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Brussel·les té
por que la
pujada de
pensions freni
l’ajust del dèficit
 Moscovici demana a
Espanya més esforços
per reduir el desfasament
entre ingressos i despeses
La Comissió Europea va elogiar
ahir el creixement de l’economia
espanyola,alaqualvadonarsuport
elevant-ne les previsions d’aquest
any i el que ve. Però es va mostrar
preocupada pel fre a la reducció
del dèficit que impliquen les mesures més recents. ECONOMIA 53
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Raimon publica l’àlbum del seu recital
de comiat i no descarta nous discos
El músic, crític amb la regressió de la llibertat d’expressió, presenta ‘L’últim recital’
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Raimon va presentar ahir al Palau de la Música l’àlbum que recull el seu últim concert, que va
oferir fa un any al mateix escenari. El cantautor va aprofitar
l’ocasió per reafirmar la seva voluntat de no tornar a fer concerts, tot i que va deixar oberta la
possibilitat de continuar publicant més discos en el futur, com
també llibres.
El músic de Xàtiva va oferir
ahir una roda de premsa per presentar L’últim recital (Picap), un
doble CD atractiu i molt cuidat i
un DVD (amb la retransmissió
del concert que va fer TV3) on hi
ha enregistrat aquest últim concert, que va oferir el 28 de maig
de l’any passat i amb què es va
acomiadar dels escenaris al Palau de la Música de Barcelona.
D’aleshores ençà el carismàtic
artista va reconèixer que l’any
que ha passat no ha pogut fer allò
que tenia previst, perquè ha tingut el temps ocupat, entre altres
coses, amb la preparació de l’àlbum, raó per la qual “no he trobat a faltar fer concerts; en tot
cas, sí fer assajos, però ja se sap
que quan no hi ha actuacions no
hi ha assajos. És qüestió d’assumir-ho”.
Les altres activitats que l’han
tingut ocupat han estat “la vida
quotidiana” o estar atent a l’actualitat catalana, que a parer seu
“és complicadíssima”. Als seus
77 anys, l’autor d’Al vent va emfatitzar un parell d’aspectes de
l’actualitat política que li generen un malestar evident. Per
una banda, va lamentar de manera contundent que es fessin les
eleccions del desembre passat
perquè després “els que les van

certs i les gires”, no descarta
tornar-hi. “Compondre és una
cosa, i cantar, una altra, però si
no trobo l’intèrpret adequat per
a alguna cançó... qui sap”, va
aventurar.
De moment està “ordenant la
història viscuda” i repassant una
sèrie de llibretes, “dotze o catorze, amb diaris, lletres, reflexions
i altres coses que va escriure amb
la lletra molt estreta als anys vuitanta. No sé què en faré, però si
hi ha algú que consideri que algun és publicable...”.
En espera que això passi, l’aficionat podrà delectar-se amb la
seva nova obra: “Crec que conté
les millors versions possibles
d’aquella tanda de concerts de
comiat”, i que traspua “una certa
bellesa”, ja que des del punt de
vista personal l’emoció va ser
molt forta en cadascun dels con-

‘La Vanguardia’ ofereix
en exclusiva el dissabte
12 i el diumenge 13
l’àlbum al preu de
14,95 € més cupó del dia

XAVIER CERVERA

El cantautor de Xàtiva ahir a l’escenari del Palau de la Música

guanyar estiguin a la presó”, una
cosa insòlita, segons el cantautor, perquè “si deixes fer unes
eleccions, les deixes fer. Si haguessin perdut, no serien a la
presó, una presó preventiva perfectament discutible”. Relacionat amb aquesta qüestió, Raimon va considerar, així mateix,
que “el procés independentista
també ha comès errors, que no fa
falta assenyalar perquè són coneguts per tots”, i que “el moment és difícil per a tothom, no
només per a Catalunya; a Europa
també hi ha una regressió, per no
parlar dels Estats Units amb
Trump”.

L’altra qüestió que va treure
tota la determinació i l’èmfasi
del músic van ser les penes de
presó que graviten sobre alguns
músics pel contingut de les seves
lletres, sobre l’estat de salut actual de la llibertat d’expressió:
“Sembla que ara un és lliure per
escriure el que vol”, a diferència
dels seus inicis com a cantautor,
on hi havia la figura del censor,
que deia, a priori, el que es podia
publicar. “Ara se’ls deixa publicar i després els fiquen a la presó,
i això demostra que és un sistema d’una hipocresia immensa,
perquè o hi ha llibertat d’expressió o no n’hi ha”. I va reflexionar

en veu alta que malgrat haver
viscut la censura franquista, ell
sempre s’ha sentit un creador
lliure, ja que el que no li deixaven gravar a Espanya ho gravava a França; o bé quan havia de
cantar segons quines cançons,
ho feia en espais eclesiàstics o
universitaris, on hi havia més
possibilitats de driblar la censura. “Durant la dictadura vaig
cantar més en sagristies que en
teatres”, va afegir.
Entre les activitats que vol dur
a terme en aquesta etapa de la
seva vida després de mig segle de
carrera sobre els escenaris, va
manifestar que no té una necessitat immediata per editar nous
treballs, encara que té moltes
cançons a mitges i “hi ha dies
que em pregunto si hauria d’acabar-les i gravar-les”. Perquè, tot i
que admet que se sent gran “per
al ritme que comporten els con-

certs, però especialment l’últim,
una situació que va mirar de diluir fent alguna broma. En total,
doncs, es tracta d’un generós
compendi de 36 composicions
que recorren el seu ampli cançoner i que va interpretar a l’últim
dels 12 recitals amb què es va
acomiadar del públic fa un any. A
més del repàs del seu repertori
històric, el disc recull dos temes
inèdits que va interpretar en
aquest intens comiat: I nosaltres
amb ells i Napolitana per a tu, dedicada a la seva dona, Annalisa
Corti, còmplice i productora
del disc.
L’obra ja entra pels ulls amb la
portada, que es remunta als seus
inicis amb una fotografia d’Oriol
Maspons que mostra un joveníssim Raimon el 1963. A la segona pàgina del profús llibret, de
52 pàgines, hi ha una breu sentència de T. S. Eliot que resumeix immillorablement el sentit
d’aquesta obra: “En els meus
principis hi ha el meu final”.
El doble CD + DVD es posarà a
la venda el divendres 25 de maig,
però La Vanguardia l’oferirà en
exclusiva el dissabte 12 i el diumenge 13 de maig a un preu de
14,95 € més el cupó del dia.

El Festival Jazz Vic celebra
20 anys d’innovació
TONI COROMINA
Vic

Fins al 13 de maig, Vic es convertirà en la capital del jazz de nova
creació amb la celebració de
l’Alhambra Festival Jazz Vic inaugurat ahir, amb una vintena de
propostes entorn de les noves
tendències del jazz i les músiques
improvisades. La majoria de concerts tindran lloc a la Jazz Cava i a
la plaça del Carbó.
Del programa en destaca la
presència del pianista nord-americà Craig Taborn aquest dissabte i

Kombat (amb Pablo Schvarzman,
David Soler, Jordi Matas, Nico
Roig i Marcel Bagés). El cartell el
completen Threejay, BUG (D.O.),
Marc Vernis Trio, la Big Band del
20è aniversari, Radament, Albert
Cirera, Bill McHenry, Toni Saigi,
Txema Riera Trio i Big Menu feat.
Escandaloso Xpósito.
El festival també ofereix activitats paral·leles, com la projecció
del film Cotton Club, el Matí de les
Escoles de Música, l’exposició
Centre d’atenció primària CAP
Jazz (al Centre d’Arts Contemporànies de Vic) o una audició

U M A R I
4 Mayo, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 106084

TARIFA: 4998 €

E.G.M.: 611000

ÁREA: 193 CM² - 17%

SECCIÓN: SUMARIO

DIVENDRES, 4 MAIG 2018

SEGONA

ELS SEMÀFORS

RECTOR

Alma Guillermoprieto
ESCRIPTORA I PERIODISTA

xcel·lent

periodista, escriptora i
 Laprofessora
mexicana Alma

ment excel·lent” o fins i tot “si és elegit puc
nse equivocació que el senyor Trump serà
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n el text, si no fos perquè els va redactar l’intecap prova que pogués certificar-ho.
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a. En qualsevol cas, la notícia no ha sorprès
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ton Post, aquesta
ra el número tres
eguim per a bingo.

