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BARCELONA
ARENAS DE BARCELONA
CC Arenas Plaça d’España. T.: 902424243.
Alita: Ángel de combate 16.00
Bajo el mismo techo
15.40 17.50
Bohemian Rhapsody
16.00
Cómo entrenar a tu...
15.40 17.50
Creed II: La leyenda de... 22.10
Destroyer. Una mujer...
16.00 19.00
Feliz día de tu muerte 2 17.50 20.00
Glass (Cristal)
21.45
Green Book
16.00 19.00
Holmes & Watson
15.40 17.50
Jefa por accidente
15.40 20.00
La favorita
16.00
María, reina de Escocia 19.50
Perdiendo el este
15.40 17.50
The Old Man and the Gun 15.40 17.50
Total Dhamaal VO
19.00
Una cuestión de género 16.00 19.00

33 Clara-Jumi Kang, al Palau de la Música, diumenge passat.

Sibelius amb
Clara-Jumi Kang

20.00 22.10
21.45
22.10
21.45
20.00 22.10

20.00 22.10

21.45

CRÒNICA Nou triomf de l’Orquestra

Simfònica Camera Musicae al Palau
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA

D

esprés de passejar el programa per auditoris de
Lleida i Tarragona, l’Orquestra Simfònica Camera Musicae va continuar amb el seu
cicle diumenge al Palau de la Música
Catalana, aquesta vegada amb dues
obres de màxima exigència, el Concert
per a violí de Jean Sibelius i laVuitena
simfonia d’Antonín Dvorák.
En la primera va actuar com a solista la violinista Clara-Jumi Kang –reemplaçament de la prèviament
anunciada Esther Yoo–, donant vida
amb gran èxit a l’únic concert per a
instrument solista del geni finlan-

Un públic molt
concentrat va saber
apreciar el talent de la
violinista, que va regalar
una sensible propina
dès, de forta càrrega postromàntica i
d’extrema dificultat tècnica per al
virtuós que pugui amb ell.
La jove intèrpret coreana, de llarga
trajectòria, al comptar amb un passat
de nena prodigi i malgrat incorporarse als assajos en últim moment, va enlluernar amb la seva actuació gràcies
a la seva perícia, al seu virtuosisme i a
la seva gran expressivitat, atacant sense problemes aquestes escales indomables, els refilets eterns, les notes
dobles i la comunió amb l’orquestra
que exigeix la complicada obra de Sibelius. La formació, sota les ordres del

seu titular, Tomàs Grau, va saber brindar-li el recolzament i la complicitat
necessàries perquè la intèrpret estigués sempre segura.
Amb un allegro moderato en el qual
se la va veure sempre a punt, el romàntic Adagio di molto (que inclou picades d’ullet fins i tot a la poètica de
Richard Wagner) va ser un dels moments més aconseguits de la vetllada,
amb uns contrastos adequats i un lirisme emocionant, desembocant en
aquest allegro ma non tanto que no dona treva a la solista i que Kang va dominar amb energia i sense perdre força expressiva. L’abrupte final va venir
coronat per una ovació per part d’un
públic molt concentrat que va saber
apreciar tant de talent; la calorosa reacció va provocar que la violinista regalés una propina sensible i emotiva.
PROTESTA INFANTIL / En la Vuitena simfo-

nia de Dvorák hi va haver passió en
l’entrega, tanta com pulcritud en els
solistes, amb flautes, oboès i clarinets brillants. Tot i que es van sentir
alguns compassos dubitatius quant
a acció de conjunt, l’equilibri general en la lectura per part del mestre
va deixar una magnífica impressió,
amb un treball que diferenciava adequadament els plans sonors, assolint
els clímaxs amb els contrastos adequats. Les xarangues de les trompetes que obren l’allegro ma non troppo
del final van comptar amb la protesta espontània d’un nen que van haver de treure de la sala. En aquest cicle vespertí s’hi veuen molts nens petits, sempre de comportament irreprotxable tret de per aquesta criatura que va demostrar ser més fan de
Sibelius que de Dvorák. H
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BALMES MULTICINES
22.05
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20.10 22.10
22.00
19.30 22.05

22.00

20.25 22.20

22.20

BOLICHE
Av. Diagonal 508-510. T.: 936243127.
Cambio de reinas VO
16.00 18.00
Destroyer. Una mujer... VO 15.45 18.00
El libro de imágenes VO 20.15 22.15
La clase de piano VO
16.00 18.00
Pájaros de verano VO
15.45 18.00

