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9 Julio, 2017

● Víctor García de Gomar reúne en un libro las preferencias discográficas

de cerca de un millar de músicos y personalidades del mundo artístico

El valor de las listas
Y TÚ, ¿QUÉ ESCUCHAS?
Víctor García de Gomar. Huygens.
Barcelona, 2017. 701 páginas. 30
euros

Pablo J. Vayón

Poco antes de su fallecimiento,
preguntaron a Carlo Maria Giulini qué música solía escuchar en
la intimidad de su casa. El gran
director italiano respondió que
ya no escuchaba ninguna música, la leía. Aunque puedan argüirse casos similares al de Giulini, no es la norma. Los músicos
también escuchan música. ¿Pero
cuál? Víctor García de Gomar,
que entre otras cosas es director
artístico adjunto del Palau de la
Música Catalana, decidió preguntarlo. Las respuestas dan forma a este libro.
Es este un volumen singular,
pues está confeccionado casi exclusivamente con listas. García de
Gomar escogió a
una
cantidad
asombrosa de músicos, de los cuales
respondieron a su
requerimiento
más de 700, y a
una cantidad algo
más modesta, pero también significativa, de otros artistas (sobre
todo, plásticos) y les lanzó la pelota: sus cuatro discos preferidos.
Sin justificaciones. Sin explicaciones. Sin relato. Una simple lista.
De los que respondieron, cada cual lo hizo como quiso, y eso da incluso más valor a la recopilación
que ha dado origen a esta especie
de prontuario sobre el gusto musical de los propios profesionales de
la música.
La mayoría escogió más de cuatro grabaciones (aunque algunos
se quedaron con sólo dos o tres),
algunos desdeñaron el sonido
grabado y prefirieron hacer refe-

le habrían mandado grandes personalidades de la música (y el arte) del siglo XX, de Celibidache a
Schwarzkopf o Britten, de Poulenc a Bruno Walter o Casals, de
Frida Kahlo a Jackson Pollock o
Piet Mondrian.
El producto de toda esta labor
minuciosa y paciente ha quedado
recogido en un tomo voluminoso
pero manejable, atractivo a la vista y al tacto, muy bien editado
por Huygens, que completa y
adorna las innumerables páginas
de listas con unas deliciosas ilustraciones de Martín García Cros y
con cuatro breves prólogos que
han escrito para la obra Alex
Ross, Alessandro Baricco, Ramón
Andrés y John Rutter, quienes encuadran el sentido de este trabajo desde perspectivas diferentes
y complementarias.
El discófilo encuentra aquí motivos de sobra para perderse en la
selva maravillosa de la fonogra-

El discófilo encuentra
aquí motivos de sobra
para perderse en la
selva de la fonografía

Una de las páginas del libro, con dibujo de García Cros.

rencia a las propias obras idolatradas, otros optaron por citas genéricas e incluso hubo quien mandó
unas breves líneas explicativas de
su renuncia (impagables las de
Luis de Pablo). Todo ello se pre-

senta aquí tal cual. Pero el autor
fue algo más allá y se preocupó
por rastrear a muchos músicos (y
artistas) que ya no podían responderle, porque están muertos, pero
convivieron con la explosión del
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sonido grabado. Preguntando a
familiares o estrechos colaboradores y repasando biografías, artículos y entrevistas, García de
Gomar aporta también aproximaciones a las respuestas que quizás

fía, donde poder descubrir tesoros aún ocultos, el polemista para
enzarzarse en sus diatribas preferidas (y las hay de muy diversa
naturaleza y condición), el curioso para hallar quizás razones para una afición nueva, el estudioso
para contrastar gustos estéticos y
generacionales.
A los fanáticos de las estadísticas no los dejaré con la duda:
el podio de los discos preferidos
lo ocupan Glenn Gould y sus Variaciones Goldberg de Bach (no
se explicita si la grabación del
55 o la del 81; a ese detalle no
llegaron la mayoría de las respuestas), Casals y las, también
bachianas, Suites para cello y el
Tristán e Isolda de Furtwängler.
Los directores más elegidos son
Karajan, Bernstein y Abbado; los
pianistas, Gould, Richter y Horowitz; los instrumentistas de
cuerda, Casals, Rostropovich y
Stern; los cantantes, FischerDieskau, Callas y Schwarzkopf.
En efecto, amigo melómano: no
hay sorpresas.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 39