er

ACTRIU

guanyadora de
 L’australiana,
dos Oscars per Blue Jasmine i

L’aviador, destaca ara en una cinta
que és també una obra d’art, Manifesto, de Julio Rosefeldt. Blanchett fa
tretze papers que
personifiquen tretze
moviments artístics.
PÀGINA 35

CANTAUTOR

CULTURA

Plaça per a Goytisolo
L’Ajuntament de Madrid
ha aprovat posar el nom del
poeta Juan Goytisolo a la
plaça situada davant del Museu
Reina Sofia. PÀGINA 38

e creuers a Baré creix en tema: 619.364 passats en algun dels
ls que solquen el
van visitar la
ana entre els
vembre del 2017
018, gairebé una
del total de visiim any.
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Guillermoprieto ha estat distingida amb el premi Princesa d’Astúries de Comunicació
i Humanitats del
2018 per la seva llarga trajectòria com a
reportera d’Iberoamèrica. PÀGINA 28

ESPORTS

Itàlia a Jerusalem
Encara que ja no és notícia que
les curses ciclistes de llarga
distància arrenquin lluny dels
països que les acullen, no deixa
de sorprendre la decisió del Giro
d’Itàlia de començar avui la seva
edició a Jerusalem, amb la qual
cosa no només travessen fronteres, sinó que es mouen de continent a la recerca d’una repercussió mediàtica per la qual
l’estat d’Israel pagarà 27 milions
d’euros. PÀGINA 52
ECONOMIA

El telèfon perd força
Les companyies de telecomunicacions estan canviant les fonts
d’ingressos, reemplaçant la
clàssica telefonia pels serveis
d’internet i televisió, que l’any
passat van representar el 54%
de les vendes totals, xifra que
creixerà en el futur. PÀGINA 55

PENSEM QUE...

seguretat a Fort Pienc

recital és l’il·lustra L’últim
tiu títol de l’àlbum que ha

publicat Raimon, on recull sonorament i visualment el que va ser
el seu últim concert
de comiat dels escenaris, el 28 de maig
de l’any passat al Palau de la Música.
PÀGINA 36

Carme Pigem
ARQUITECTA

Arquitectes, l’estudi
 RCR
format per Rafael Aranda,

Carme Pigem i Ramon Vilalta amb
seu a Olot, va guanyar l’any passat
el prestigiós premi
Pritzker. Ara seran
els representants de
Catalunya a la Biennal d’Arquitectura
deVenècia. PÀGINA 38

Donald Trump
PRESIDENT DELS EUA

nova mentida de Do Una
nald Trump ha quedat en

evidència. El president, que fins
ara deia que no sabia res del tracte,
haadmèsquevaabonar al seu advocat els
130.000 dòlars que
aquestvapagarauna
actriu porno per ferla callar. PÀGINA 6
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Raimon, ahir al Palau de la Música, on ara fa un any va acomiadar-se amb una sèrie de dotze recitals ■ MARTA PÉREZ / EFE

El cantautor recupera una fotografia d’Oriol Maspons de l’any 1963
per a la coberta d’un CD/DVD que recull el seu últim recital al Palau

Raimon, inici i final
Guillem Vidal
BARCELONA

28 de maig del 2017. Raimon oferia l’últim d’una
sèrie de dotze recitals de
comiat al Palau de la Música, on havia cantat en 56
ocasions des del gener del
1967.
El
document
d’aquell adeu –L’últim recital (Picap), un doble CD i
DVD amb les 35 peces que
va interpretar, entre les
quals dues d’inèdites: I
nosaltres amb ells i Napolitana per a tu– ja està a la
venda. “L’emoció era molt
forta”, recordava ahir el
cantautor xativí en un acte de presentació al mateix
Palau. “D’emoció n’hi va
haver tots els dies, però en
l’últim, a més, vaig sentir
una mica de tensió, que
vaig suavitzar amb algunes bromes, com dir per
exemple que el recital
constaria de tres cançons i
‹uns quants bisos›.”
Raimon, però, i a pesar

de la tensió, va acomiadarse, com remarcava ahir
Joan Carles Doval, director de Picap, en “plenitud
de veu i plenitud creativa”,
insuficients, tanmateix,
per replantejar-se un retorn als escenaris. “Encara que sembla que en tingui 21 o 22, en tinc 77. I

“Es van fer unes
eleccions i els
que les van
guanyar estan a
la presó; això no
passa enlloc”

aquelles punyetetes a les
quals abans no donaves
importància, a certa edat
les comences a notar”, exposava ahir Raimon, que
en aquest últim any d’ab-

sència dels escenaris ha
viscut “una allau de vida
quotidiana” en què ha passat “de la condició de cantant a la de ciutadà normal”. “Quan tens un projecte concret sí que tens
necessitat d’escenaris,
però com que ara no
n’hi ha cap, aquesta necessitat, almenys ara,
no l’he sentida”, deia.
L’últim recital recupera per a la portada una de les fotografies que Oriol
Maspons, el febrer
del 1963, li va fer
per a la coberta
d’Al vent, tot inspirant-se en un
vers de T.S. Eliot
–“en el meu inici
hi ha el meu final”– reproduït
en l’inici d’un
llibret de 52 pàgines
amb totes les lletres.
En els dos CD i el DVD
que integra la transmissió
que, d’aquell recital, en va

fer TV3 s’hi amaguen cançons que Raimon feia anys
que no interpretava en directe (com ara Amanda,
de Víctor Jara) i, també,
clàssics

(Diguem no, Jo vinc d’un
silenci, Al vent) que, en els
temps actuals, ressonen

de manera especial. “És
una situació complicadíssima”, responia el cantautor quan se li va preguntar
pel moment polític. “Es
van fer unes eleccions i els
que les van guanyar estan
a la presó, la qual
cosa no passa enlloc. Si les haguessin perdut, ara no
hi estarien”, va dir
Raimon, per a qui
l’independentisme,
però, ha comès “errors que no cal que jo
digui”.
Raimon, víctima en el
passat de la censura,
també va opinar, finalment, sobre les condemnes a rapers. “Ells,
com nosaltres, escriuen
el que volen, però si aleshores hi havia un censor
dient què es podia publicar i què no, ara els hi deixen publicar i, després, els
posen a la presó. És un sistema d’una hipocresia immensa.” ■
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Raimon, contra “la
hipocresia immensa
del sistema”
El cantautor publica el doble CD i DVD
enregistrat en directe de ‘L’últim recital’
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Raimon va tornar ahir al lloc del
crim, allà on fa un any va acomiadar-se dels escenaris: el Palau de la
Música. El motiu era la presentació
de L’últim recital (Picap), un doble
CD i DVD que documenta l’últim
concert de Raimon, el del 28 de maig
del 2017. És el testimoni del final
d’una sèrie de dotze concerts d’una
gran intensitat emocional. “L’emoció era molt forta –admet Raimon–.
I l’últim dia vaig tenir una mica de
tensió que vaig apaivagar fent alguna broma, com quan vaig dir que seria un recital de tres cançons i uns
quants bisos”.
L’últim recital aplega en els dos
CD les 35 cançons que va cantar, i
el DVD és el document audiovisual
que va enregistrar TV3. Tot plegat
mostra un Raimon “en plenitud de
veu”, tal com explica Joan Carles
Doval, director de la discogràfica Picap. A més d’un recorregut antològic pel repertori del cantautor de
Xàtiva, l’àlbum també inclou dues
cançons que havia interpretat en directe però que fins ara no havia inclòs a cap disc: I nosaltres amb ells i
Napolitana per a tu. Segons Raimon, la primera cançó “ressegueix
una manera de viure”, la seva, i la segona està dedicada a la seva companya, Annalisa Corti. “És un divertimento conjugal. A més, és una napolitana, que a l’Annalisa i a mi ens
agraden molt”, diu abans de recordar que ella no és napolitana sinó

d’Òstia, “amb perdó”. “Ma mare
quan li vaig dir que em casava amb
un xiqueta d’Òstia em va dir: «No siguis malparlat»”.
Raimon manté l’humor fins i tot
en la descripció de qüestions més
aviat prosaiques, com ara que en els
CD ha reduït “els aplaudiments i els
parlaments”, sense que desapareguin. “En el primer disc en directe
que vaig fer al Palau [l’any 1967] hi
ha més aplaudiments que Raimon”,
diu. Un any després del comiat dels
escenaris reconeix que va tenir “la
sensació que s’acabava una etapa, la
dels 21 al 76 anys, i que en
començava una altra”.
Enyora els escenaris? “No,
la veritat és que no. He tro-bat a faltar els assajos, però
ò
com que no teníem res perr
assajar m’he resignat. Quan
n
tens un projecte concret ne-cessites l’escenari i quan no
o
el tens aquesta necessitat no
o
la sents”, diu.
Una allau de vida quotidiana
na