20.15
19.45 22.00
22.00
20.00 22.00

BOSQUE MULTICINES
Rambla de Prat 16. T.: 902424243.
Alita: Ángel de combate 16.05
Bohemian Rhapsody
16.00
Cómo entrenar a tu...
15.50
Destroyer. Una mujer...
16.15
El candidato
16.15
Green Book
16.10
Ha nacido una estrella
22.05
Jefa por accidente
15.55
La favorita
19.10
María, reina de Escocia 22.00
Perdiendo el este
18.10
¿Podrás perdonarme... 15.50
Una cuestión de género 16.20

Avda. Diagonal 3. T.: 902333231.
Alita: Ángel de combate 16.30
Bajo el mismo techo
16.00
Bohemian Rhapsody
15.55
Com ensinistrar un drac 3 C15.50
Cómo entrenar a tu...
16.00
20.10
Creed II: La leyenda de... 21.30
Feliz día de tu muerte 2 15.50
Glass (Cristal)
16.30
Green Book
21.00
Jefa por accidente
15.45
La favorita
16.30
La Lego película 2
17.55
María, reina de Escocia 22.30
Perdiendo el este
15.55
Ralph rompe Internet
19.00

18.00
18.15
18.05
17.00
21.40
18.05
21.25
22.40

19.20

CINESA LA MAQUINIST

19.00 21.50
19.00 21.50
19.00 21.45

Carrer Balmes, 422-424. T.: 902424243.
Alita: Ángel de combate VO 16.30 19.05
Bohemian Rhapsody VO 16.20 19.10
Cafarnaúm VO
15.50 20.05
Cambio de reinas VO
16.00
Cómo entrenar a tu... VO 16.00 18.05
Destroyer. Una mujer... VO 16.30 19.15
El vicio del poder VO
16.20 19.15
Green Book VO
16.30 18.05
Ha nacido una estrella VO 22.00
La clase de piano VO
20.20
La escuela de la vida VO 16.30
La favorita VO
16.30 19.30
María, reina de Escocia VO 18.00
Pájaros de verano VO
19.15 22.05
Perdiendo el este
22.30
¿Podrás perdonarme... VO 16.00 18.05
The Old Man and the... VO 18.15
Tres idénticos... VO
22.20
Una cuestión de género VO 16.00 20.05

15.45 18.05
16.00 20.30
16.30 19.00

CINESA DIAGONAL MA
22.15

ARIBAU MULTICINES
Aribau 5 i 8-10. T.: 902424243.
Bohemian Rhapsody
22.15
Cafarnaúm
16.10
Destroyer. Una mujer...
16.10
Green Book
16.10
La favorita
18.00
María, reina de Escocia 19.50
Perdiendo el este
15.50
¿Podrás perdonarme... 15.50
The Old Man and the Gun 15.50

La Lego película 2
Perdiendo el este
Una cuestión de género

19.10 22.15
19.00
18.05 20.20 22.30
19.10 22.05
19.05 22.00

20.15 22.20
18.05 20.20 22.30
19.15 22.10

CC La Maquinista, Potosí s/n. T.: 902333231.
Alita: Ángel de combate 17.10 17.45
Alita: Ángel de combate 3D 16.30 19.15
Bajo el mismo techo
16.00 18.15
Bohemian Rhapsody
20.30
Cómo entrenar a tu...
16.00 17.00
20.10 21.40
Creed II: La leyenda de... 16.10 21.05
Feliz día de tu muerte 2 15.50 18.05
Green Book
16.00 18.45
Holmes & Watson
15.50 20.15
La Lego película 2
15.50 18.10
Perdiendo el este
16.10 18.10

CINESA SOM MULTIES

CC SOM Multiespai, Río de Janeiro, 42. T.: 9023
Alita: Ángel de combate 16.30 18.00
Alita: Ángel de combate 3D 16.05
Bajo el mismo techo
15.45 20.40
Bohemian Rhapsody
15.50 22.25
Com ensinistrar un drac 3 C15.45 18.05
Cómo entrenar a tu...
16.00 17.00
19.20 20.25
Creed II: La leyenda de... 18.45 21.35
Destroyer. Una mujer...
16.00 18.45
El candidato
22.40
Feliz día de tu muerte 2 15.45 18.00
Glass (Cristal)
21.05
Green Book
15.45 18.45
Holmes & Watson
16.00 18.25
La Lego película 2
18.20
María, reina de Escocia 15.45
Perdiendo el este
15.55 17.55
¿Podrás perdonarme... 16.00 18.05
The Prodigy
15.45
Una cuestión de género 16.30 19.05