O.J.D.: 4109
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10 Julio, 2017

● Víctor García de Gomar reúne en un libro las preferencias discográficas

de cerca de un millar de músicos y personalidades del mundo artístico

El valor de las listas
Y TÚ, ¿QUÉ ESCUCHAS?
Víctor García de Gomar. Huygens.
Barcelona, 2017. 701 páginas. 30
euros

Pablo J. Vayón

Poco antes de su fallecimiento,
preguntaron a Carlo Maria Giulini qué música solía escuchar en
la intimidad de su casa. El gran
director italiano respondió que
ya no escuchaba ninguna música, la leía. Aunque puedan argüirse casos similares al de Giulini, no es la norma. Los músicos
también escuchan música. ¿Pero
cuál? Víctor García de Gomar,
que entre otras cosas es director
artístico adjunto del Palau de la
Música Catalana, decidió preguntarlo. Las respuestas dan forma a este libro.
Es este un volumen singular,
pues está confeccionado casi exclusivamente con listas. García de
Gomar escogió a
una
cantidad
asombrosa de músicos, de los cuales
respondieron a su
requerimiento
más de 700, y a
una cantidad algo
más modesta, pero también significativa, de otros artistas (sobre
todo, plásticos) y les lanzó la pelota: sus cuatro discos preferidos.
Sin justificaciones. Sin explicaciones. Sin relato. Una simple lista.
De los que respondieron, cada cual lo hizo como quiso, y eso da incluso más valor a la recopilación
que ha dado origen a esta especie
de prontuario sobre el gusto musical de los propios profesionales de
la música.
La mayoría escogió más de cuatro grabaciones (aunque algunos
se quedaron con sólo dos o tres),
algunos desdeñaron el sonido
grabado y prefirieron hacer refe-

le habrían mandado grandes personalidades de la música (y el arte) del siglo XX, de Celibidache a
Schwarzkopf o Britten, de Poulenc a Bruno Walter o Casals, de
Frida Kahlo a Jackson Pollock o
Piet Mondrian.
El producto de toda esta labor
minuciosa y paciente ha quedado
recogido en un tomo voluminoso
pero manejable, atractivo a la vista y al tacto, muy bien editado
por Huygens, que completa y
adorna las innumerables páginas
de listas con unas deliciosas ilustraciones de Martín García Cros y
con cuatro breves prólogos que
han escrito para la obra Alex
Ross, Alessandro Baricco, Ramón
Andrés y John Rutter, quienes encuadran el sentido de este trabajo desde perspectivas diferentes
y complementarias.
El discófilo encuentra aquí motivos de sobra para perderse en la
selva maravillosa de la fonogra-

El discófilo encuentra
aquí motivos de sobra
para perderse en la
selva de la fonografía

Una de las páginas del libro, con dibujo de García Cros.

rencia a las propias obras idolatradas, otros optaron por citas genéricas e incluso hubo quien mandó
unas breves líneas explicativas de
su renuncia (impagables las de
Luis de Pablo). Todo ello se pre-

senta aquí tal cual. Pero el autor
fue algo más allá y se preocupó
por rastrear a muchos músicos (y
artistas) que ya no podían responderle, porque están muertos, pero
convivieron con la explosión del
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sonido grabado. Preguntando a
familiares o estrechos colaboradores y repasando biografías, artículos y entrevistas, García de
Gomar aporta también aproximaciones a las respuestas que quizás