Ara, sobre la naturalesa
sa
d’aquesta nova etapa ni connufirma ni desmenteix que pues.
gui publicar cançons noves.
“Tinc moltes coses no acabaades, i no sé si les acabaré. Però un
disc no ho sé, depèn de mil coses”,
concedeix sense voler concretar.
De moment, en el trànsit de “la professió de cantant a la de ciutadà”
prou feina ha tingut amb “l’allau de
vida quotidiana” de l’últim any, inclòs un incendi a l’edifici on viu:
“Vam estar dos mesos respirant

Raimon ahir al Palau de la Música, el mateix lloc on fa un any va fer els dotze concerts
amb què va acomiadar-se dels escenaris. FRANCESC MELCION

fum”.
Aquesta vida quotidiana
fu
no l’ha mantingut aliè a les
convulsions
polítiques dels
co
últims
mesos a Catalunya.
úl
Aquí
l’humor perd protagoA
nisme
i Raimon s’explica amb
n
el
e posat seriós. Diu que les coses
s han canviat “a pitjor”. “És
una
u situació complicadíssima.
m Es van fer unes eleccions
i el fet que els que les van guanyar
estiguin a la presó és
n
una
u cosa estranyíssima. No
passa
enlloc. O deixes fer les
p
eleccions
o no les deixes fer,
e
però si tu fas unes eleccions
i després resulta que són dolents perquè han guanyat...
Si haguessin perdut no els haurien
posat a la presó. I després hi ha hagut errors per la part del procés independentista que no cal que jo els
digui perquè els sabem tots”.
Per a Raimon, “estem vivint un
moment molt difícil, però no només
aquí, també a Europa i als Estats
Units, amb un senyor que vol posar

més fronteres de les que ja hi ha”. La
perplexitat es converteix en indignació quan li preguntem sobre els
rapers, com Valtonyc i Pablo Hasél,
que s’enfronten a penes de presó
per unes cançons. “Nosaltres teníem un avantatge respecte a ells. Ells
sembla que són lliures i escriuen el
que volen. Jo també escrivia el que
volia, però hi havia uns censors que
et deien: «Això es pot publicar, això no es pot publicar». A aquests els
deixen publicar i després els foten
a la presó. És un sistema d’una hipocresia immensa. O hi ha llibertat
d’expressió o no n’hi ha”, assegura
Raimon, que considera que és “una
bestiesa deixar que cadascú digui el
que vulgui però dur-lo a la presó segons el que digui”.
Amb la mateixa contundència es
mostra contra la presó preventiva
dels presos polítics: “Persones que
fa sis mesos que són allà i a les quals
encara no els han fet judici, i d’altres que gairebé hi ha sentència i estan al carrer”.e
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LANZAMIENTO DEL AUTOR DE ‘AL VENT’

aunque rebajando un poco ciertos
excesos ambientales. «Porque en el
disco que grabé, también en el Palau, en 1967 había más aplausos
que Raimon», bromeó.

Raimon, el trovador se
convierte en ciudadano
3 El doble CD y DVD ‘L’últim recital’ recoge su adiós a los escenarios
EFE / MARTA PÉREZ

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

P

arecía que, consumado su
retiro del año pasado, Raimon no iba a comparecer
nunca más ante la prensa,
pero la edición del doble CD y DVD
L’últim recital le ha sacado de su «alud
de vida cotidiana», como describió
ayer su actual estado civil, esa condición de «ciudadano normal». Un trabajo este en cuya portada aparece
con 21 años, fotografiado por Oriol
Maspons en 1963, y que en su interior luce una filosófica sentencia de
T. S. Eliot: «In my beginning is my end»
(«en mi principio está mi final»).
La nueva obra recoge el recital
que, el 28 de mayo del 2017, puso
punto final a la carrera de Raimon
en el Palau de la Música. Un concierto en el que sintió «una emoción
muy fuerte» que trató de combatir
con un poco de ironía. «Como cuando comencé diciendo que el recital
constaba de tres canciones y unos
cuantos bises», apuntó. Las tomas de
estas 36 canciones conservan el aura de las situaciones irrepetibles,

el Periódico

33 Raimon posa durante la presentación de ‘L’últim recital’ en el Palau de la Música Catalana, ayer.

Raimon
CANTANTE

«Yo tenía un censor
que me decía lo que
se podía publicar o
no. Ahora a otros les
dejan publicar y luego
los meten en prisión»

CANCIONES INÉDITAS / Entre esas piezas
hay dos inéditas: I nosaltres amb ells,
canción que expresa «una manera
de vivir con pocas palabras», y la graciosa, romántica, Napolitana per a tu,
dedicada a su mujer y mánager,
Annalisa Corti. «Una tomadura de
pelo a mí mismo y un divertimento
conyugal». Raimon habló luego de
unas misteriosas «libretitas de cien
páginas con letra pequeña, 12 o 14»,
en las que lleva años tomando notas,
esbozos de canción incluidos, que
parecen dejar la puerta medio abierta a composiciones futuras. Pero
¿podría llegar a haberlas? «No tengo
ni idea. Todo eso ya lo iremos viendo. Y si no saliera nada, ya sabéis que
en València hacemos fallas».
No, no echa de menos la actividad
profesional, en parte porque dice haber estado entretenido con fastidiosas inclemencias: un incendio en las
plantas inferiores del edificio de Barcelona en el que vive e inundaciones
en su residencia de Xàbia. Sí que ha
seguido, cómo no, la actualidad política, que «ha ido a peor» y «actualmente es complicadísima».
PRISIÓN PREVENTIVA «DISCUTIBLE» / Crítico durante estos años con el proceso
soberanista, arremete ahora contra
los encarcelamientos. «Se hicieron
unas elecciones y los que las ganaron
están en la cárcel, lo cual es rarísimo,
no pasa en ninguna parte. O dejas hacer las elecciones o no las dejas hacer.
Pero si las haces y luego estos son malos porque han ganado… Si hubiesen
perdido, no les habrían metido en la
cárcel», opinó el trovador, que tachó
la prisión preventiva de «perfectamente discutible» y aludió luego a
«los errores del proceso independentista, que no hace falta mencionar
porque están ahí y todos lo sabemos».
A propósito de otros encarcelamientos, estos aún no consumados,
los que acechan a ciertos raperos,
lanzó Raimon otra reflexión en la
que comparó su generación con la
actual. «Nosotros teníamos una ventaja. Yo tenía un censor que me decía: ‘Esto se puede publicar y esto no’.
A ellos, en cambio, les dejan publicar
y luego los meten en prisión», manifestó con sorpresa. «Es un sistema de
una hipocresía inmensa. O hay libertad de expresión o no la hay».
Se fue, pues, el Raimon trovador
pero queda el ciudadano, como concluyó con humor: «Yo era un cantante y ahora soy una persona». H

CANTADES D’HAVANERES
EL 6 DE MAIG
06-maig-18. 18.00 h. REUS. BAIX CAMP. Tarragona. Teatre Sala Santa
Llúcia. Grup: SOPA DE PEIX.
06-maig-18. 18.00 h. TORDERA. MARESME. Barcelona. Teatre Clavé.
Grup: LES ANXOVETES.
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El último ‘Al vent’ de Raimon
Se edita un CD y un DVD del concierto de despedida del cantautor en el Palau de la Música
MIQUEL JURADO, Barcelona
Hace algo menos de un año, el
28 de mayo de 2017, Raimon daba su último y apoteósico recital
en público en el Palau de la Música Catalana. Ahora, aquel momento histórico, el último concierto de una tanda de doce realizados con todas las entradas
vendidas con meses de antelación, acaba de ser publicado en
un su doble vertiente de audio y
vídeo: Raimon. L’últim recital
(PICAP) incluye un doble CD y
un DVD que con la totalidad del
concierto y la filmación del mismo que TV3 ofreció en directo.
Treinta y cinco canciones, entre
ellas dos inéditas hasta aquel
momento y el Al vent final que
desató muchas lágrimas y representó el capítulo final de la carrera de Raimon.
L’últim recital se presentó
ayer en el mismo Palau de la Música que acogió el evento. Raimon, controlando las emociones
de volver al emblemático local
en el que habrá cantado en solitario en 56 ocasiones, explicó que
el disco podía haber salido antes
pero ha preferido “dejarlo reposar y poder cuidar todos los detalles”. Por ejemplo, se han recortado aplausos, aquella noche fueron muchos porque la emociones se desbordaron ya desde el
primer momento. “En el primer
disco que grabé en el Palau había más aplausos que Raimon”,
bromeó el cantautor retirado.
“Una cosa es escucharlo en casa
y otra en directo; en casa tantos
aplausos llegan a molestar. Lo
que sí he dejado son los comentarios. Fue una mezcla muy fuerte de emociones, tanto las mías

