Recull de
Premsa

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 48

O.J.D.: 14121

TARIFA: 2861 €

E.G.M.: 132000

ÁREA: 596 CM² - 71%

SECCIÓN: OTROS

31 Marzo, 2015

CANTUS FIRMUS

TOVA

DEMÀ

Josep Ramoneda

Tr
a

Salvador Cardús

L’independentisme internacionalista

E

l dissabte 21 de març Liz Castro, escriptora i editora nord-americana que viu
des de fa un temps a Catalunya, explicava a l’ARA com va convèncer Joan Baez perquè afegís una cançó als seus dos
concerts del Palau de la Música per mostrar la seva aliança amb la causa sobiranista. La de la Liz és
una bellíssima i exemplar història de compromís
amb un projecte que, perquè és a favor de la llibertat, pot ser global. La Liz ja ens va fer un gran servei amb el llibre What’s up with Catalonia? (2013),
i ara hi tornarà amb Molts granets de sorra. El cas,
doncs, és que Liz Castro va suggerir, amb molt bon
criteri, que hi incorporés el Més lluny de Lluís
Llach. Baez ja fa molts anys que té en el seu repertori una excepcional versió d’El rossinyol, i és en català que aquí canta clàssics de la lluita social com el
I shall not be moved. Però era la primera vegada que
cantava Llach i amb una intenció precisa.
EL QUE M’INTERESSA destacar, però, és el fet
que Joan Baez va insistir a fer saber a Liz Castro que
ella no és nacionalista i que ha desitjat un món sense nacions des dels 15 anys. Alhora, li va dir que també entenia “l’emoció i la raó” de la lluita catalana, i que
ens felicitava pel “coratge i la passió” del nostre moviment. Doncs bé: jo comprenc molt bé què vol dir Joan Baez, i fins i tot ho comparteixo de dalt a baix. Perquè aquesta Joan Baez que no se sent nacionalista,
segur que no té cap inconvenient a celebrar cada 4 de
juliol l’Independence Day. I és obvi que tot i la generositat que sempre ha demostrat incorporant al seu
repertori cançons d’altres cultures nacionals, no se li
escapa que la seva música es fonamenta principalment en les tradicions musicals de la nació nordamericana, de la qual ha sigut una gran ambaixadora.
Tant, que jo mateix, català d’origen, m’hi sento estretament vinculat. Al capdavall, la meva consciència
política i social, en les seves fonts musicals, és deutora, diguem que en un 25 per cent, de cantautors autòctons. Però tota la resta la dec a la Joan Baez mateixa, a Bob Dylan, a Pete Seeger i a tants d’altres. Sense ells, mai no m’hauria sentit compromès com m’hi
sento amb la lluita per la independència dels catalans
ni per la de qualsevol altre poble. Les cançons que Liz
Castro diu al seu article que van ser part fonamental de la seva educació, ho van ser també de la meva.
DE MANERA QUE, SÍ, té raó Joan Baez: és des
d’una concepció del món globalment solidària, internacionalista, que prenen tot el seu sentit les lluites locals per la llibertat. Perquè sense les llibertats
particulars, no n’hi ha de global. I perquè, sense inscriure-les en un desig d’universalitat, les llibertats
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És des d’una
concepció del
món globalment
solidària que
prenen tot el seu
sentit les lluites
locals per
la llibertat

particulars podrien tancar portes i finestres més
que obrir-ne. Per això Liz Castro es pot sentir solidària d’una causa que també és la seva. És des
d’aquesta perspectiva que, en els darrers anys, m’he
fet tips d’insistir que si alguna cosa fa consistent
la nostra causa per la independència és que: primer,
no és de signe identitari sinó a favor de la democràcia, la prosperitat i la justícia social; segon, es tracta d’un desig d’independència molt ampli sense que
li calgui ser ideològicament independentista; i tercer, la nostra separació de l’estat espanyol no és antiespanyolista sinó a favor d’una molt millor connexió, en pla d’igualtat, amb Espanya i, esclar, directament amb el món. Voler tenir veu pròpia al
món és la manera més completa de voler ser al món,
no pas d’apartar-se’n.
ÉS PER AIXÒ QUE, des del meu punt de vista,
la plenitud de la independència de Catalunya no
s’acaba amb l’obtenció d’un estat propi, sinó en la
capacitat d’utilitzar-lo per incorporar la nostra
nació en allò que se’n sol dir el concert de les nacions. És a dir, en la capacitat de satisfer la nostra vocació inter-nacionalista.
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Vuits i nous

