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Josep-Ramon Olivé, una
veu més que emergent
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

La bona nova és doble. Per una banda, el baríton Josep-Ramon Olivé
(Barcelona, 1988) actua aquest dijous al Petit Palau de la Música
(20 h). És una de les quinze parades
de la gira del cantant barceloní dins
el cicle ECHO Rising Stars, que
abans l’ha dut a auditoris europeus
tan prestigiosos com l’Elbphilharmonie d’Hamburg, el Concertgebouw d’Amsterdam i la Philharmonie de Colònia. La segona alegria és
que Olivé inclou en el repertori del
recital una obra de nova creació de la
compositora Raquel García-Tomás
(Barcelona, 1984). “La Raquel i jo
vam compartir estudis a l’Esmuc, i
tots dos vam completar la formació
a Londres”, recorda Olivé.
“Poder cantar en aquest cicle és
l’oportunitat més gran que he pogut

rebre fins ara, per poder tocar en
llocs com Hamburg i Amsterdam i
per sentir-me valorat i estimat a casa”, diu el baríton, que al Petit Palau,
acompanyat pel pianista britànic
Ian Tindale, cantarà lieds de Korngold, Schubert, Mahler i Strauss, a
més de les Chansons trouvées de
García-Tomás. “És un programa
molt alemany, que agradarà al públic d’aquí, que està molt avesat al
lied”, diu Olivé, que fa uns mesos va
inaugurar el Festival Life Victoria
amb resultats més que notables.
I com a contrast, l’obra de GarcíaTomás, que, com diu el baríton, “ni
està escrita en alemany ni representa el Romanticisme alemany”. De fet,
el text de Chansons trouvées no està
escrit en cap llengua, sinó que són
unes síl·labes que no tenen cap significat. “Quan vaig començar a treballar en l’obra, jugava al meu favor que
el Josep-Ramon, a més de cantant, és
molt bon músic –recorda la compo-

sitora–. Així vam poder treballar un
concepte musical: donar significat al
text amb la música”.
El cicle ECHO Rising Stars és una
iniciativa conjunta de l’European
Concert Hall Organisation (ECHO),
que actualment aplega vint-i-una
sales, entre les quals el Palau de la

Josep-Ramon
Olivé i Raquel
García-Tomás.
PALAU DE LA MÚSICA

Música i L’Auditori. Des del 1995 cada temporada se seleccionen sis solistes i/o conjunts emergents que
fan una gira per les sales associades
amb suport de la Unió Europea. A
Olivé el van seleccionar després que
fos escollit conjuntament pel Palau
de la Música i L’Auditori. A més del
baríton barceloní, en el cicle hi participen l’Amatis Piano Trio, amb seu
a Amsterdam, l’arpista francesa
Anaïs Gaudemard, el parisenc Arod
Quartet, el violoncel·lista austríac
Kian Soltani i el trombonista nordirlandès Peter Moore.
La retribució econòmica del cicle
és de 800 euros per concert i músic.
“És una mica més baixa que altres
contractacions”, admet el director
general del Palau de la Música, Joan
Oller. “Hi ha artistes que quan han
de començar el cicle ja han esclatat
i tenen caixets més alts, però mantenen la gira de Rising Star perquè li
donen el valor que té”, diu el director de L’Auditori, Robert Brufau. És
el que va passar amb la pianista georgiana Khatia Buniatishvili, que
com a Rising Star va tocar al Palau
de la Música per només 600 euros
quan ja estava cobrant 6.000 euros
per concert.e
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l poder balsàmic d’un somriure, d’una abraçada, d’una mirada còmplice. I, si venen acompanyats d’un bon
plat o d’una copa, millor. Un cop
d’ull a les fotografies que il·lustren
Diálogos, un llibre regal iniciativa
del Gremi de Restauració de Barcelona, és un glop de bon rotllo. El
plantejament és senzill: reivindicar
el diàleg a favor de la distensió política. Barcelona i Madrid convertides en destinació d’entesa. Des de
José Luis Rodríguez Zapatero amb
Xavier Sardà, Isabel Coixet amb
Carmen Machi o Rosa María Mateo
amb Josep Cuní. Un total de 12
converses relaxades entre dues,
tres o quatre persones en restaurants de Madrid i Barcelona. La iniciativa aconsegueix relaxar la mira-