tenemos las Fallas”.
El tono distendido y con los
habituales toques humorísticos
de Raimon, se torció al hablar
de la actualidad. Un Raimon con
el talante mucho más serio afirmó que en política “muchas cosas han ido a peor. No soy un ser
político pero siempre me ha interesado la vida social de este país
y también de fuera. Actualmente vivimos una situación complicadísima. Se han realizado unas
elecciones y los que han ganado
están todos en la cárcel. Es incongruente, como los errores de
los que han liderado el procés
independentista, errores que no
hay que enumerar porque ahí
están. Como que haya gente en
prisión preventiva que llevan
seis meses sin juicio mientras
que otros, con sentencias firmes, están en la calle. Y no solo
aquí, en los Estados Unidos tenemos a un señor que quiere poner todavía más fronteras”.

Censuras actuales

Raimon en el escenario del Palau, donde se han presentado el CD y el DVD de sus conciertos.

como las del público. Intenté rebajarla con algunas bromas que
he querido que quedaran en el
disco”.
La portada de L’últim recital
es también muy sugerente. Si la
canción final de su carrera fue
Al vent, la primera que había escrito y cantado, el frontal de su
última obra presenta una foto
de Oriol Maspons realizada justo antes de que se publicara
aquel primer disco. El libreto se
abre con una ilustrativa frase de
T.S. Elliot, In my beginning is my

end, recuerdo de sus lecturas
poéticas de juventud. “Con este
concierto cerraba una etapa de
más de 55 años y comenzaba
otra que, en realidad, aun no sé
cuándo comenzará”. Raimon ha
explicado que durante este año
prácticamente no ha tenido
tiempo para nada agobiado por
el día a día: un incendio, una
inundación, revisiones médicas,
el disco-dvd... “No he tenido
tiempo de añorar el escenario. A
partir de ahora tal vez, no sé...”.
Raimon volvió a descartar

/ CARLES RIBAS

cualquier tipo de regreso aunque de dejó una puerta abierta a
un futuro disco. “Depende de
mil cosas. Si escribo nuevas canciones y no encuentro al intérprete adecuado...”. Insistió en
que no había escrito ninguna
canción desde su retirada. “Tengo muchas cosas inacabadas y
no sé si las acabaré. Me cuesta
escribir, hay canciones que las
inicié en 1970 y las acabé en el
2000. Estoy escribiendo un dietario pero no sé si alguna idea
fructificará y si no en Valencia

Al hablar de los raperos condenados por sus textos y a punto
de entrar en prisión, Raimon ha
sido igual de contundente. “Parece que haya libertad, se deja publicar todo pero después los meten en la cárcel. Es un sistema
de una hipocresía inmensa: o
hay libertad de expresión o no la
hay. Nadie obliga a nadie a escuchar una determinada canción”.
Al hablar de censuras actuales y
pasadas Raimon afirmó: “Yo he
intentado siempre ser libre. Tenía la suerte de que, cuando
aquí me prohibían grabar, podía
hacerlo en Francia. Y sé que
aquellos discos llegaban a través de Andorra”.
Joan Carles Doval, director
de PICAP, explicó que a finales
de mes L’últim recital estará ya
digitalizado, incluido el grueso
libreto, y presente en todas las
redes.
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Raimon.

Raimon publica un
àlbum del concert
de comiat i no
descarta nous discos
EFE BARCELONA

■ Raimon va deixar ahir la porta
oberta a seguir editant discos i llibres, en la roda de premsa que va
oferir per presentar L'últim recital,
l'edició en doble CD i DVD del
concert amb el qual es va acomiadar dels escenaris al Palau de la
Música Catalana el passat  de
maig del .
El cantant de Xàtiva va assegurar que durant l'any que ha passat
des que va dir adeu i la publicació
d'aquest disc no ha trobat a faltar
els concerts, «en tot cas els assajos,
però si no hi ha concerts no hi ha
assajos, cal assumir-ho».
Respecte a futurs discos, va
aclarir que tampoc sent una necessitat imperiosa d'editar nous
treballs, encara que té cançons a
mitges i hi ha dies que es pregunta
si les hauria d'acabar i de gravar.
De moment, els seguidors de
Raimon poden seguir escoltantlo a aquest doble àlbum gravat en
directe, que recull les  cançons
que va interpretar a l'últim dels 
recitals amb els quals es va acomiadar del seu públic fa un any.
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Raimon publica
«L’últim recital»
i deixa la porta
oberta a nous discos

«COMPONDRE ÉS UNA COSA I CANTAR UNA ALTRA, PERÒ SI

NO TROBE L’INTÈRPRET ADEQUAT... QUI SAP», DIU EL XATIVÍ

M. E./EFE BARCELONA

n Raimon deixa la porta oberta
a seguir editant discos i llibres,
segons va confessar ahir en la
presentación de L’últim recital,
l’edició en doble CD i DVD del
concert amb el qual es va acomiadar dels escenaris en el Palau
de la Música de Barcelona el passat  de maig de .
El cantant de Xàtiva assegura
que durant l’any que ha passat des
que va dir adéu i la publicació d’aquest disc no ha trobat a faltar els
concerts, «en tot cas els assajos,
però si no hi ha concerts, no hi ha
assajos, cal assumir-ho». Respecte a futurs discos, aclara que tampoc sent una necessitat imperiosa
d’editar nous treballs, encara que
té cançons a mig fer i hi ha dies
que es pregunta si hauria d’acabar-les i gravar-les.
De moment, els seguidors de
Raimon poden seguir escoltantli en el disc: un doble àlbum gravat en directe, que arreplega les
 cançons que va interpretar en
l’últim dels  recitals amb els
quals es va acomiadar del seu
públic fa un any.

Encreuat

EFE/MARTA PÉREZ

Raimon, ahir en Barcelona.

Des de llavors, el cantant, de 
anys, s’ha dedicat a «la vida quotidiana», a preparar aquest disc i
a seguir l’actualitat catalana, que
li sembla «complicadíssima».
«El meu ﬁnal és el meu principi»
Raimon assegura que, malgrat
haver viscut la censura franquista,
ell s’ha sentit sempre un creador
lliure, ja que el que no li deixaven
gravar a Espanya ho gravava a
França. Aquells inicis estan reflectits en la portada del disc L’últim
recital, on apareix una fotografia
que mostra a un jovenivol Raimon: «com va dir T.S. Eliot, en els
meus principis està el meu final».
En el disc està inclòs un llibret de
 pàgines amb totes les lletres de
les cançons en valencià, castellà,
anglès i francès.
«Van ser uns concerts molt
emotius, sobretot l'últim, en el
qual jo sentia una emoció tan forta que vaig començar el recital
fent bromes per a suavitzar la tensió», recorda. A més de repassar la
seua trajectòria, el disc arreplega
dos temes inèdits que va interpretar en aquests concerts de comiat:
«I nosaltres amb ells» i «Napolitana per a la teua», dedicada a la
seua dona, Annalisa Corti.
«Compondre és una cosa i
cantar una altra, però si no trobe
l’intèrpret adequat per a alguna
cançó...qui sap», diu, deixant la
porta entreoberta. A més, ha patit alguns contratemps, com l'incendi del seu pis de Barcelona i
la inundació de la seua casa de
Xàtiva, que sense ser excessivament greus li han donat molts
mals de cap.
«De moment he estat molt ocupat, a partir d'ara, no sé, potser
senta certa angoixa, potser no, qui
sap», conclou, ambigu.
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Raimon, fotografiado ayer en el Palau de la Música de Barcelona

Grabación en directo

Raimon, «L’últim recital»
(otra vez)
Un año después de despedirse de los escenarios con
una tanda de 12 conciertos en el Palau de la Música,
Raimon reapareció ayer para presentar «L’últim
recital», la edición en doble CD y DVD del concierto
con el que dijo adiós definitivamente el pasado 28 de
mayo de 2017. Una despedida que, si bien ha apeado al
de Xàtiva del circuito de las giras y los conciertos, no
le ha alejado de la composición. Es más: tal y como
reconoció ayer el autor de «Al vent», tiene canciones a
medias y hay días que se pregunta si debería acabar-