La batuta
—————————————————————————————————————————————————————————

Manuel
Cuyàs
Escoltant una composició
musical clàssica en disc o a la
ràdio, tots un dia o altre ens
hem trobat movent les mans
i els braços com si dirigíssim
l’orquestra. Si no ens veu
ningú, fins i tot ens hem posat drets i ens hem imaginat
que teníem una batuta a la
mà, que vestíem jaqué i corbatí de color blanc i que l’orquestra ens obeïa. No hi ha
com ser milionari per fer
realitat les fantasies: un empresari de Barcelona que reconeix que no sap de solfa,
dijous passat es va cordar el
corbatí i l’armilla, va agafar
la batuta i va dirigir l’Orquestra del Vallès, prestigiosa formació, al Palau de la Música
Catalana, gran casa. La gran
casa es va omplir de convidats del director ocasional.
Com que era una festa privada no hi hauria res a dir i

nosaltres ara callaríem, però
passa que l’empresari va voler fer pública l’actuació i alguns diaris i televisions
n’han parlat. Ditiràmbicament, no cal dir-ho. L’empresari va triar per a
l’ocasió la seva composició preferida: la Segona simfonia de
Mahler. Diu que
abans de posars’hi l’ha escoltada 2.174 vegades, i afegeix:
“Molts directors
de nom no han arribat a
tant.” També s’ha de dir que
s’ha assessorat: uns directors de debò, alguns de nom,
li han indicat els gestos. He
vist fotografies de l’acte:
l’empresari agafa de manera
plausible la batuta i acompanya bé la mà esquerra, però
la mirada el traeix. Molts directors dirigeixen sense mirar la partitura però en els
ulls es veu que la tenen dins.
Els ulls de l’empresari director són iguals que els d’algú
quan només fa veure que lle-
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geix un llibre. I l’orquestra?
¿Se’n va sortir perquè va seguir els moviments del director o perquè se sabia la partitura de memòria? Si és el
primer supòsit, felicitats a
l’empresari mimètic. Si és el
segon: vol dir que la Simfònica del Vallès pot prescindir
del director? Vol dir que jo
podria dirigir-li una cosa de
Haendel que tinc molt assajada davant el tocadiscos?

Jo havia sentit
parlar de persones que en ocasions especials
com un casament o un funeral encarregaven
a un poeta de
més o menys
nom i a canvi de
quatre duros un
epitalami o una
elegia que els
fes quedar bé i
que signaven
ells. Els poetes
han anat en general molt escanyats.
També havia sentit el
cas d’aquell
senyor que
ANTHONY GARNER sense saber
música ni
haver-se posat mai davant el
piano va recórrer a un professor perquè li ensenyés a
tocar exclusivament el Per a
Elisa de Beethoven. La pretensió va acabar amb el professor engegant l’aspirant escales avall. L’alumne, que només volia en aquest cas tocar
la peça per a ell i la família,
tenia poc diner per oferir, però l’orgull professional del
professor no és descartable.
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CR[TICA DE ROCK