FILMOTECA DE CATAL
Plaça Salvador Seguí 1-9. T.: 933162780.
Cicle Presència de Praesens VOSC
Psicosis VO
Sessió Flamenc: l’ull partit VOSC
3 dones VOSC

GLÒRIES MULTICINES
CC Glòries (Av. Diagonal 208). T.: 902424243.
Alita: Ángel de combate 16.10 19.05
Bajo el mismo techo
15.45 17.45
Bohemian Rhapsody
16.10 19.00
Cómo entrenar a tu...
15.45 17.55
Destroyer. Una mujer...
16.00 18.55
Feliz día de tu muerte 2 15.50 17.55
Glass (Cristal)
21.50
Green Book
16.00 18.55
Perdiendo el este
15.50 17.55

CINEMES GIRONA

GRAN SARRIÀ MULTIC

Girona 175. T.: 902332211.
Cambio de reinas
La escuela de la vida
La escuela de la vida VO
La maleta de Marta
Pájaros de verano VO
Trinta lumes VOSC

Ronda General Mitre 38-44. T.: 902424243.
Cafarnaúm
16.10 19.00
Cambio de reinas
16.00
Destroyer. Una mujer...
16.00 19.00
El vicio del poder
22.00
Green Book
16.10 19.10
La clase de piano
16.00 18.00
La escuela de la vida
20.00
La favorita
18.00
María, reina de Escocia 16.05 19.00
Perdiendo el este
22.15
¿Podrás perdonarme... 16.00 18.05
The Old Man and the Gun 18.10
Una cuestión de género 16.00 20.00

17.00 22.00
18.00 22.00
16.00
19.00
17.00 19.15
20.00

CINEMES MALDÀ
Pi 5. T.: 933019350.
Border VO
Climax VO
La sociedad literaria... VO
RBG VO
Un asunto de familia VO

19.35
21.15
15.35
14.00
17.35

MÉLIÈS

CINESA DIAGONAL 3D
Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. T.: 902333231.
Alita: Ángel de combate 16.00 18.30
Bajo el mismo techo
18.00
Bohemian Rhapsody
16.00 22.30
Com ensinistrar un drac 3 C15.45 18.05
Cómo entrenar a tu...
16.00 17.00
20.10 21.10
Destroyer. Una mujer...
16.15 20.15
Feliz día de tu muerte 2 22.45
Green Book
16.15 19.00
Jefa por accidente
15.45 18.00
La favorita
19.10

20.30 22.00

20.25
18.20 18.40 19.20

Villarroel 102. T.: 934510051.
Bohemian Rhapsody VO 18.20
Border VO
20.10
El vicio del poder VO
16.00
Entre dos aguas
22.00
Green Book VO
17.45
RBG VO
16.00

22.00

PALAU BALAÑÁ MULTI

21.45
22.45

Sant Antoni 43. T.: 902424243.
Alita: Ángel de combate 16.00 19.00
Bajo el mismo techo
17.55 19.55
Bohemian Rhapsody
16.00 18.55
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Noa: «Escuchar la música
de Bach te hace creer en Dios»
· La israelí añade letra a
piezas clásicas del
músico alemán en
«Letters to Bach»
ALEJANDRO ESCRIBANO
MADRID

El nuevo proyecto musical de Noa, titulado «Letters to Bach», adapta doce
piezas instrumentales de Johann Sebastian Bach, a las que la cantante y
compositora de origen yemenita agrega letras propias en inglés y hebreo,
inspiradas en temas tan diversos como
la tecnología, la religión, el calentamiento global, el feminismo, la eutanasia, el conflicto palestino-israelí y
las relaciones en la era de las redes sociales. Un trabajo producido por el
jazzista Quincy Jones y arreglado para
guitarra por su fiel colaborador Gil Dor,
que se publica el próximo 15 de marzo y para la que ya tiene dos citas con
el público español: Gerona (Auditori,
27 de abril) y Barcelona (Teatro Barts,
28 de abril).
—¿Cómo surgió la idea de poner letra a la música de Bach?
—Gil Dor y yo llevamos colaborando
casi 30 años e intentamos que cada
proyecto que hacemos sea diferente
para mantener el interés tanto para
nosotros como para el público. Todos
nuestros álbumes están dedicados a
un tema distinto. Y Bach es uno de
nuestros compositores favoritos y una
gran inspiración para todos los músicos del mundo y también para nosotros. Empecé a escribir letras para la
música de Bach hace muchos años,
desde el Ave María de Bach/Gounod
que apareció en mi primer disco que
produjo el guitarrista Pat Metheny, y
que se convirtió en una especie de símbolo a la hora de derribar muros entre culturas. Bach es un puente entre
culturas, religiones y pueblos porque
su música cruza fronteras y la gente