da entre tanta informació amb espines. Però el sol fet que hi hagi la
iniciativa ja posa en evidència l’excepcionalitat de l’assumpte. També
ho és que les persones que s’hi donen cita no estiguin realment en talaies ideològiques divergents; totes han apostat des de diferents altaveus per bastir ponts. ¿Quantes
negatives han rebut els promotors
de les trobades? Probablement, els
seus rostres donarien per a diversos
volums. Entre els que sí que han acceptat, sorprèn trobar-hi Artur Mas.
El procés sense ell no s’entén. Tampoc, aquest aire amb espines que
respirem. La seva presència és significativa. Potser aprofita la seva
inhabilitació per explorar altres rutes. Ítaca ha resultat ser més lluny
del que imaginava. H
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alde
ió
arist
ia
oúna
es
ot,

ad
ar
ade
de

JOSEP MARIA

Espinàs

Riverola

a excusa

enm
òmi-

SECCIÓN: OPINION
el Periódico

treball, tal com va quedar posat sobre la taula a l’Agenda Europea de
Migració (2015). En aquesta proposta de la Comissió, juntament amb
el control de les fronteres i la gestió
de l’asil, hi apareixia com a punt
clau i complementari de l’anterior
la necessitat d’obrir vies legals en
els mercats de treball europeus. Els
estats membres només es van centrar en les polítiques relacionades
amb el control i la seguretat fronterera, donant la raó a les forces polítiques que apel·len al discurs de la
por i de la inseguretat davant la migració i, per tant, utilitzant els
marcs discursius posats a la seva
disposició pels actors més radicals.
L’única finestra d’esperança es
va obrir quan el Govern de Pedro
Sánchez va voler trencar amb
aquesta tendència en la Unió Europea (UE) i va acceptar la recepció de
l’Aquarius en territori espanyol. Lamentablement, aquest cop de timó
simbòlic es va quedar en això, en el
simbòlic. No hi ha hagut més fets,

discursos o polítiques que hagin fet
alimentar qualsevol esperança de
construir una Europa dels drets en
lloc d’una Europa
fortalesa. Davant
els que apel·len a
una UE com un oasi de drets, no tenim més remei
que respondre, sí,
però limitats i no
universals. Davant
MONRA els
que parlen
d’una Europa sense fronteres, responem, sí, però
només per a alguns.

LA POR

de la migració ha de
deixar de ser una excusa per no fer
res o, encara pitjor, per generar un
sentiment d’inseguretat en les nostres societats. Potser seria necessari
construir des de premisses diferents, com la inevitabilitat de la migració en un món globalitzat i la necessitat de governar-la de la millor
manera possible. O des del garantisme jurídic i l’exigibilitat del compliment de l’Estat de dret. Siguem
constitucionalistes i europeistes.
No és necessari modificar o crear eines noves, simplement utilitzem
les existents de manera adequada.
Així serà molt més senzill desmuntar els discursos excloents i xenòfobs, i convèncer els ciutadans que
la migració no només no és una
amenaça, sinó que és una oportunitat de millora per a tothom. H
Professora de Ciència Política a l’UCM i investigadora sènior a l’ICEI.

Cantar,
respirar, viure

H

e de dir que sempre
m’ha agradat cantar.
I, en la meva vellesa,
de vegades em trobo
cantussejant. Només
faltava que en temps difícils per a
la política, durant el franquisme,
aparegués el grup anomenat Nova
Cançó. I, és clar, m’hi vaig apuntar. Aquelles cançons eren la manifestació de la llengua, de la modesta però creativa llengua catalana. Deixant de banda, ara, hi ha algunes creacions musicals d’aquell
temps que formen part del patrimoni de la meva generació.
La cançó francesa em va obrir
portes a la possibilitat de transmetre emocions... Com Clopin, clopant,
que cantava Yves Montand. «Com
alça el vol una oreneta, la vida fuig
massa de pressa, i jo me’n vaig, clopin, clopant».
Però, per damunt de tot, el que
importava era transmetre emocions en català. Naturalment, hi
ha una gran diversitat en l’àmbit

Sempre m’ha agradat
cantar i només faltava
que aparegués la Nova
Cançó per apuntar-m’hi
de la cançó. Si no m’equivoco, a
Montserrat se celebraven cantúries o simplement cants.
No soc expert en aquestes
matèries, però sembla que el cant
està relacionat amb alguns moments i amb alguns fets. El que
tinc present és l’expressió cantussejar. I si no m’equivoco al·ludeix a
un cant poc rigorós. A mi sempre
m’ha agradat cantar, però sense la
necessària exigència que cal tenir
si es vol cantar bé.