fía, donde poder descubrir tesoros aún ocultos, el polemista para
enzarzarse en sus diatribas preferidas (y las hay de muy diversa
naturaleza y condición), el curioso para hallar quizás razones para una afición nueva, el estudioso
para contrastar gustos estéticos y
generacionales.
A los fanáticos de las estadísticas no los dejaré con la duda:
el podio de los discos preferidos
lo ocupan Glenn Gould y sus Variaciones Goldberg de Bach (no
se explicita si la grabación del
55 o la del 81; a ese detalle no
llegaron la mayoría de las respuestas), Casals y las, también
bachianas, Suites para cello y el
Tristán e Isolda de Furtwängler.
Los directores más elegidos son
Karajan, Bernstein y Abbado; los
pianistas, Gould, Richter y Horowitz; los instrumentistas de
cuerda, Casals, Rostropovich y
Stern; los cantantes, FischerDieskau, Callas y Schwarzkopf.
En efecto, amigo melómano: no
hay sorpresas.

PAÍS: España
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9 Julio, 2017

● Víctor García de Gomar reúne en un libro las preferencias discográficas

de cerca de un millar de músicos y personalidades del mundo artístico

El valor de las listas
Y TÚ, ¿QUÉ ESCUCHAS?
Víctor García de Gomar. Huygens.
Barcelona, 2017. 701 páginas. 30
euros

Pablo J. Vayón

Poco antes de su fallecimiento,
preguntaron a Carlo Maria Giulini qué música solía escuchar en
la intimidad de su casa. El gran
director italiano respondió que
ya no escuchaba ninguna música, la leía. Aunque puedan argüirse casos similares al de Giulini, no es la norma. Los músicos
también escuchan música. ¿Pero
cuál? Víctor García de Gomar,
que entre otras cosas es director
artístico adjunto del Palau de la
Música Catalana, decidió preguntarlo. Las respuestas dan forma a este libro.
Es este un volumen singular,
pues está confeccionado casi exclusivamente con listas. García de
Gomar escogió a
una
cantidad
asombrosa de músicos, de los cuales
respondieron a su
requerimiento
más de 700, y a
una cantidad algo
más modesta, pero también significativa, de otros artistas (sobre
todo, plásticos) y les lanzó la pelota: sus cuatro discos preferidos.
Sin justificaciones. Sin explicaciones. Sin relato. Una simple lista.
De los que respondieron, cada cual lo hizo como quiso, y eso da incluso más valor a la recopilación
que ha dado origen a esta especie
de prontuario sobre el gusto musical de los propios profesionales de
la música.
La mayoría escogió más de cuatro grabaciones (aunque algunos
se quedaron con sólo dos o tres),
algunos desdeñaron el sonido
grabado y prefirieron hacer refe-

le habrían mandado grandes personalidades de la música (y el arte) del siglo XX, de Celibidache a
Schwarzkopf o Britten, de Poulenc a Bruno Walter o Casals, de
Frida Kahlo a Jackson Pollock o
Piet Mondrian.
El producto de toda esta labor
minuciosa y paciente ha quedado
recogido en un tomo voluminoso
pero manejable, atractivo a la vista y al tacto, muy bien editado
por Huygens, que completa y
adorna las innumerables páginas
de listas con unas deliciosas ilustraciones de Martín García Cros y
con cuatro breves prólogos que
han escrito para la obra Alex
Ross, Alessandro Baricco, Ramón
Andrés y John Rutter, quienes encuadran el sentido de este trabajo desde perspectivas diferentes
y complementarias.
El discófilo encuentra aquí motivos de sobra para perderse en la
selva maravillosa de la fonogra-

El discófilo encuentra
aquí motivos de sobra
para perderse en la
selva de la fonografía

Una de las páginas del libro, con dibujo de García Cros.

