau esgrimint un lema lla-

tí, sapere aude, que va popularitzar el film El club
dels poetes morts: “Atrevim-nos i gosem pensar
per nosaltres mateixos;
ningú ens aturarà ni ens
posarà barreres.”
Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural,
entitat que atorga aquest
guardó dotat amb 20.000
euros, va abordar en el seu
parlament temes d’actualitat com ara la lluita per
aconseguir el reconeixement del català a la Unió
Europea i l’obertura del
nou Canal 9 al País Valen-

cià, així com la recuperació del senyal de TV3. I
també va esmentar l’embargament dels comptes
d’Òmnium: “Denunciem
una persecució política
amb recursos públics, però la nostra entitat té
65.000 socis i si Franco no
va poder posar-hi fi, l’Estat
espanyol tampoc podrà.”
Per acabar, Cuixart, emocionat, va fer referència a
la crisi dels refugiats i va
recordar els de la Guerra
Civil: “És vergonyós que
l’Estat només hagi acollit
1.100 persones.” ■

Retrat literari
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una autora
“bufetejada i
mal llegida”
En el transcurs de la vetllada,
els espectadors van poder
passejar per alguns dels textos més representatius de

l’homenatjada com ara Júlia
(1983), El mossèn (1987), La
salvatge (1994) i la darrera
novel·la, Jonàs (2016). La lectura es va alternar amb moments musicals. No hi va faltar un tema del seu amic Ovidi Montllor (El meu poble Alcoi) i d’altres de J.S. Bach, un

dels compositors més estimats de l’autora melòmana.
Hi va intervenir Margarida
Aritzeta, que va fer un recorregut per la vida de la novellista, que l’ha dut del seu Alcoi
natal a Barcelona, on va dirigir
la revista Canigó i va desenvolupar la seva tasca com a es-

criptora i articulista en diversos mitjans, entre els quals El
Punt Avui, on encara escriu
actualment. Xavier Bru de Sala, per la seva banda, va parlar
de la recepció de la seva obra,
sense amagar que, tot i haver
estat molt premiada, “ha estat més bufetejada i mal llegi-

da”. El premi d’Òmnium serveix per fer “justícia” davant
d’una situació, va dir Bru de
Sala, “que reflecteix la miopia
col·lectiva”. Esgrimint que l’alcoiana sempre ha treballat
amb rigor i seguint el “canonisme”, el també escriptor va
defensar que un artista s’ha

de valorar per les seves millors obres, no pel conjunt. Tot
seguit, de l’extensa obra de
Simó, que es compon de més
de cinquanta títols –tots els
gèneres inclosos–, en va destacar Amor meva, L’amant de
Picasso, El professor de música i Els invisibles. ■
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Premi d’Amor a les Lletres Catalanes
E L M I RAD O R
Josep Massot
Isabel-Clara Simó va dir a l’escriptor Bru de Sala que no se sentia estimada ni valorada literàriament. Li havien donat el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes i
li havien plogut les crítiques. Per
això li va demanar que sortís a
l’escenari el dia del lliurament del
premi per fer el discurs d’elogi.
Bru de Sala va complir la seva paraula. Va dir que els primers anys
el cànon de la literatura catalana
es feia tirant per la banda alta i
que hi va haver un moment que es
va començar a valorar per baix.
“M’ho va dir Pere Calders l’any
d’Antaviana. ‘Fins ara m’havien
infravalorat, a partir d’ara em sobrevaloraran’. I les seves paraules
es van complir”.
“Isabel-Clara Simó té almenys
quatre novel·les molt bones, i faig
curt”, va dir Bru de Sala, “A un autor cal valorar-lo pel conjunt de la
seva obra”. I va posar l’exemple
de si a Cervantes l’haguessin valorat només per Los baños de Argel.
“De les 10.000 pàgines de Josep
Pla només són bones 3.000”, va
concloure.
Els Premis d’Honor, creats durant la resistència més àrdua contra la submissió del franquisme,
tenen diversos problemes. Un és
la vergonyosa diferència entre
homes i dones. En 49 edicions,
només cinc dones: Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat
Abelló, Maria Antònia Oliver i ara
Isabel-Clara Simó. Si abans hi havia discriminació sense miraments, tanta desigualtat fa ara
aconsellable posar-hi remei com
més aviat millor. Aquest cronista
proposaria un possible punt de
partida per al debat: l’any que ve
és el 50è aniversari dels premis i
l’ocasió afavoreix una gala extraordinària per a una mesura extraordinària: premiar de cop totes