EL OASIS CATALÁN

MIQUEL
PORTA PERALES

SUFLÉ

C

uando se formuló, la hipótesis del
«proceso» como suflé, que antes o después
se desinflaría, fue pasto de todo tipo de
burlas y críticas. Pero, dicha conjetura, por
decirlo a la manera de Karl Popper, todavía no ha
sido «falsada». Es decir, sigue ahí y cada día que
pasa goza de mejor salud. Y, que me perdonen los

las y grabarlas. «Componer es una cosa y cantar otra,
pero si no encuentro el intérprete adecuado para
alguna canción...quién sabe», señaló sobre la posibilidad de volver a grabar un disco. Con todo, el cantautor
reconoció que desde que ofreció el último de sus
recitales en Barcelona se ha dedicado a a «la vida
cotidiana» y a seguir la actualidad catalana, que le
parece «complicadísima». «Por un lado te dejan hacer
elecciones y luego resulta que los que ganan están en
la cárcel. Si no hubieran ganado no estarían en la
cárcel», sentenció antes de añadir que «el proceso
independentista también ha cometido errores» y que
«el momento es difícil para todos, no sólo para
Cataluña, también en Europa hay una regresión, y
qué decir de Estados Unidos con Trump».

popperianos, va camino de ser verificada. Al
respecto, las pruebas hoy disponibles parecen
incontestables e irrefutables. Veamos. Acerquémonos al caso. En las sucesivas elecciones
autonómicas, celebradas desde 2012, el secesionismo, porcentualmente hablando, ha ido perdiendo
votos y escaños de forma paulatina. Justo al revés
de lo que sucede con el constitucionalismo. Cosa
que percibe también el CEO –el independentismo
baja diez puntos y el constitucionalismo suma
diez puntos– en su última encuesta de opinión. El
secesionismo es incapaz de alcanzar el 50 por
ciento de la ciudadanía. Se desincha. ¿Qué otra
cosa podía suceder con un movimiento que gira
obsesiva y enfermizamente sobre sí mismo? A ello
–más allá de la acción de la Justicia: ¿alguien podía
creer que el Estado de derecho no se defendería
con los recursos que le son propios?–, hay que

añadir los engaños y mentiras sin solución de
continuidad, el ridículo internacional del «proceso», la poco edificante actitud de algunos líderes
que –adiós a la épica– huyen en desbandada para
rehuir sus responsabilidades, el tacticismo en
bruto de unos partidos secesionistas interesados
en la obtención o consolidación del poder, el
exceso de días históricos que se reducen a nada y
se traducen en más frustración o la fuga de
empresas que certifican que el mundo mejor de la
Cataluña independiente es un camelo.
El tiempo, el desaguisado implementado
–nocturnidad y alevosía– por un secesionismo
lleno de pícaros y astutos que ahora buscan una
salida desesperada, la Justicia, y el realismo
–¿oportunismo? ¿interés? ¿convicción?– de
parte del secesionismo; todo ello, muestra que el
«proceso» ha sido una tomadura de pelo. Suflé.
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Carlos Sala- Barcelona
En 1967, un joven Raimon de 27
años grababa su primer disco en
directo en el Palau de la Música.
En aquella época, el artista ya era
la voz de la esperanza de una generación desesperada por asirse
a sus referentes y buscar nuevos
horizontes. Sobre el escenario,
por tanto, no había un hombre,
había una fiebre y los gritos y el
estruendo todavía resuenan en
las paredes del coliseo modernista. «Escuchar esa grabación hoy
día me resulta incómodo, oyes
más los gritos que a Raimon»,
reconoce el cantante.
En 1997 volvía a grabar un
disco en directo en el Palau, y otra
vez los gritos y una excesiva duración de los parlamentos de
canción a canción hicieron que
no acabase de gustarle la grabación. «Me gusta ponerme los
cascos y escuchar los discos en
directo porque cierro los ojos y
siento que estoy allí. Pero demasiados aplausos o demasiados
discursos me expulsan fuera. El
público lo que quiere es escuchar
las canciones», sentencia Raimon.

Humor y emotividad
A lo largo de sus 55 años de carrera, el genial cantautor pisó en
más de medio centenar de ocasiones el Palau. Las últimas doce
ocasiones fueron el mes de mayo
del año pasado, recitales con los
que se despedía para siempre de
los escenarios. Y, de nuevo, había
que inmortalizar las sesiones,
recitales tan cargados de emoción que incluso Raimon tuvo
que utilizar el humor para destensar la emotividad del ambiente. «Empezaba el concierto diciendo que tocaría tres canciones
y unos cuantos bises, lo que hacía
reir al público y todo ya no era tan
solemne», recuerda.
Desde que dejó los escenarios,
un incendio destruyó su casa en
Barcelona, unas inundaciones
destrozaron la que tiene en Xàti-

Raimon volvió
ayer al Palau
de la Música
para defender
el disco que
recoge su último
concierto y que
concluía sus doce
últimos recitales
en el coliseo
modernista

Tres canciones y unos cuantos bises
para no olvidar nunca a Raimon
El cantante valenciano presenta el doble disco y DVD que recoge el último concierto en el
Palau de la Música con el que el artista se despidió de los escenarios el año pasado
va, y su único refugio quedó la de
un disco en directo que recogiera
las 35 canciones que tocó aquel
añorado 28 de mayo de 2017. «Hemos trabajado mucho para que
todo quedase perfecto. He quitado muchos aplausos, y muchos
parlamentos, porque quería que
todo se centrase en las canciones», señala.
El resultado de aquel titánico
trabajo es «L'últim recital» (Pi-

cap), un disco doble que incluye
un dvd con la grabación que hizo
TV3 del concierto y un libreto de
53 páginas con multitud de anécdotas. «Fueron días muy emotivos. Y no sólo yo, el público también estaba a flor de piel. Lo recuerdo con mucho cariño», asegura Raimon.
El disco incluye dos composiciones inéditas hasta la fecha, «I
nosaltres amb ells» y «Napolitana

per a tu», un divertimento en que
celebra la relación con su mujer.
En realidad, Raimon tiene doce
libretas llenas de apuntes que
podrían transformarse en canciones con el tiempo, pero ahora
mismo no se siente con fuerzas.
«No descarto grabarlas si no encuentro un intérprete que me
guste, pero ahora mismo te diría
que no voy a grabar más discos»,
asegura.

Al menos, siempre quedará el
disco que documenta el momento
en que Raimon dijo adiós. «No he
tenido tiempo ni de echarlo de
menos», confiesa.
«L'ÚLTIM RECITAL»
Raimon
Picap.
2 cds y un dvd con
la grabación
realizada por TV3

ARCHIVO

El helenista Pedro Olalla dialoga con Cicerón
para reflexionar sobre envejecimiento y política
L. R. - Barcelona
El escritor,
helenista y
cineasta Pedro
Olalla reﬂexiona
sobre el
envejecimiento
en clave política
en su último libro

El escritor, helenista y cineasta
Pedro Olalla reflexiona sobre
envejecimiento y política en el
ensayo «De senectute politica.
Carta sin respuesta a Cicerón»
(Acantilado), concebido como
una carta a la obra ética del antiguo pensador romano, quien
consideraba que envejecer es una

cuestión personal y ética, mientras que el autor considera que
también es un «asunto social y
político».
El escritor clarifica que el ensayo es un libro sobre la vida,
sobre política en el sentido de
vivir y gestionar la «polis» (ciudad), y también de reflexión,
aunque no pretende llegar a tesis
cerradas, sino que «abre pregun-

tas e insinúa respuestas». A diferencia de lo que ocurría en
tiempos de Cicerón, actualmente
se relaciona la vejez con la decrepitud y, al mismo tiempo, el acceso al mundo laboral disminuye
cada día y las condiciones empeoran en una sociedad en que la
única forma legítima de acceder
a la riqueza es a través del trabajo.
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EL PP PROMOU ARA LA DELACIÓ DELS MESTRES
‘CATALANISTES’ AL PAÍS VALENCIÀ
PERE MARTÍ

Presentació de la plataforma No a l’Adoctrinament a
les Aules. ACN

IČ·ăÌ°·ÝggĞÝ·æªÌ¡¸ăþĒ·
Ýɩ·ăªïÝăɩÉÌûÝÌªɧĒæäï°·Ý
ă·ûÿČÌăČɩɁɁɁgĒÌÃ°·äïæČ
ÌæČ·ÿĞ¸·æÝûÿÌä·ÿÿ·ĒæÌð
°·ÝɩÝÌæû·ÿÝ·ăIÝÌ¨·ÿČČă
ČÝĒæĥɁɁɁÌä·ÿªïæ×ĒæČ
û·ÿĒæĴææä·æČ×ĒăČÝgÎă
Ý·æªÌ¡ÌÝ·ă9ÝÝ·ă

‘promouen el catalanisme dins les aules
valencianes’. Els populars inciten una
autèntica cacera de bruixes contra aquells
mestres que, del seu punt de vista, puguin
‘adoctrinar’ els alumnes i vulnerar la
constitució espanyola o l’estatut a classe.

a omplir un senzill formulari amb un
correu i el nom del centre.