rencia a las propias obras idolatradas, otros optaron por citas genéricas e incluso hubo quien mandó
unas breves líneas explicativas de
su renuncia (impagables las de
Luis de Pablo). Todo ello se pre-

senta aquí tal cual. Pero el autor
fue algo más allá y se preocupó
por rastrear a muchos músicos (y
artistas) que ya no podían responderle, porque están muertos, pero
convivieron con la explosión del
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sonido grabado. Preguntando a
familiares o estrechos colaboradores y repasando biografías, artículos y entrevistas, García de
Gomar aporta también aproximaciones a las respuestas que quizás

fía, donde poder descubrir tesoros aún ocultos, el polemista para
enzarzarse en sus diatribas preferidas (y las hay de muy diversa
naturaleza y condición), el curioso para hallar quizás razones para una afición nueva, el estudioso
para contrastar gustos estéticos y
generacionales.
A los fanáticos de las estadísticas no los dejaré con la duda:
el podio de los discos preferidos
lo ocupan Glenn Gould y sus Variaciones Goldberg de Bach (no
se explicita si la grabación del
55 o la del 81; a ese detalle no
llegaron la mayoría de las respuestas), Casals y las, también
bachianas, Suites para cello y el
Tristán e Isolda de Furtwängler.
Los directores más elegidos son
Karajan, Bernstein y Abbado; los
pianistas, Gould, Richter y Horowitz; los instrumentistas de
cuerda, Casals, Rostropovich y
Stern; los cantantes, FischerDieskau, Callas y Schwarzkopf.
En efecto, amigo melómano: no
hay sorpresas.

PAÍS: España
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PÁGINAS: 65

O.J.D.: 15864

TARIFA: 4514 €
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9 Julio, 2017

● Víctor García de Gomar reúne en un libro las preferencias discográficas

de cerca de un millar de músicos y personalidades del mundo artístico

El valor de las listas
Y TÚ, ¿QUÉ ESCUCHAS?
Víctor García de Gomar. Huygens.
Barcelona, 2017. 701 páginas. 30
euros

Pablo J. Vayón

Poco antes de su fallecimiento,
preguntaron a Carlo Maria Giulini qué música solía escuchar en
la intimidad de su casa. El gran
director italiano respondió que
ya no escuchaba ninguna música, la leía. Aunque puedan argüirse casos similares al de Giulini, no es la norma. Los músicos
también escuchan música. ¿Pero
cuál? Víctor García de Gomar,
que entre otras cosas es director
artístico adjunto del Palau de la
Música Catalana, decidió preguntarlo. Las respuestas dan forma a este libro.
Es este un volumen singular,
pues está confeccionado casi exclusivamente con listas. García de
Gomar escogió a
una
cantidad
asombrosa de músicos, de los cuales
respondieron a su
requerimiento
más de 700, y a
una cantidad algo
más modesta, pero también significativa, de otros artistas (sobre
todo, plásticos) y les lanzó la pelota: sus cuatro discos preferidos.
Sin justificaciones. Sin explicaciones. Sin relato. Una simple lista.
De los que respondieron, cada cual lo hizo como quiso, y eso da incluso más valor a la recopilación
que ha dado origen a esta especie
de prontuario sobre el gusto musical de los propios profesionales de
la música.
La mayoría escogió más de cuatro grabaciones (aunque algunos
se quedaron con sólo dos o tres),
algunos desdeñaron el sonido
grabado y prefirieron hacer refe-

le habrían mandado grandes personalidades de la música (y el arte) del siglo XX, de Celibidache a
Schwarzkopf o Britten, de Poulenc a Bruno Walter o Casals, de
Frida Kahlo a Jackson Pollock o
Piet Mondrian.
El producto de toda esta labor
minuciosa y paciente ha quedado
recogido en un tomo voluminoso
pero manejable, atractivo a la vista y al tacto, muy bien editado
por Huygens, que completa y
adorna las innumerables páginas
de listas con unas deliciosas ilustraciones de Martín García Cros y
con cuatro breves prólogos que
han escrito para la obra Alex
Ross, Alessandro Baricco, Ramón
Andrés y John Rutter, quienes encuadran el sentido de este trabajo desde perspectivas diferentes
y complementarias.
El discófilo encuentra aquí motivos de sobra para perderse en la
selva maravillosa de la fonogra-