Quin pardi!
verent humor,de tall politic gaireb4 sempre. E1 valencia va
ClemSnidei Senior
tragar un recorregut que va
transitar per diverses +poques
Loci data: Petit Palau
de la banda que lidera (Amoride,
(2:/m/2m~)
Cele, la molt recentAbans...) i algunes versions (The Felice BroDONAT
PU~X
thers...).
S61id, comunicatiu
E1 cicle BandAutors al Palau va inspirat, Landete va aplanar el
comengarla seva edici6 d’aquest cami per al no menys sornegmer
any amb una modesta resposta
Eel Berzelay,
que va comde pflblic, de tot just mitjana en- par~ixer amb la seva guitarra
trada. Una dada que potser pu- actlstica.
g~i justificar-se per la ubicaci6
Enguany, l’israelih-americ~
del concert al calendari, per6 ha publicat com a Clem Snide
que resulta sens dubte descorat- Girls come first, disc del qual
jadora, sobretot tenint en comp- procedeix l’espl+ndida
Like
te l’inter+s objeetiu de la vetlla- lighting flashes, pega que va inda, ambun doble cartell protaterpretar al seu pas per Barcelogonitzat per Clem Snide (o, el na amb un sentiment i calidesa
queen molts moments invocaque ds el mateix,,Eef Barzelay)
Senior (Miquel Angel Landete,
ven la mem6riade Terry Callier.
capitost de la formaci6 Senior i Something beatiful, Fight song
el Cot Brutal). Separadament melodies i un tema nou escrit a
primer, i junts en l’estimulant
Lleida la setmana passada (Sparound final, els dos artistes van nish ladies of the night) van preembastar una sessi6 brillant
cedir un simphtic final de festa,
malgTattot.
en el qual els dos protagonistes
Va obrir foc el molt barbut Se- van encadenar Let’s explode i
nior, armat ambla guitarra el+c- Tots els ianquis que vull en per-
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LES DIFERÈNCIES ENTRE
CATALUNYA I L’ESTAT
ESPANYOL

Jordi Cabré

Som millors
“U
i, no és que siguem millors, és que som diferents.” Potser que ja parem de la broma, no? La
llista dels nostres defectes és interminable, des de l’últim capítol d’autocensura al Macba fins a la comparació de
Puigcorbé amb Connery, passant per
les incògnites del cas Pujol o els anuncis de Freixenet o la nova plaça major
de Viladrau. Sabem perpetrar errors i
horrors com qui més, però això ja ho
sabíem. El que no té cap sentit és infravalorar-se: comptat i debatut, som millors. “Ui, però no, tampoc no cal dir
aquestes coses.” Sí, sí que cal dir
aquestes coses. I, en el cas hipotètic
que fos cert que no som millors, seria
un problema. Seria una vergonya.

PER COMENÇAR, EL NOSTRE HIMNE té lletra. I el candidat a substituir-lo, també. I també és l’himne de l’Orfeó Català. Nosaltres tenim un nacionalisme
(sí, he dit nacionalisme, ui, ai, oi, uix)
tan inclusiu que el president Bill Clinton va venir a Barcelona a dir-nos que
el món pot ser “catalan or taliban”.
D’acord? D’acord. Nosaltres no fem
espanyofòbia per Twitter si moren
passatgers madrilenys en un accident
d’avió, o si passa cap desgràcia com
pot ser l’atemptat d’Atocha. Ni se’ns
passaria pel cap. D’acord? D’acord. I
sí, proposem votar, plantegem un plebiscit, la lògica de les democràcies mo-

EL
DIBUIX

Fer
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dernes. I si hem desafiat l’Estat el 9-N,
ha estat sense ni un disturbi al carrer.
Som la gent que fem diades com la de
Sant Jordi. Nosaltres. Ells no. Ells passegen una cabra amb militars durant
la diada nacional. Tenim una densitat
de genis per metre quadrat infinitament superior, històricament i en l’actualitat. Espanya té el millor barroc,
nosaltres tenim tota la resta: des del
romànic i el gòtic fins a Dalí i Ferran
Adrià. Madrid és la immensitat d’El
Prado, nosaltres acabem d’obrir la Casa Ametller i el Museu de les Cultures
del Món i un gran mecenes ha posat
dos fabulosos Opissos més a l’hotel Astoria. Nosaltres tenim moderats. I ofici a fer negociacions. Es parla castellà
al nostre Parlament i som els primers
a legislar sobre el matrimoni homosexual, la mort digna o els toros. No som
un país ultraconservador, ni retrògrad. Fins i tot Cambó era un revolucionari al costat dels seus homòlegs al

Nosaltres no hem dut
Espanya a la vora del
rescat econòmic i el
ridícul internacional. Sí,
som millors o, almenys,
tenim el deure de ser-ho