CÉSAR RANGEL

Enric Morera, president de les Corts Valencianes; Isabel-Clara Simó, i el president Carles Puigdemont

El 50è aniversari
del premi seria
una gran ocasió per
premiar totes les dones
que no el van rebre
les dones escriptores i científiques de la llengua que no van tenir
el premi, ja sigui perquè van morir joves –Monserrat Roig o Maria
Mercè Marçal– o perquè el guardó encara no s’havia creat encara
–Caterina Albert– o perquè senzillament el treball intel·lectual

‘Hänsel i Gretel’ analitza
amb Broggi i Casares
el finançament cultural
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Dos projectes teatrals que brillen
amb llum pròpia han estat escollits
per la revista cultural digital HänseliGretelperprotagonitzarelcinquè dels diàlegs sobre Barcelona
que promouen periòdicament.
L’última entrega va anar a càrrec
d’Antonio Monegal i Lluís Pasqual, que va provocar una polèmica quan va dir que l’òpera és un art
d’antiquari perquè elsteatres semprerecorrenalsmateixostítolsper
garantir-se la taquilla. Al nou diàleg de Hänsel i Gretel –creada per
Fèlix Riera i Llucià Homs–, els

descentralització de la cultura als
barris,quecreuenqueestàunamicamitificadaperquèelquecompta
no és acostar la cultura a la ciutadania, sinó que els ciutadans puguin desenvolupar les seves capacitats creatives. És una descentra-

Els dos directors
van parlar de teatre,
de subvencions i d’una
descentralització
cultural mitificada

de la dona no era tingut en compte. Però esclar, llavors sortiria el
cas Pla. Ahir, mentre Carles Puigdemont i Santi Vila es feien les fotos amb el president de les Corts
Valencianes, Enric Morera, i la
premiada, un escriptor amb ganes
de sorna comentava que amb
prou feines arribaria a ser premiat abans que el 49 a 5 s’equilibrés.
Les enveges entre literats s’evitarien si es deixés de parlar de
quotes. Si no, al Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes, se li acabarà
dient el Premi d’Amor a les Lletres Catalanes. Perquè d’això es
tracta. D’amor a la llengua, més
que d’excel·lència literària o del

d’una pantalla, i, davant això, el teatre permet a la gent trobar-se en
un mateix temps i en un mateix
lloc per llegir el món plegats i emocionar-se. En aquest sentit, va assenyalar que abans els filòsofs
–Camus, Diderot, Sartre– escrivien teatre, però que últimament hi
ha un cert allunyament entre el teatre i la voluntat de pensar el món i
ens hem quedat més amb l’emoció
de l’empatia que amb la voluntat
de pensar junts. De tota manera,
Broggi va puntualitzar que el que
comptaésqueelteatregenerapreguntes, i que quan poden ser llegides per la societat com a respostes
la gent té més ganes d’anar-hi, com
li va passar quan va dirigir Incendis, de Wajdi Mouawad.
Respecte a les subvencions,
Broggi va recordar que són molts
els sectors subvencionats, i no només el cultural, mentre que Casares va assenyalar que les subvencions al teatre són importants i necessàries, així com que el patrocini
i el mecenatge privats finalment

callat esforç científic dels lingüistes. La immensa majoria de la
gent que omplia el Palau de la
Música Catalana pertanyia a la
valenta generació que va mantenir viva la llengua malgrat la censura, les multes i les visites a comissaria, com li va passar a IsabelClara Simó quan estava al
capdavant de la revista Canigó.
Més encara a València, on els
complexos de què parlava Pierre
Vilar són a flor de pell.
La resta de l’acte va ser un míting. Jordi Cuixart va reclamar
que el català fos llengua oficial de
la Unió Europea, va aplaudir la
Declaració de Palma, la recons-

trucció d’un entramat comú entre
terres de parla catalana i va enardir el públic quan va esmentar la
multa de 240.000 euros imposada per Hisenda a Òmnium. “Franco ens va il·legalitzar el 1967 i tenim més de 63.000 socis. L’Estat
espanyol no els podrà vèncer”.
Isabel-Clara Simó va mantenir
el to. “Si tots estem convençuts
que volem la llibertat, no ens aturarà ningú”, encara que hores
abans havia fet unes declaracions
en què deia que “un referèndum
no és tan fàcil guanyar-lo”.
L’acte va acabar amb un crit
unànime d’independència, corejat per tot el Palau.