Les dades recollides a la web no es faran
públiques als mitjans, sinó que serviran
per a dibuixar un mapa ‘de nord a sud’ del
País Valencià, amb què pretenen mostrar
Amb aquest objectiu, el PP ha creat la pla- ‘les diverses situacions problemàtiques’
taforma No a l’Adoctrinament a les Aules, que viu la comunitat educativa. Gascó ha
que es proposa de recollir al seu web les posat aquest exemple de ‘problemàtica’:
denúncies d’alumnes, pares i professors ‘Imagineu que un professor, durant una
sobre suposats casos d’adoctrinament. classe, diu als seus alumnes que Jaume I era
x"Q"I9
Diuen que volen ‘defensar la llibertat en el rei de Catalunya i els pares volen queixarLa croada del PP per a crear els centres educatius valencians i evitar se d’aquest discurs. Doncs omplint aquest
óêĹÏđºĈºêºáèôê³ºáɭºêĈºêĩèºêđ que es convertisquen en subseus políti- formulari es podran posar en contacte
sembla no tenir límits. Quan al Princi- ques al servici dels interessos del govern’. amb nosaltres i a partir d’aquest moment
pat encara hi ha oberta la polèmica per qôêĸĄèÏóêĈÄºđºĈĀºĄEėèºĄóê- corroborarem les dades i prendrem les mela persecució judicial dels mestres de chud, vice-secretari de comunicació del sures que considerem convenients.’ També
l’institut el Palau de Sant Andreu de la PP, que avui ha presentat la plataforma ha posat exemples de queixes, com ara la
ĄɊĀºĄÌĢºĄºĨĀáÏđáĈáėèêºĈºáĈ acompanyat de la secretària d’educació venda de butlletes d’Escola Valenciana als
fets del primer d’octubre, el PP valen- ³ºáĀĄđÏđɊºđĄÏį.Ĉôɐ6êºĨĀáÏđ centres educatius, determinades lectures o
cià ha proposat que les famílies puguin ăėºáºĈ³ºêĘêÏºĈĈºĄêêùêÏèºĈɡɭĀºĄ la distribució d’una agenda escolar amb el
delatar anònimament els mestres que ºĢÏđĄáºĈĄºĀĄºĈ¤áÏºĈɭɡÏăėºóêĈÏĈđÏĄê mapa dels Països Catalans.

Anònims.
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La xifra. 110.000 euros és el
que la Hisenda espanyola
¿®Úóºÿ[ÚÜÂąÚ
ąÓÿąóÓÂÓɚN

i artistes. El punt culminant de l’acte
va ser la intervenció, en un vídeo, del
president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va felicitar els promotors
de la iniciativa i va encoratjar-los en la
tasca d’eixamplar la solidaritat amb els
dirigents catalans empresonats i exiliats.
Puigdemont va dir: ‘Quan la democràcia
recula en un país de la UE, recula per
a tothom.’ I va recordar el suport que
molts nord-catalans van donar al sud
durant el franquisme.

fet sobre la situació política a Catalunya
i a l’estat espanyol en el transcurs de la
conferència de premsa de presentació del
doble CD i el DVD del seu darrer recital
al Palau de la Música Catalana, fet el 28
de maig de 2017.

Debat a la Rovira i Virgili sobre la si-

tuació del català a la Franja. A la Universitat Rovira i Virgili hi haurà demà
qÓ§Â¡äÚĐąÂȽ!ÓȘ
una conferència del director general de
§®ÚÂº§®ȖȞȘȜĐÜ
Política Lingüística d’Aragó, José Ignacio
¡äÚ®Ü¤ó®Ó÷+®ÿ÷§®LÂºȷ
López Susín, amb el títol ‘Multilingüisuns enfrontaments que
óêÛėêđĀºĄėêĸêê°èºêđ me i polítiques lingüístiques a Aragó’.
just al País Valencià i a les Illes. La mar- Susín és especialista en legislació sobre
§ąóó®ÜĥÜ÷Ó§ÂȜ
ginació del País Valencià i les Illes del normalització lingüística. Pertany a les
Āėêđ³ºĢÏĈđ³ºáĸêê°èºêđºáĈÌÄºđ associacions culturals Rolde de Estudios
unir esforços. La plataforma valenciana Aragoneses, al Consello d’a Fabla AragoPer un Finançament Just, que integra nesa i a la Fundación Gaspar Torrente,
IđºĈÏ³ºáiiĢáºêÏ¤ɊĈºÆóêĈĄóêÌė³Ɋ sindicats, partits polítics i empresaris, entitats que treballen per la promoció
és que a l’escola valenciana s’aplica ‘un viatja a Palma per reunir-se amb els i la divulgació de la llengua i la cultura
model separatista plantejat per l’esque- ĈºėĈÌóèùáºÆĈ³ºáºĈ9ááºĈáºĄĈɊá aragoneses. L’acte es farà a la sala de
rra que pretén imposar un model únic, ĀáđÄóĄèêºÏĨɢđºĀºĄėêóê,Ï- graus del Campus Catalunya.
amb una evident incapacitat de governar nançament. La jornada de treball serper a tots, més enllà dels interessos que virà per a ‘teixir aliances territorials IɩIx9Q"~
representen’. Aquestes crítiques volen i dissenyar una estratègia comuna de
, ex-conseller d’Agrifer diana en el conseller d’Ensenyament, reivindicació per la reforma del sistema cultura durant una dècada (1983-1993)
Vicent Marzà, membre de Compromís i de finançament autonòmic’, segons sota els governs de Joan Lerma, s’ha
mestre de professió. La seva conselle- que ha informat la coalició Compromís, mort després d’una llarga malaltia que
ria és l’objectiu dels atacs més durs de membre de la plataforma valenciana. La arrossegava des de feia anys. L’ex-conla dreta valenciana, perquè saben que comitiva valenciana serà formada pel se- seller socialista ha estat una de les veus
l’ensenyament és un instrument clau cretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez; è»ĈÄóĄè³ºĈÏÏêĹėºêđĈ³ºáɭĘáđÏèèÏÆ
per a la normalització d’un país. Per això el secretari general de CCOO-PV, Arturo segle del camp valencià.
l’ataquen, com ataquen els mestres de León; i representants de partits políl’institut el Palau, i la immersió lingüís- tics: José Muñoz (PSPV), Àgueda Micó LA XIFRA

Cimera

Luis Font de Mora

tica a Catalunya, amb falses polèmiques
o tergiversant la realitat.
Q#oj"ox9\So

Puigdemont intervé en la primera reunió
l’Aliança per les Llibertats a Catalunya.
Unes 120 persones van participar en la
primera reunió de l’Aliança per les Llibertats a Catalunya, que es va fer ahir a
la nit al cinema Castellet de Perpinyà.
L’objectiu d’aquesta nova associació
és projectar la realitat política de Catalunya a tot l’estat francès i aplegar-hi
la màxima solidaritat. Van assistir-hi
alguns càrrecs electes, com ara la presidenta del Departament dels Pirineus
Orientals, Hermeline Malherbe, i batlles
nord-catalans, però també intel·lectuals

(Compromís) i Ferran Martínez i David
Torres (Podem). Les dues plataformes
es reuniran amb la presidenta del Govern de les Illes, Francina Armengol; la
vice-presidenta i consellera d’Innovació,
Investigació i Turisme, Isabel Sabaté; i la
consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, Catalina Cladera, a la seu del
govern.