de todo el mundo puede disfrutar de
su música como si fuera propia. Por
ejemplo, yo soy israelí, me crié en América y mi familia es de Yemen. ¿Qué relación tengo yo con un compositor alemán que nació hace más de 300 años?
La conexión es evidentemente la música. Y su extraña belleza es casi sublime. La música de Bach te hace creer
en Dios aunque no creas en él.
—Hábleme del repertorio que ha incluido en el disco.
—He incluido piezas instrumentales

Sentencia

Después de cuatro años de lucha, el escritor y periodista Javier Reverte ha ganado su batalla contra la Seguridad Social, que le impedía cobrar sus derechos
de autor y su pensión de jubilación al
mismo tiempo, y que le había exigido la
devolución de 120.000 euros «cobrados
indebidamente» en ese sentido, además
de una penalización. Ahora, el juzgado
de lo social nº14 de Madrid ha dado la
razón al autor y establece que «no es in-

El papel de la mujer
«Las mujeres tienen
que tener un papel
mucho más activo en la
resolución de conflictos»
que me gustan (Badinerie, Siciliana,
largo del concierto número 5 para piano en mi menor, varias Invenciones,
Ave María...) y que pensé que podría
cantar aportando una idea ingeniosa

    

Javier Reverte podrá cobrar sus
derechos de autor y su pensión
J. C. DELGADO MADRID

ABC

La cantante israelí Achinoam Nini, Noa

o inteligente a la letra. A mí se me da
bien escribir letras, por eso no me permitiría poner palabras al gran Bach si
no pensara que tengo algo que decir.
Además, una de las novedades de este
álbum es que hemos escogido piezas
totalmente instrumentales; me gusta
la idea de crear canciones a partir de
composiciones instrumentales. Las
piezas suenan casi como musicales de
Broadway o a rap o scat... Se trata de
coger diferentes géneros y conectarlos con Bach.
—El disco trata temas diversos, ¿desde qué punto de vista los aborda?
—Por ejemplo, el feminismo y el conflicto palestino-israelí los abordo en
«Look at me». Yo vivo en Israel y trabajo con muchas mujeres israelíes y
palestinas que están empeñadas en
derribar ese muro que nos separa. Ellas
han sido mi fuente de inspiración. Las
mujeres tienen un gran talento para
ver a través del otro lado del muro. Las
mujeres lo ven todo y se fijan en los
detalles. Y no se dejan engañar por el
humo. Son muy curiosas y muy penetrantes. Definitivamente, las mujeres
tienen que tener un papel mucho más
activo en la resolución de conflictos.
—¿Teme la crítica del mundo clásico?
—Hasta ahora sólo hemos recibido felicitaciones del mundo clásico. David
Fray y Dover Shy, pianistas clásicos,
hablan maravillas del disco. También
hemos recibido elogios de uno de los
críticos clásicos más feroces e importantes de Israel, que me dijo: «Si Bach
estuviera vivo, le encantaría este trabajo». Nos hemos mantenido fieles a
la música de Bach, hemos respetado
sus armonías y melodías, así que los
clásicos no pueden quejarse. Es un
Bach perfecto y los músicos y críticos
lo notan y lo disfrutan. Aunque siempre habrá alguien que lo critique.
—Usted tiene una relación muy especial con el público español.
—Sí, el público español es muy sensible, tiene mucha conexión tanto con
la letra como con el ritmo. Además,
también están mis colaboraciones con
Serrat, Sabina, Bosé... Voy a conmemorar mi trigésimo aniversario en el
mundo de la música el año que viene
y quiero que se haga en el Palau de la
Música. Es mi sala favorita.

compatible» recibir esas dos partidas.
«Al no darse el requisito principal
que el actor es trabajador, entiende este
juzgador que los ingresos que percibe
por cesión de sus derechos que ya tenía
el actor, no es incompatible con la pensión de vejez», establece la sentencia, a
la que ha tenido acceso ABC. «Esto significa mucho para los que estamos penalizados. Va a afectar a que nos devuelvan el dinero que hemos tenido que pagar», celebra Reverte.
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Entrevista Francesc Fontbona Autor del llibre ‘Art, plaer o penitència?’