Escriptor

Congrés. D’acord? D’acord. Nosaltres
hem fet uns Jocs Olímpics, sense café
con leche, i dues exposicions universals. Tenim una capital on tothom vol
venir a invertir o a viure, i que està situada entre les quatre més creatives
del món després de San Francisco,
Londres i Nova York. Madrid no hi
surt. Hem estat modernistes, noucentistes, avantguardistes. Nosaltres.
Ells no. D’acord? D’acord. Estem fent
l’única gran catedral que avui es fa en
tot el món. Hem aconseguit fer entitats, empreses, fàbriques i infraestructures malgrat no tenir estat ni autogovern. Nosaltres no hem comès
cap intent de genocidi cultural. No
hem prohibit llengües. No hem prohibit banderes. No ens ha fet res que el
nostre president es digués Alberto o
José. No hem provocat el desig d’independència de totes les colònies de
l’Amèrica del Sud i Àfrica, i la indiferència total de Portugal. Que ja té mèrit. Nosaltres no hem parlat d’españolizar els alumnes. No hem construït
AVE irracionals des del punt de vista
econòmic i social. No hem creat un estat artificial basat en una cort, un empresariat del BOE i una tribuna del
Bernabéu. “Puertos del Estado, dígame”. Nosaltres no hem dut Espanya a
la vora del rescat econòmic i el ridícul
internacional. Sí, som millors o, almenys, tenim el deure de ser-ho.
D’acord? D’acord.
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ANAMVEI

UNA CIBERDEPENDI NCIA?

Gerard _Ouevedo
Llicenciat en Dret
’altm vespre, en el metro, vaig veure una escena que em va fer pensin: Erenles onzei mitja de la nit i
els vagonsestaven plens de joves
que probabIementvenien de festa i que,
de ben segur, aprofitaven els darrers moments de la jornada d’aquest transport
pfiblic que, en eIs dies feiners, acabaa Ies
dotze el seu horari de servei. Jo vaig trobar un seient buit devora un bergant barbut ambcoa de cavall qui estava constantment pendent del seu tel0fon mt)bil.
Fins aquLres d’estrany El qu~ em va sobtar fou que, just davant d’elI, a la bancada
oposada de places assegudes, hi havia
una jove en una actitud id~ntica. I el m~s
sorprenent delcas era que tots dos es
miravenconstantmentl’un a I’altre i
somreien o, m~sprest reien del qu~ havien escrit en IIurs aparells. Participaven,
tal vegada, en un joc telem~tic? S’estaven
enviant whatsapps?Nous ho podffla assegurar perqu~?aquella reIaci6 cibern0tica era tot un misteri que homesells dos
coneixien. Per6 eI cert ~s que s’ho passaven d’alIt) m~sb~ i que no van acabar de
teclejar fins que, plegats, van davallar a Ia
parada de la Pla~;a Espanya.
Vaigdeduir que, havent finalitzat tots
dos junts, a aquelles hores de la nit, eI
seu trajecte en metro, devien ser patella.
Una pareIIa que, durant el dia, empraria
per comunicar-seel taunt d’aplicacions
que ofereixen actualment les noves tecnoIogies. Pert) no vaig acabar d’entendre
que, quan finalment es troben a la nit,
conrinu’fn ben igual. La noia no s’havia
assegut en el lloc que desprOsvaig ocupar jo, al costat del seu company,sin6 enfront d’ell, l~s cert que, avui en dia, els
whatsapps ofereixen tota una gamma
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dels anomenats emoticons, que permeten
enriquir els missatges ambcots, besades
i altres mostresd’afecte o de passiO.Pert)
quan coincideixen fisicament Fun amb
l’altre, per molt que sigui en un transport
panic, no poden, pens, substituir aquestes icones per paraules tendres, caricies
o algun pet6 de veritat? Seguramentno,
peI qu~es veu.
Aquell vespre, jo venia d’escoltar un
concert al Palau de la Mfisica. Haviatengut un dia mogut,fins i tot estressant,
pert) el fet de submergir-meen les melo-

dies de Tchaikovskim’haviarelaxat. En
comengarl’espectacle, havia apagat el
meumr)Oil, comindiquen les normes
que pots Ilegir en el momentde comprar
les entrades. Pert) vaig poder veure corn,
unes files davant meu,una altra jove
manteniaeI seu teIOfonen silenci pert)
obert i no Ii treia els ulls del damunt.Qu~
estaria fent? Potser trametia a algti les
sensacions que les notes del concert
hombreI per a piano i orquestra del
compositorrus li anaven produint, o senzillament jugava? Ens trobam,idt), darant d’un nou tipus de comunicaci6entre individus o b6 hempassat de la ’teIeaddicci6’ de finals deI segle passat a una
’ciberdepend~ncia’prt)pia d’aquesta nova centfiria?
~ LES NOVESTECNOLOGIES
i les anomenadesxarxes (o ’xerxes"?) socials per-