Paul McCartney i Ringo
Starr tornen a gravar
Els exbeatles Paul McCartney i
Ringo Starr han col·laborat per
primera vegada en set anys, segons ahir va fer públic al seu
compte de Twitter el que va ser
bateriadelallegendàriaformació
de Liverpool. Els veterans músics, els únics integrants vius del

Ringo Starr i Paul McCartney

unes paraules al seu company
McCartney: “Gràcies per venir,
col·lega, i per tocar. Gran baix.
T’estimo. Pau i amor”. A aquesta
sessió d’enregistrament de
McCartney i Starr també es va
afegir Joe Walsh, exmembre del
grup dels Estats Units Eagles,
segons una segona
imatge divulgada pel
bateria britànic.
El productor Bruce
Sugar, que ha intervingut en els últims
treballs de Starr, també va publicar una foto amb els dos exbeatles. “Un dia màgic a
l’estudi amb aquests
TWITTER
dos”, deia el comentari de la imatge.
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ÀLEX GARCIA

Una melòmana de debò
ANÀLISI
Maricel Chavarría
És notòria la debilitat que la reina Sofia ha tingut pel Liceu. Especialment
en els dolorosos moments en què
l’emblemàtic teatre va ser engolit per
les flames i tot esforç semblava
poc per fer front al desastre. La mare
de l’ara Rei va seguir amb interès
tot el procés de reconstrucció. Es
va mantenir voluntàriament informada en aquell període, del 1994
al 1999. Va realçar amb la seva assistència el concert que el mestre Riccardo Muti va oferir al Palau de
la Música, fa tot just vint anys, a fi
de recaptar fons per a la reconstrucció. I, arribat el moment de la reinauguració, va donar una clara mostra
d’empatia a la direcció del coliseu
líric barceloní quan es va prestar sense dubtar-ho al nou codi d’etiqueta.

Sí, el Gran Teatre passava a ser el
Liceu de tots. En la vetllada inaugural calia posar èmfasi en la seva nova
condició de publicoprivat. Li convenia adoptar una imatge de nou teatre
amb nou discurs. De manera que ni
vestit llarg per a les senyores ni esmòquing per als senyors.
El nou codi d’indumentària va
caure com una galleda d’aigua freda
en determinats cercles barcelonins,
que esperaven poder estrenar l’última creació del seu sastre. I en el seu
neguit, durant aquella assenyalada
funció de la Turandot que dirigia
Núria Espert, molts van buscar la
complicitat de la reina...
–Li sembla bé que sigui així, majestat?
–Em sembla molt bé – deia discreta Sofia, per a sorpresa dels interlocutors.
La seva assistència al teatre de la
Rambla no es va limitar a les jornades inaugurals. La reina va tenir interès a demostrar la seva relació amb la

casa. No es negava mai a anar-hi. I la
seva sola presència era un regal, ja
que contribuïa a fer que l’aportació
de recursos al teatre fos més important, especialment els de fora de Catalunya. La monarquia cotitzava a
l’alça en el canvi de segle. I, acabat de
reobrir el Teatro Real, la reina vetllava perquè les seves aparicions les hagués de compartir la institució madrilenya amb el Liceu.
En qualsevol cas, aquelles aparicions també venien motivades
per un interès sincer per l’aspecte
purament artístic. La reina no
només feia la sensació d’estar molt
acostumada a anar a l’òpera, sinó
que en gaudia. Quan finalitzaven
les funcions al Liceu, anava als camerinos a saludar els artistes en
un gest que ningú no podria haver
qualificat de forçat. La seva actitud
era la d’una melòmana obligada
potser a contenir-se a l’hora de
proferir uns bons bravos en aquesta
casa, casa seva.

BTV Ràdio-La Tarda de Barcelona
20-2-2017
Connexió en directe amb la Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar on el Cor
Petits i el Cor Mitjans de l’Orfeó Català van compartir experiències amb els
residents. Els cantaires van realitzar diversos tallers amb els avis i van cantar algunes
cançons. La visita a la residència forma part del projecte formatiu i educatiu de
l’Escola Coral de l’Orfeó Català. La connexió va incloure declaracions de la directora
del Cor Mitjans, Glòria Fernàndez, una conversa entre un cantaire i una àvia i paraules
d’un familiar d’un dels residents.
Enllaç àudio:
http://btv.level3.http.vod.cdn.overon.es/0/7/07b6adcd685f88e7788/07b6adcd685f88e77
88_edb2b18d7240f9d594d00192.mp4
Enllaç imatges:
http://beteve.cat/cant-a-la-vellesa/