PASSADA

la postguerra,
l’anomenada Nova Cançó propagava, escampava, deixava anar un
desig de llibertat. Tal com deia fa
unes setmanes, sempre recordaré
aquell dia que fèiem aquell recital
de cançons al Palau de la Música
–si no m’equivoco– amb policies
vestits de paisà asseguts entre el
públic, anotant qui cantava i què
passava. D’una dotzena de cançons, la censura només n’havia
autoritzat dues.
No van aconseguir que el recital fracassés. No ho van aconseguir. Raimon i jo vam anar repetint alternativament les úniques
dues cançons que havia permès la
censura. El públic ho va entendre
aplaudint cada absurda repetició.
Els policies no van entendre res. H
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«Digues que les entrades dels
concerts són molt cares, tio»
SALVADOR SOBRAL Presenta el seu disc ‘París, Lisboa’ i cantarà al Palau de la Música el 16 de maig
XAVIER GONZÁLEZ

LUIS MIGUEL MARCO
BARCELONA

El guanyador del Festival d’Eurovisió
2017 amb Amar pelos dois arriba amb
el seu primer disc d’estudi després
del trasplantament de cor. Es diu París, Lisboa, homenatge a París, Texas, de
Wim Wenders i amb banda sonora de
Ry Cooder, i és ple de textures jazzístiques. Ens veiem amb Salvador Sobral
(Lisboa, 1989) en l’estudi dels seus
amics de Barcelona, on ve de tant en
tant. I encara que mostra al·lèrgia a
les fotos i la promoció, es deixa anar.
El 16 de maig es presenta al Palau de
la Música. «Estic boig per cantar aquí,
però digues que les entrades són molt
cares, tio».

— ¿El teatre és el seu territori ?
— Sí. Tocar a l’aire lliure és perillós,
tio. En llocs grans la gent comença a
parlar, no pots arribar.
— A Mallorca, fa anys, no va tenir un
públic gaire agraït.
— Borratxos alemanys. No hi tenia
res a fer.

— Li encanta anar pel carrer sense que
el coneguin, aquí i a Lisboa.
— Exacte. He canviat molt des d’Eurovisió. Aleshores estava 20 quilos
més prim. I porto els cabells més
curts.

«Ara és quan
estic disfrutant
de tot el que em
va portar Eurovisió.
I del meu nou cor,
és clar»

— He de felicitar-lo perquè va tornar
a néixer i pel seu casament recent.
— Em vaig casar amb Jenna Thiam,
que és francesa. I vam fer una celebració de l’amor, a la Fábrica do
Braço de Prata, casa meva, un paradís cultural. A ella la vaig conèixer el
2016. Ha estat al meu costat en els
bons i i els mals moments.
— Parla espanyol amb un accent molt
curiós, ¿andalús?
— M’agrada l’accent veneçolà i vaig
canviant a l’andalús, perquè tinc
molts amics andalusos. Tinc obsessió per les llengües. El meu animal
d’esperit és un papagai. Tot el que escolto, ho repeteixo. Ara estic aprenent suec. Després de la música, el
meu gran amor són les llengües: si
un dia em quedo sense veu hauré de
dedicar-me a fer traduccions.
— En el disc canta en portuguès, castellà, francès i anglès.
— Incoherència artística. Dispersitat. ¿Què diran els crítics? Un artista
que busca el seu estil. Jo soc així, tio.
La coherència està en els músics i en
la meva veu. Crec que tenim un so
molt personal i característic.
— Hi ha una balada en què torna a
cantar amb la seva germana, Luísa.
— Prometo não prometer. És l’estil
d’Amar pelos dois. Ella vindrà l’11
d’abril al Luz de Gas.
— És veritat que la seva mare deia
que tenia un Caetano Veloso i una
Maria Bethânia, també germans.
— Encara ho diu. La meva mare embogia amb María Bethânia. Jo vaig
créixer estimant la seva música.