meten, en alguns casos, una informaci6
nags immediata que la que emeten els
mateixos mitjans de comunicaci6tradicionals. Ho hempogut comprovar, recentment, ambmotiu del trS.gic accident
aerials Alps francesos. I vull excloure
d’act), evidentment,alguns tuits desagradables, de mal gust, que sembravenl’odi i
que sembla que seran objecte de persecuci6 judicial. Fins i tot en l’~mbitde Fensenyamenr,hi ha professionals que son
partidaris de l’fis dels mObilsa cIasse,
compassava fins ara ambels ordinadors,
ambfinalitats purament
pedagt)giques. Vaig sentir
un debar radiofOnic sobre
aquesta qfiesti6, en el que
una professora d’universitat es lamentavade que,
quan ella explica el tema
corresponenra l’aula, hi
ha algun alumne que juga
l :-~.- ambel seu telOfon. Un
coHegaliva respondre:
~6i juga mentreexpliques, per aIguna cosa deu
¯ ¢" ACOEMVARECORDAR
un curs
d’lnformMicaper a empleats pfiblics al
quaI vaig assistir, fa anys, a Tarragona.
Mentrela major part de nosaltres intent~vemseguir les instruccions del professor per endinsar-nos en aquest nou
mOntan complexecorn era Ilavorsel
d’intemet i els cormuselectrt)nics, un
companyaprofitava per xatejar ambels
seus amics. O aquella sessi6 deI CongrOs
de Diputats en qu6 la presidenta en funcions, Celia Villalobos, jugava al candy
crush en tost de seguir Ies intervencions
dels diferents oradors. Aquestfet fou
moltcriticat i el seu partit, el PP, lava defensar tot assegurant: ~Mientrasescuche,
puedehacer lo que quieting. Mireu, corn
Ia jove del Palan. Per6 una cosa 6s la mfisica de Tchaikovsldi una altra de ben diferent els discursos de sus sefiorfas.
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"El Palauva ser unafont
de resist ncia important"
El Palau
dela MOsica,
justdespr6s
deI’afer Millet,vadelegar
enella la responsabilitat
detornara aixecar
la instituci6.L’any1965estudiava
econ6miques
i s’acabava
decasar

J

GUILLEM
VIDAL

¯ Mariona Carulla ha comandat el Palau
de la Mtisica dhnqgque, ara far/~ sis anys,
es va destapar el saqueig de F$1ix Millet.
Reelegida, l’estiu passat, comapresidenta
de la instituci6, Carulla ens at~n al seu
despatx amb un exemplar de Pres~ncia a

Aixi que6s lectorade Pres6ncia...
Si, 6s dar. Emvaig subscriure al diari Avui
quan va sortir i, ara, ho sdc d’E1 Punt
Avui. No em desprenc mai dun suplement dominical sense hayer-hi fet abans
una ullada, encara que no ho pugui fer el
mateix diumengei ho hagi de fer durant la
setmana.
Qu66s el primerqueli ve al cap quart
pensaen I’any 1965, anyde la fundaci~
de Pres~ncia?
l~s l’any que emvaig casar. Tenia21 anys i
feia el quart curs d~conbmiques
a la Universitat de Barcelona.Vaigviure de prop el
moviment estudiantil,
queen aquells
tempsestava forqa polititzat i anava molt
unit contra Franco. Quan, l’any segfient,
vaig acabarla carrera, ja tenia una criatura
i, als trenta, ja en tenia quatre. Els costums
socials han canviat molt...
Ja haviatrepitjat el Palau,I’any 1965?
Si, i tant. Hi an~vemmolt, no tinicament a
actes musicals sin6 a esdeveniments cul
turals de tota mena.E1 meupare [l’empresari i mecenesLluis Carulla, desenvolupador dels cubs de brou concentrat de Gallina Blanca i ac6rrim dinamitzador de la
llengua i la cultura catalanes] n’havia format part de la junta als anys seixanta i ens
n’havia fet socis a tots. Era una persona a
quires li feia mandra.Es va proposar, l’any
1963, aqul al Palau de la Mflsica, passar de
2.000 a 8.000 socis, i en va aconseguirm4s
de 10.000.
Quinpaperhi va jugar, el Palaude la
~ M~sica,en aquells acysde resist~ncia
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cultural?
Hi havia molta repressi6. E1 Palau era el
Palaciode la M~isica.Als socis no se’ls podia cobrar quota i els cantaires tenien prohibit assajar. Estavaparalitzat, era moltdi
ficil fer-hi coses, per6 va ser una font de
resistbncia important. Vafer honora la seva traject6ria.
Recordaalgun moment
d’especial emoci6, al Palaud’aquellsanys?