“Tenim les
golfes plenes
d’artistes”
Maria Palau
BARCELONA

F

rancesc Fontbona (Barcelona, 1948) ha dedicat tota la seva vida a escriure
d’art. Principalment història de l’art, de la qual és una
veu de referència, però quan ha
tingut l’oportunitat s’ha lliurat
a l’assaig, en què, amb el mateix
rigor, ha transmès les seves opinions, lliures i lúcides, sobre el
món artístic. Ara ha reunit
aquest conjunt de textos més
personals en el llibre Art, plaer
o penitència? (Àmbit).

Perdoni, què vol dir que només
el coneixen quatre gats?
És exactament així. Moltes vegades, i estant amb gent de l’ofici, no de fora, no, de dins, m’han
dit: “Però així vostè qui és? Que
és galerista, potser?” No soc
mediàtic. Però a mi això tant se
me’n dona. Potser d’aquí una pila d’anys algú em llegirà i pensarà que jo era algú que hi tocava.
O al revés, que no hi tocava
gens, que també hi ha gent que
ho pensa ara.
Costa de creure.
Segurament si en lloc d’escriure
d’art hagués escrit de literatura
seria diferent.
Aquí anem: en una intervenció
que va fer en un cicle sobre cultura catalana, l’any 1987, promogut per la Generalitat, es
queixava que uns anys abans
no s’hagués inclòs cap expert

d’art en aquestes mateixes jornades.
Només hi van convidar les patums de la crítica literària, de la
història, de la filosofia... Ningú
de les arts plàstiques, que són
les que han donat més transcendència internacional al nostre país. Ja ho he explicat altres
vegades: quan Edicions 62 fa la
Història de l’art català, Josep
Maria Castellet ens reuneix a
tots els autors per firmar el contracte i ens diu que el primer volum ha de sortir en nou mesos.
Jo no el feia, aquest volum, però
li vaig contestar que no es podia
fer en tan poc temps. “És igual,
si no el feu vosaltres, l’Alexandre Cirici farà aquest i tots els
altres volums en un tres i no
res. I, per cert, ell és molt més
conegut que vosaltres.” Això et
diu el que li preocupava al senyor Castellet, guru de la cultura, l’escriptura sobre art. Per ell
eren llibres il·lustrats per regalar per Nadal. Tret que fos un llibre de Hauser, autor consagrat
internacionalment i... marxista.
Si no portaves una etiqueta que
posés que eres marxista no eres
ningú. I aquesta manera de pensar hi ha sigut sempre.
Encara ara?
Vejam, potser no, però ara es
construeix sobre els fonaments
de fa 50 anys.
En quina genealogia d’historiadors s’entronca?
Soc un sense escola. M’he anat
fent a mi mateix. Ara bé, el meu

pare professional és Josep Gudiol. Amb només quinze anys
vaig tenir la sort de començar a
treballar al seu costat ordenant
fotografies. No soc de la seva escola, perquè jo vaig tirar per un
altre cantó, però soc fill seu.
Una presència lluminosa per
dedicar-se a l’art va ser el seu
oncle Emili Fontbona.
És clar, era l’artista de la família. Estigmatitzat, perquè l’avi,
el seu germà, no en parlava mai.
Va tenir una vida activa molt
curta, del 1898 al 1905, i a partir d’aquí ja no farà res perquè
entra i no surt mai més del frenopàtic. Va morir el 1938. No el
podia pas ignorar jo: el retrat de
dos metres que li va fer Pidelaserra assegut en un balancí estava en el lloc més visible de casa. Com la dotzena d’escultures
que va fer, que eren a casa dels
avis. El meu pare tota la vida li
va tenir devoció. Nosaltres, la
família, no teníem gaire idea de
la relació que va tenir amb Picasso. Picasso explicaria molt
temps després que va aprendre
a fer escultura a casa seva. I precisava el lloc, el carrer de Pàdua, a Sant Gervasi, on no hi
havia el taller sinó la casa d’estiueig. Aquí és on va néixer el
meu avi perquè a Barcelona hi
havia còlera.
Aviat tindrem exposició seva al
Museu Picasso.
Estem tancant les dates. El Museu Marès n’hi va dedicar una
de completa als anys noranta.