110.000 euros és el que la Hisenda espanyola ha embargat a Òmnium Cultural
i a l’Assemblea Nacional Catalana per
no haver pagat una multa de l’agència
espanyola de protecció de dades. Totes
dues entitats havien presentat un recurs
contra la multa, però l’Agència Tributària espanyola ha tirat pel dret.
xI9\Q~9

Raimon

veu ‘discutible’ la presó preventiva als dirigents independentistes.
El cantant Raimon està convençut que,
si els presos polítics haguessin perdut les
ºáºÏóêĈêóºáĈÌėĄÏºêĸđáĀĄºĈôɐ
‘I menys en una presó preventiva que
és molt discutible’, ha dit. Aquestes han
ºĈđđáÆėêºĈ³ºáºĈĄºĹºĨÏóêĈăėºÌ

El 3 de maig de 1937

van començar els
Fets de Maig, uns enfrontaments que
³ėĄĄºêĸêĈá³ÏȯÏăėºĈɭºĈ³ºĢÏêÆėºĄºêĄºáóêºêđĄºáºĈÄóĄºĈ³ɭóĄ³Ąº
públic de la Generalitat de Catalunya
ɡè«ºáĈėĀóĄđ³ºiqɊ.zÏ³ɭ"Ĉđđ
đá¤ɡÏèÏáÏÏêĈ³ºSzÏ,9ɡè«
el suport del POUM.
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TOP 3 CLASSICA
Recitals, concerts, bpera... Pere Andreu
Jariod tria el millor de la setmana

’1’ Sergey
i Lusine
Khachatryan
EIs germans
Khachatryan,
Sergey(violOi Lusine(piano),presenten,
dins dela temporada
d’lbercamera
al Palau,unprograma
queinclou
pecesdeMozart
(Sonata
per a violf i pianoensi t~emollmajor,t~V454),
Prok6fiev(Sonata
peravioliipiano n(~m.2) i deC~sarFranck(Sonata
13era
violfi l~iano
).
-) Palau
dela M~tsica.
NitBus:
N4,NS,H28.M:Urquinaona.
Dr.8.20.30
h. 20-58
£.

¯ Banda
Municipal
de Barcelona
rorquestrade ventcontinuala sevatemporada
a rAuditori arabun
programa
ondestaquen
I’Oberturafestivai el final dela Simfoniandm.
5, les duesdeXostak6vitx.Tamb~
s’hi sentiranpecesdeJohnBodai de
Salvador
Gonz~lez.
Dirigeix Salvador
Brotons.
-) L’Auditori.
NitBus:
N3.M:Marina.
Diumenge
6. 11.30
h. 9-14~.

’l’ Cobla
SantJordi-Ciutat
deBarcelona
AntoniRosMarb~6s undels protagonisLes
de la temporada,
arab
motiudels seus80 anys.Aquest
copes posaal capdavant
d’unadeles
coblesderefer6nciaarabunrepertoriqueinclouobresdeFerrer,Oltra,
Toldr~,GarreLa,Joaquim
Serra,RicardLamote
deGrignon
i d’ell mateix.
--) Palau
dela M[~sica.
NitBus:
N4,NS,N28.M:Urquinaona.
Dilluns7.19h. 18~.
MI~S INFO A TIMEOUT.CAT/CONCERTS
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L’AGENDA

Robert Roqué
GIRONA

■ La població turística i marinera
de Lloret de Mar efectuarà el seu
Aplec de la Sardana els pròxims
dissabte dia  i diumenge dia ,
arribant al è.
La població lloretenca té molta
estima per la sardana i la conrea
tot l’any, especialment a l’estiu,
car cada dissabte a la nit hi ha una
ballada de sardanes i, en el decurs
de l’any, tot sovint hi ha audicions,
moltes celebrades a les diverses
ermites de la vila.
L’Aplec d’enguany començarà
dissabte amb un concert al Teatre
amb la cobla La Principal de Llobregat, en el qual seran interpretades sardanes d’autors gironins.
A la mitja part s’efectuarà un homenatge al compositor Marcel
Sabaté, que dirigirà el Concert.
Marcel, nat a Tortellà el , en
una família de músics, rep el llegat
d’un avi, un pare i un oncle que foren destacats instrumentistes de
cobla. Ell cursà estudis de música,
de piano i de flabiol, i aviat demostrà, amb aquest instrument,
unes possibilitats que el definien
com un excel·lent executant. Als
 anys formava a la fila de davant
de La Principal d’Olot, i als  ingressà a la Ciutat de Girona, essent-ne director.
A més de dirigir algunes altres
formacions, s’ha dedicat a la pedagogia a l’Escola de Música
d’Olot, al Conservatori de Girona
i a l’ESMUC (Escola Superior de
Música de Catalunya).
Ha realitzat nombroses orquestracions per a cobla, cambra
i orquestra simfònica.
Ha enregistrat més de  CDs
tant de solista com de director i ha
actuat en llocs tan prestigiosos
com el Palau de la Generalitat, el
Palau de la Música Catalana, el
Gran Teatre del Liceu, l’Auditori
de Barcelona, l’Auditori de Girona, el Festival de Peralada i el Festival de la Porta Ferrada, entre
d’altres.
El  la Federació Sardanista
de Catalunya li atorgà la Medalla
al Mèrit Musical.
Com a compositor de cobla, ha
escrit diverses sardanes i obres
per a cobla.
L’any  creà una orquestra
simfònica de la qual ell n’és el director titular, denominada GIOrquestra, amb la qual desenvolupen concerts d’una gran envergadura.
El diumenge, les audicions seran en els paratges de Santa Cristina, amb les cobles Ciutat de Girona, La Flama de Farners i La
Principal del Llobregat, en sessions de matí i tarda.
A més de les sardanes, hi ha un
dinar de germanor, l’actuació a la
tarda per als menuts del Grup Xerinola, visites a l’ermita de Santa
Cristina, exhibició de puntaires de
Lloret, concurs de colles improvisades i la sardana incògnita. També serà interpretada la sardana de
Jaume Cristau Atzavares i gavines, recentment escrita.

APLECS
 DIUMENGE, 6

Lloret de Mar
 Paratges de Santa Cristina. Cobles:

Ciutat
de Girona, La Flama de Farners i La Principal
del Llobregat. Matí i tarda.

AUDICIONS
 DIVENDRES, 4

Figueres
 Pl. Ajuntament. Cobla La Blanes. 12.00 h

 DISSABTE, 5

Figueres
 Pl. Ajuntament. Cobla Maravella. 12.00 h

Marcel Sabaté
rep homenatge
a Lloret de Mar

Perpinyà
 Sant Vicenç. Cobla Mil·lenària. 16.00 h

 DIUMENGE, 6

Amer
 Plaça. Cobla Osona. 17.00 h

Biure


Pl. Cobla La Principal de Porqueres 12.00 h
Celrà
 La Fàbrica. Cobla Selvatana. Matí i tarda

Figueres
 Rambla. Cobla Montgrins. 12.00 h

Girona

El director musical de la GIOrquestra dirigirà

un concert amb la Principal de Llobregat

 Barri de l’Eixample. Cobla La Principal de

Banyoles. 16.30 h
Montagut
 Plaça. Cobla Vila de la Jonquera

12.00 h

Olot

La FRASE
A la sardana hi
batega la
manera de ser, les
característiques
essencials del poble
català, que l’ha creada.
És un codi vivent de
seny i de mesura»
 Esteve Fàbregas i Barri (Lloret
de Mar, la Selva, 1910 - 1999) fou un
escriptor autodidacta i historiador
local.

MEMORIAL TERESA REBULL
La a convocatòria del Premi

Teresa Rebull ha guardonat el
projecte Les cançons seran sempre
nostres del tenora Magí Canyelles
i el cantant, compositor i guitarrista Arnau Tordera. La proposta es
presentarà a la Fira Mediterrània

de Manresa i presentarà la música
i les cançons tradicionals des d’un
vessant modern.
El projecte es basa en el llibre
del doctor en Musicologia Jaume
Ayats Explica'm una cançó – 
cançons tradicionals catalanes,
publicat el  per Rafael Dalmau Editor. A partir d’aquest recull, en què hi ha cançons molt
populars com La filadora o Rossinyol que vas a França, elaboraran composicions amb diversos
recursos. Entre ells, s’hi preveu la
introducció de recursos electrònics a la tenora. De fet, segons
Canyelles, «la tenora tindrà un paper molt important perquè vull
normalitzar-la i introduir-la arreu
sense límits i trencar els prejudicis
que tenen músics i públic».
Canyelles indica que ja tenen
el repertori i la formació instrumental, de manera que ara només
es qüestió de desenvolupar el projecte. De moment, però, reconeix
que guanyar aquest premi és una
gran oportunitat a nivell mediàtic
i, sobretot, que «és molt important
que hi hagi ajudes d’aquest tipus
per a la creació».
El Premi Teresa Rebull té una
dotació de .  per a la producció del projecte i ofereix una estada de creació a l’Espai Marfà Ajuntament de Girona i la Fundació Privada Casa de la Música del
Gironès. També implica estrenar
l’obra a la Fira Mediterrània. Enguany la cita serà el dijous  d’octubre.
L’objectiu del Premi és «donar
suport a projectes musicals que
trobin en els elements de la cultura popular i tradicional el seu eix
creatiu, col·laborant en el finan-

 Plaça Clarà. Cobla La Principal d’Olot.