Per qiiestid d’edat vaig viure intensament
la Nova Canq6. Recordo la primera vegada que hi va actuar Raimon,a qui )a coneixia perqu~l’haviemdut a la Universitat
quan feia tercer, t~s el primer, de tots
aquells cantautors, que es va atrevir a fer
un recital en solitari, i d’aqui neix l~xpressi6 fer un Palau.El Palaude la Mtisica, per
a totes aquestes veus de la NovaCanq6,va
ser una caixa de ressonkncia molt signifi
cativa
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Quinpaperhi ha de jugar el Palau, en
aquestanovaCatalunyaque s’intenta
constrgir?
Divulgarla mflsica i, especialment,el cant
coral. No hemde perdre el nord: aquesta
6s la nostra missi6 principal. Ca1, per6, a
m6s, que tinguemben present la fidelitat
als nostres recuperats valors fundacionals:
excel.lbncia, participaci6, compromlssocial i educatiu,i catalanitat.
I~any2009en va ser escollidapresidenta. Hohavia de ser per pocsmesos
i ja
fa sisanys...
Quant’estimes una cosa, hi poses il.lusi6,
tens un bonequip al darrere i veus que, al
Palau de la Mflsica~se l’ha canviat corn se
l’ha canviat, et permets comen~ara pensar
en cities. Volia acabar coses que havia comenqat.
Creuques’ha refet la consideraci6que
es t6 del Palau de la MGsica,gaireb6
sis anysdespr~sdel cas Millet?
El que emdiu la gent i surt publicat a la
premsaemfa pensar que sl. A1Palau, malgrat el que va passar, s’hi han let en la seva
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histbria coses flniques i molt importants,
per la qual cosa la gent continua considerant-lo un dels grans simbols del pais. Va
set clau, aleshores, actuar ambrapidesa i
donar total suport als cors, que eren els
que m6shavien patit.
Mariona
Carulla, de menuda.

Amb
cotxe,i cordill,
unestiu a Premi
¯ =Teniaun germbmolt aficionat
als cotxes, i en tenia unmunti de
totes mides.M’agradava
agafar-ne
un i, benagafadad’un cordill, passejar-me per Premib, on anbvema
estluejar. Aquestafotografia 6s
d’aleshores,de I’any 1948o 1949.
Lava fer el meupare ambuna cbmeraLeica. Ell era un granaficienat a la fotografia i, tot el quefeia,
ho tenia sempremolt benordenat
i classificat."

"Elmeu
pareera
algt a resli
feia mandra"
Continuaanant-hi en familia, al Palau
de la Mbsica?
Si, tinc deun6ts i, pel concert de SantEste
ve, sovint necessitem seients extres, m~s
enllfi de les dues llotges que ja tenim. Als
m6s petits, a m~s, els porto ales programacionsfamiliars i, alguns, al mateix es
pectade, ja hi ban anat dues o tres vegades...

BIO6BAFIA

D’Agr01im
alPalau
MarionaCarulla i
Font (Barcelona,
1944),Ilicenciada
en ci~ncies econbmiques,t6 una
Ilarga trajectbria
vinculadaal hbldingfamiliar:
Agrolimen,
I’origen del qual es
remuntaa quan
el seupare,I’any
1937, va crear
GallinaBlanca.
L’estiu passatva
ser reelegidapresidenta del Palau.