Vostè en els seus escrits reivindica la irrupció de Gauguin com
el gran renovador de l’art. Però
hi afegeix: un segle després, no
ha tornat a sorgir un artista tan
clarivident com ell.
Gauguin fa una ruptura perquè
veu que ja no pot superar el que
s’ha fet fins llavors. A finals del
XIX ja no es pot pintar millor
que els pompiers. I ell el que fa
és anar-se’n als antípodes, a les
fonts dels primitius, per tornar
a començar el camí. Ens hem
passat el segle XX anant per
aquest camí, i allà hi hem trobat
el fauvisme, el cubisme, el surrealisme, Kandinsky... però després hem anat donant voltes sobre allà mateix. I encara estem
fent l’urinari de Duchamp a
principi del segle XXI. Que l’urinari de Duchamp era un toc de
campana, però no per anar-lo
repetint contínuament amb petites variacions.
En conclusió, continuem esperant l’arribada del ‘nou’ artista?
Jo no l’he vist. El que sí que he
vist són grans artistes que potser no descobrien el Mediterrani però que també tenien dret
que es parlés d’ells, i no se’n parla. Uns perquè són repetitius,
els altres perquè són antiquats... Mentre que els americans no han tingut cap vergonya d’ensenyar Hopper, nosaltres sí que n’hem tingut per ensenyar Roca Sastre. Per dir un
nom, que en podria dir moltíssims més, perquè tenim les golfes plenes d’artistes.

Francesc
Fontbona,
màxima
referència del
coneixement
artístic ■ JOSEP
LOSADA
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Als artistes catalans els va faltar tenir més fe en si mateixos,
diu. I posa el cas de Gaudí com
l’excepció d’artista català que
no necessita importar cap modernitat forana. Raoni-ho.
Gaudí és l’únic que ho fa que
triomfa internacionalment. Mir
també és un geni genuïnament
català, no va tenir temps d’anar
a París a veure què feien. Ell a
Mallorca corrent i escalabrantse per la Calobra arriba a fer
una pintura absolutament pròpia, el que passa és que no li han
reconegut del tot encara. Gaudí, en canvi, un segle després sí
que tot el món ha acabat reconeixent que va ser una bèstia
perquè el que va fer era nou. El
99% dels artistes van pel món a
veure què es porta per replicarho. Però no només els catalans,
no, els de la immensa majoria
de països. A tot arreu hi ha uns
magnífics cubistes però que no
s’han inventat el cubisme. Els
surrealistes són una altra història. Miró i Dalí inventen, però
fora, a París, amb els inputs que
reben a París. Gaudí no: Gaudí
treu tots els inputs d’aquí.
No vull trencar el fil de Mir. Vostè atribueix el seu poc reconeixement internacional a la falta
d’una bona política cultural exterior. Per què no hem sabut
vendre els nostres artistes?
Com a molt s’han fet exposicions generals, però ni tan sols
han sigut per iniciativa de les
nostres administracions, encara que a vegades, no sempre, els
hagin donat suport. Ha faltat
dur la iniciativa: escolta, tenim
unes figures i farem un pla per
promocionar-les arreu i per ferho pactarem amb les grans plataformes expositives. Per moltes exposicions que s’hagin fet
al Centre d’Estudis Catalans de
París, els parisencs ni se n’han
adonat perquè queden fora del
circuit. Josep Maria Sert va tenir una gran exposició al Petit
Palais gràcies a l’obstinació
d’una estudiosa, castellana, que
va fer la tesi doctoral a França.
Passa, però, que Sert té l’estigma d’antiquat i de franquista.
De l’exposició se’n va parlar
molt, però la majoria de crítiques que es van escriure subratllaven això, que era antiquat i
franquista.
No els sabem vendre, els nostres artistes, perquè ens pensem que els de fora sempre són
millors?