12.00 h
Sant Nazari
 Plaça. Cobla Tres Vents. 15.00 h

Serra de Daró
 Pavelló Municipal. Cobla Foment del Mont-

grí. 16.30 h
 DIMARTS, 8

Banyuls dels Aspres
 Plaça. Cobla Mil·lenària. 10.30 h

Tuïr
 Pl. Cobla Tres Vents i Contemporània.

15.00 h
 DIJOUS, 10

Montesquiu (Cat. Nord)
 Cobla Tres Vents. 16.00 h

CONCERTS
 DISSABTE, 5

Lloret de Mar
 Teatre. Cobla La Principal del Llobregat.

21.30 h

CONCURS DE COLLES
SARDANISTES
 DIUMENGE, 6

Figueres
 Plaça Catalunya. Cobla La Principal d’Olot.

17.00 h
Ripoll
 Plaça de Sant Eudald.

jecte Les cançons seran sempre
nostres Joana Gumí com a violí i
acordió diatònic; Arnau Burdó
com a veu, teclats, electrònica i
membre del grup Obeses; i Maribel Rivero com a veu i contrabaix.
Antoni Font en serà el director escènic, escenògraf i il·luminador.
Magí Canyelles és tenora a la
cobla Sabadell i va obtenir el Grau
Professional de tenora amb Premi
d’Honor l’any . També s’ha
format en gralla i saxòfon modern
amb diversos professors. Per
aquestes raons combina com a intèrpret els diversos instruments
que toca en formacions d’estils
tan variats com el gènere ska o
rocksteady, així com l’animació
infantil o la banda de carrer.
Arnau Tordera és el líder del
conegut grup català Obeses, que
va tenir una entrada musical molt
forta entre el jovent català. En
aquest sentit, cal apuntar que la
composició La Ben Plantada del
seu n disc, Zel, publicat al ,
es definia com a «sardanarock» i
la tenora que hi sona és, en efecte,
la de Magí Canyelles.
La a edició del Premi Teresa
Rebull la va guanyar el projecte
Càntut, de Carles Belda i Carles
Sanjosé. L’any passat, va premiar
la cantant mallorquina Maika Makovski.

Cobla Genisenca.

11.00 h

çament del procés de producció:
arranjaments, direcció, escenografia, assaig i implantació en escenari, etc.». Per això cal crear un
espectacle musical, amb diàleg o
sense, o amb d’altres disciplines
artístiques, si es desitja, que es pugui representar en directe.
També participaran en el pro-

LA SARDANA,
CANDIDATURA
A LA UNESCO
La Confederació Sardanista de
Catalunya ha iniciat el camí per tal
que la Sardana sigui inscrita en la
Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco. La Llista s’emmarca en la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial
(PCI), signada per la majoria d’estats.
En el cas que aconseguim la
inscripció, La Sardana serà un
dels fets culturals que contribuirà
a mostrar el Patrimoni Cultural
Immaterial.
L’experiència ens diu que les
mostres culturals que han entrat
a la llista de la Unesco han vist
augmentar clarament la seva difusió i popularitat i els ha permès
agafar noves forces per seguir endavant.
La Unesco demana principalment uns requisits, i la sardana no
ha de tenir cap problema per
complir-los tots, però cal que siguem perseverants en el seu compliment.
El temps per aconseguir-ho és
llarg i el suport de tothom és imprescindible. La contribució del
sardanisme serà fonamental per
seguir fins al final i arribar a l’èxit
que ja es va construint amb treball
i il·lusió.
La Federació Sardanista de Catalunya demana a totes les entitats
que facin extensiva aquesta campanya a tots els socis i simpatitzants en els butlletins i activitats.
I que aquesta implicació sigui
també econòmica. Per això es
proposa que en els actes es puguin recollir donatius.
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El festival Barcelona Poesia arriba a la 21a edició amb una setmana, del 10 al 16
de maig, en què s’ha ampliat el pressupost, els espais i la participació de poetes

Versos en creixement
Els duets tindran un paper rellevant, com ara el
musical format per Maria
del Mar Bonet i Martirio,
que cantaran temes seus i
recitaran textos d’un poeta
triat per elles: Sebastià Alzamora i Juan Cobos Wilkins, respectivament.
Altres duets seran Josep
Piera i Bernardo Atxaga,

Lluís Llort
BARCELONA

La 21a edició del festival
Barcelona Poesia no augmenta la durada, que es
manté en una setmana
–del 10 al 16 de maig–, però sí el pressupost
–195.000 euros, 25.000
més que l’any passat–, els
espais on hi haurà actes
–fins a 14– i les propostes,
28, amb un total de 107
participants entre poetes,
músics i actors.
Ahir es va presentar
amb les poetes Àngels
Gregori i Mireia Calafell,
que pren el relleu a Teresa
Colom. “Volem destacar
l’ampli ventall eclèctic de
propostes d’aquest any i
l’ampliació d’espais; tot i
que l’epicentre serà el Verger del Museu Marès, com
en edicions anteriors,
també hi haurà actes a
tretze espais més”, va comentar Àngels Gregori.
Mireia Calafell va destacar la “voluntat de crear
interaccions entre diferents disciplines artístiques”, com ara entre poesia i música electrònica.

M.M. Marçal,
Montserrat
Abelló, Carles
Santos i J. Palau i
Fabre seran
homenatjats
El poeta romanès Mircea Cartarescu recitarà l’11 de maig al Museu Marès ■ ORIOL DURAN

Hi tindran una incidència especial els homenatges, fins a quatre. A Maria
Mercè Marçal (a càrrec de
Lluïsa Julià), Montserrat
Abelló (coordinat per Laia
Noguera), Carles Santos
(un recorregut a càrrec
d’Ester Xargay) i Josep Palau i Fabre (a càrrec dels
actors Lluís Homar i Clara
Segura).

Pel que fa a poetes, a
més dels molts participants dels Països Catalans
o de l’Estat espanyol que
jugaran a casa, hi haurà
una nodrida representació internacional, entre
els quals destaquen el romanès Mircea Cartarescu,
el polonès Adam Zagajewski, l’argentina Marta
Ana Diz, la israeliana Naj-

wan Darwish, el xilè Raúl
Zurita, el portuguès Nuno
Júdice i, entre d’altres, Deborah Emmanuel, de Singapur. “Hem convidat programadors internacionals,
dins de la col·laboració amb
l’Institut Ramon Llull; busquem un final feliç, amb intercanvis i futures traduccions”, va comentar Gregori.

Jaume Subirana i Sasha
Dugdale, Josep Pedrals i
Lalo Barrubia, Eduard Escoffet i el músic Pope.
També en format musical i duet poètic, hi actuaran Benjamín Prado i Leiva, el poeta francès AnneJames Chaton i el guitarrista anglès Andy Moor i,
entre d’altres, l’actor Hector Alterio i el compositor

José Luis Merlín, amb poemes de León Felipe.
La reivindicació no podia faltar, hi serà per tot arreu de manera espontània,
però en concret hi haurà
un acte organitzat pel PEN
català, una lectura poètica,
conduïda per David Fernández, en favor de la llibertat d’expressió i en suport als escriptors perseguits.
A més de les 90 activitats off dins el Més Poesia,
finalment cal destacar l’alfa i l’omega de la setmana,
que són el lliurament del
premi de poesia Jocs Florals a Hilari de Cara, per
Quaderns del port, i la
cloenda al Palau de la Música amb el 34è Festival Internacional de Poesia.
I encara un tema més.
“També parlarem de
l’amor, per combatre la cultura de la violació”, va comentar Calafell, referint-se
al recital del dia 15 dedicat
a l’amor romàntic, que bona falta ens fa.
A més, estrenen web, on
trobareu tots els detalls:
http://lameva.barcelona.
cat/barcelonapoesia/ ■
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