— A part del seu projecte personal,
canta boleros amb Alma Nostra i música indie amb la banda Noko Woi.
— Per a la indústria és un malson,
però és el que em fa feliç. Aquí exploro la meva personalitat.

33 El cantant portuguès Salvador Sobral, dijous passat a Barcelona.

«Tinc obsessió per
les llengües. El meu
animal d’esperit és
un papagai. Tot el
que escolto, ho
repeteixo»

— ¿Com va ser conèixer Caetano Veloso?
— Diuen que un no hauria de conèixer els seus ídols. Pensava que era veritat fins que vaig conèixer Caetano
Veloso. Ell és la persona més humil
que he conegut. Em veia cantant
amb admiració. ¡A mi! Després va estar tocant la guitarra durant hores,
amb 76 anys. Ja m’agradaria a mi
arribar així.
— Hi ha bossanova, al disc.
— Sí. Ela disse-m assim, una cançó brasilera que Joel Silva em va proposar.
Els portuguesos creixem amb la
bossanova, i vostès, amb els boleros.
— I chanson francesa.
— Això és perquè fa un any i mig vaig
començar a escoltar els grans francesos: Brel, Montand, Gainsbourg... i
aquesta base també hi és. I després
és aquesta melancolia típica de la
música portuguesa.
— Un amic diu que no suporta més
de tres fados: s’obriria les venes.
— Ho entenc. Jo no puc més de 40 minuts. Em passa el mateix amb el flamenc, és massa intens.

— ¿És una mica showman?
Sí. De sobte, faig una performance
dramàtica. Crido. M’agrada.
— Va dir que tant de bo hi hagués més
música i menys artifici a Eurovisió, però em temo que no li han fet cas.
— És un xou, és entertainment, la gent
no hi vol cançons profundes, vol foc,
estímuls.
— Aquest any és el que promet Portugal. ¿Ha escoltat la cançó espanyola?
— No. ¿És bona?
— La canta un català sortit d’OT. És
optimista, alegre, contagiosa.
— Ja. ¿I té bones perspectives?
— Espanya mai les té. ¿Estarà el 18
de maig davant el televisor?
— No ho crec. Mai veia Eurovisió.
Quan hi vaig ser, tampoc, i l’any passat era al backstage. Ara és quan disfruto de tot el que allò em va portar. I del
meu cor nou.
— ¿Què li ha passat a Lisboa?
— El turisme, tio. Igual que va passar
amb Barcelona, Lisboa està de moda.
— I ara em dirà que no ha coincidit amb
Madonna en cap club...
— Doncs no. Hi anava a coincidir
una nit i no hi vaig poder anar. I a sobre ara va i anuncia que se’n va. H
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Ramón
De España

Recorda
els anys

L

a dècada del
la fama imm
bretot pel qu
gràcies a la inexpl
dels pantalons de
del mullet, pentin
avui ja només llue
Els 80, al contrari
amb molta toler
aquelles cabelleres
les dones i les jaqu
cleres dels homes (
si és possible, com
son a Corrupción en
tentar posar les cos
fotoperiodista i a
regne Xavier Gass
blicar ¿Qué fue de l
regalar per Sant
érem adolescents e
da, que no dubto
prodigiosa i, sobr
hi eren.
Aviam, només e
rèixer tres discos f
pop, el Ziggy Star
Bowie; el Transform
ed, i el primer tre
de Roxy Music. A B
gona meitat de la
una festa formid
mort de Franco
Jordi Pujol, que,
dant, va manar p
una estrella de l’un
produir l’únic gru
punk digne d’aque
da Trapera del Río,
de cinc anys en q
gaire bé què estav
no, i això era un c
d’allò més estimul
pantalons acampa
els 70 van ser anys
llors que els actu
se’ls a broma no és

Època il·lusion

Gassió és un hom
res, com la mare
un impressionant
d’imatges amb le
plert ¿Qué fue de lo
per recordar l’èp
vam viure i perquè
més seriosament e
bé és un repàs g
d’una Espanya qu
però en què hi hav
ça en el futur que
avui, quan impera
que em quedi com
quimeres i utop
ment, però socialm
ment rellevants. ¿U
ja i d’anar amb un
espardenya? Tamb
nada d’un concept
marcint amb el tem
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