❝

La mentalitat encara
és la de l’‘España de
los grandes museos
del estado y los
provinciales’

D’una de les meves teories que
estic més orgullós és la de les
adherències mítiques. Un cas
clar és el de la Venus de Milo.
Fantàstica i molt més famosa
que altres Venus fantàstiques
però que no tenen adherències
mítiques. És el que faria falta
que els fabriquéssim als nostres
artistes per poder-los homologar amb els de fora.
En el llibre hi ha moltes reflexions sobre la relació entre art i
poder. És interessant quan recorda la que van tenir a la postguerra els artistes moderns
amb el règim. Es van internacionalitzar a les biennals amb
el seu suport.
Això va durar fins al 1968. A
partir d’aquell moment els va
semblar inadmissible anar-hi de
bracet. Però el cas és que feia
quinze anys que hi anaven. A
aquest joc hi van estar jugant
tot el temps que van necessitar
per consagrar-se. El Luis González Robles [destacada figura
de l’aparell cultural franquista]
movia un dit i tots formaven.
Tots: el Saura, el Millares, el Tàpies, el Cuixart, el Canogar...
Tots.
Va ser membre durant 12 anys
de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español, del Ministeri de Cultura. Era frustrant veure com tot,
o gairebé tot, el que l’Estat
comprava anava a Madrid?
Tot anava a Madrid. Un 90%,
vaja. I les poques vegades que
no hi anava t’ho feien saber.
“Hombre, Francesc, que ya
compramos el somier de Tàpies
[per al Museu d’Art Contemporani de Barcelona].” No sé si va
costar 100 milions de pessetes.
A la junta érem unes vint persones i jo em quedava sempre sol.
“Ya está Francesc con sus co-

sas...”. Jo no era només el defensor de Catalunya, jo defensava que es repartís millor a tot
arreu. Recordo la baralla que
vam tenir amb un Romero de
Torres sensacional que s’havia
de comprar a Veneçuela. Destino? Jo: Còrdova. Es va aixecar el
subdirector general: “Francesc,
te lo agradezco mucho porque
yo soy cordobés, pero una pieza así no puede ir a Córdoba,
ha de venir a Madrid.” Un altre
membre, molt savi: “Si ha de ir
a Córdoba a pudrirse yo presento la dimisión de esta junta.” Un Romero de Torres comprat per l’Estat anava a Còrdova
a pudrirse.
Per trencar aquest desequilibri
territorial de les riqueses culturals vostè sosté que el Museu
Reina Sofía ben bé que s’hauria
pogut ubicar a Barcelona...
O a un altre lloc, és igual. Per
quin motiu aquest museu nacional nascut en democràcia
també va haver d’anar a Madrid? Per què l’Orquesta Nacional de España tocava a preus
populars a Madrid i quan venia
al Palau de la Música ens feien
pagar el mateix que quan venia
el Karajan? I tot és així. Conclusió: tot ens ho hem de fer nosaltres. Per molt que diguin que estem a l’Espanya autonòmica,
allà encara hi ha la mentalitat
de la España de los grandes
museos del estado y los provinciales.
Li he sentit dir sovint que el
gran llibre pendent d’escriure
és el que entri a fons en la cara
oculta del mercat per consagrar certs artistes. El farà?
No, jo no. Però algú l’hauria de
fer, i tindrà feina. Perquè una
cosa és intuir-ho i una altra, demostrar-ho.
Demostrar el què?
Doncs que per ajudar a fer famós un artista hi ha hagut un
promotor que ha pagat l’opinió
pública. Jo n’estic segur, seguríssim, que s’han maquinat
aquest tipus d’estratègies comercials, però si no trobem la
prova... I això vol dir anar als arxius dels grans marxants del segle XX i rastrejar les seves facturacions a la recerca d’aquestes remuneracions.
Per acabar: l’art és plaer o penitència?
Per mi és plaer, sens dubte. Soc
absolutament hedonista.
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uan vas pel món, és freqüent de
trobar gent sobrada, d’aquella
que de tot en sap més que les persones. Però que en realitat, si parla és perquè té boca.
És per exemple quan et rallen de Menorca -ara tothom coneix Menorca- i en saben
tant que veus que no en saben res. I et demanen amb aquella cara de suficiència i
com per rematar la cosa, que diguis quina
alçada fa el Toro. Jo la resposta la vaig
aprendre fa temps i us puc assegurar que
els deix tan descol·locats que canvien de tema.
- Clar que ho diré -responc-, fa 13 metros
més que la muntanya més alta de Bielorússia, un país tan gran com mitja península
Ibèrica.
I és que la gent que va de sobrada, no sol
entendre que en aquest món tot és relatiu. I
que si la cosa va de mides, encara més. A
Menorca, el Toro és la muntanya més alta i
en aquest rànquing no té competidor. I té
encara l’encert d’estar enmig de l’Illa, de tal
manera que la guaites des de qualsevol
banda.
Aquesta reflexió es pot aplicar a bonibé
tot. La importància de les coses sempre
depèn d’allà on les situes. El xinès és la llengua més parlada del món, no hi ha dubte,
però si només ralles xinès, a Menorca ho
passaràs magre. És qüestió que t’apuntis
ràpidament a una acadèmia d’idiomes, perquè els idiomes es poden aprendre.
Amb el judici que s’està celebrant a Madrid, succeeix una cosa semblant. I no és solament la llengua allò que separa als fiscals i
als acusats, sinó la seva percepció del món.
Quan el fiscal escolta amb estranyesa les explicacions de Jordi Sánchez sobre el protagonisme dels voluntaris en les manifesta-
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A Madrid l’Estat està jutjant el
govern i la societat catalana, i
cada dia que passa més es
demostra que rallen de dos
mons diferents
cions, veus que no ho pot entendre.
Però tothom que viu a Catalunya ho sap,
el paper que juguen el voluntariat en tota
casta d’actes cívics. Sap que n’hi ha milers i
que apareixen al primer crit, que són gent
major o de mitjana edat, i que posen ordre
allà on faci falta. I que és difícil que qualcú
no respecti les seves indicacions. Van ser el
secret de l’èxit dels Jocs Olímpics i de les
manifestacions milionàries dels 11 de setembre.
Amb la mateixa estranyesa, el fiscal repassava el conseller Quim Forn quan aquest
li explicava la col·laboració entre els mossos
d’esquadra i els interlocutors, per bé que és
una pràctica de totes les policies modernes
del món. A Catalunya, quan hi ha un conflicte, la norma és que s’estableixi un diàleg
entre les forces de l’ordre i uns representants d’aquells que protesten. I és així com,
la majoria de les vegades, es poden evitar
mals majors que altres policies accepten.
Encara més cara de sorpresa va posar el
fiscal quan el conseller Jordi Turull li deia

que ell no va saber mai on eren les urnes,
però que estava convençut que el dia del referèndum apareixerien. I és que el fiscal
potser no sap que a Catalunya la gent té
una llarga tradició d’haver d’actuar sempre
al marge dels governs, perquè no en tenia o
perquè li eren contraris. I que n’ha adquirit
la pràctica en tots els camps.
Poques coses hi ha a Catalunya que no
siguin el resultat de la iniciativa privada,
sense favors reials ni privilegis, sense subvencions ni ajudes. Des del primer ferrocarril fins a les autopistes. Des del Liceu fins
al Palau de la Música. Des de la Sagrada Família fins al Barça. Des dels Castellers fins a
l’Hospital de Sant Pau.
Darrere hi ha una societat ben articulada,
que va de baix a dalt, que té noms propis
però que sobretot té una energia sense límits, de persones anònimes, capaces de fer
possibles tots els miracles. Òrfena d’Estat i
de govern durant segles, no ha deixat de ser
un dels països més rics i dinàmics d’Europa, i aquests dies ho torna a demostrar amb
el principal congrés de tecnologia del món.
A Madrid l’Estat està jutjant el govern i la
societat catalana, i cada dia que passa, més
es demostra que rallen des de dos mons diferents. Organitzacions cíviques com l’Assemblea Nacional Catalana o Òmnium Cultural, que serien homologables en qualsevol
país europeu, aquí sembla que siguin bonibé delinqüents. I les manifestacions i accions de protesta pacífiques, reconegudes
per tots els drets internacionals, actes delictius.
Clar que mentre Catalunya segueix en
directe (ràdios i televisions) cada detall del
judici, sembla que les cadenes espanyoles
no han demostrat gaire interès. I és una llàstima, perquè esteim assistint al millor debat
polític sobre la democràcia que ha pogut
presenciar Espanya. La pena és que es fa a
costa d’unes persones honestes i pacífiques
que són jutjades com si fossin terroristes i
que, d’entrada, ja semblen sentenciades.
I per paga, els fiscals no saben ni pronunciar els seus llinatges.
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