El discófilo encuentra
aquí motivos de sobra
para perderse en la
selva de la fonografía

Una de las páginas del libro, con dibujo de García Cros.

rencia a las propias obras idolatradas, otros optaron por citas genéricas e incluso hubo quien mandó
unas breves líneas explicativas de
su renuncia (impagables las de
Luis de Pablo). Todo ello se pre-

senta aquí tal cual. Pero el autor
fue algo más allá y se preocupó
por rastrear a muchos músicos (y
artistas) que ya no podían responderle, porque están muertos, pero
convivieron con la explosión del
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sonido grabado. Preguntando a
familiares o estrechos colaboradores y repasando biografías, artículos y entrevistas, García de
Gomar aporta también aproximaciones a las respuestas que quizás

fía, donde poder descubrir tesoros aún ocultos, el polemista para
enzarzarse en sus diatribas preferidas (y las hay de muy diversa
naturaleza y condición), el curioso para hallar quizás razones para una afición nueva, el estudioso
para contrastar gustos estéticos y
generacionales.
A los fanáticos de las estadísticas no los dejaré con la duda:
el podio de los discos preferidos
lo ocupan Glenn Gould y sus Variaciones Goldberg de Bach (no
se explicita si la grabación del
55 o la del 81; a ese detalle no
llegaron la mayoría de las respuestas), Casals y las, también
bachianas, Suites para cello y el
Tristán e Isolda de Furtwängler.
Los directores más elegidos son
Karajan, Bernstein y Abbado; los
pianistas, Gould, Richter y Horowitz; los instrumentistas de
cuerda, Casals, Rostropovich y
Stern; los cantantes, FischerDieskau, Callas y Schwarzkopf.
En efecto, amigo melómano: no
hay sorpresas.
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FRECUENCIA: Diario
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Tribuna

Pep Collelldemont. Periodista

Raimon

H

a fet un pas al costat. I l’ha fet solemnement. Dotze recitals al Palau de la Música Catalana han servit perquè els seus fans es poguessin acomiadar d’ell com a cantant i ell posés punt
final a més de 50 anys de cantar i recitar de
cara al públic. Sobretot als professionals
que han treballat per vocació els és difícil
trobar el moment de dir prou. Cosa que no
vol dir que agafin l’instrument i l’endrecin
definitivament. Almenys això és el que espero d’en Raimon. Sempre hi haurà una
causa, una situació, un problema que demanaran que el cantant de Xàtiva torni a
pujar a l’escenari. Però ja serà en un moment determinat i prou.

RAIMON HA ESTAT una persona íntegra, ha

actuat sempre amb coherència i de ben segur que li deuria costar molt prendre la decisió de dir adeu als escenaris. L’altre dia
vaig buscar en el meu arxiu malgirbat dels
discos i vaig tenir a les mans aquell que per
a mi té un valor especial que es titula Raimon a l’Olympia, de l’any 1966. Aquí a casa nostra estava prohibit i el vaig comprar
un estiu que vaig anar a passar uns dies de
vacances a París, a casa de la meva germa-

na i el meu cunyat. A l’hora d’agafar el tren,
el vaig posar dins de la maleta, barrejat enmig de la roba i amb un culet una mica petit. Per sort no va passar res i quan vaig arribar a casa el primer que vaig fer va ser engegar el tocadiscs i escoltar-me’l amb la
mateixa devoció que escoltava un fragment d’algun clàssic de la música. Puc dir
que està gastat de tantes vegades que el
vaig posar. De fet, és un resum de les cançons més populars d’en Raimon.
ALS MÉS JOVES els deu resultar difícil en-

tendre qui era i què significava per a nosaltres Raimon. No era fàcil escoltar-lo ja que
molts recitals eren sistemàticament pro-

“
El millor era la
cara dels policies,

amb la lletra a la mà,
sense entendre res,
mentre la gent
embogia
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hibits i, a més, la censura era molt estricta.
Per això fèiem el que no faríem ara. Des
d’Albons, amb el dos cavalls ple a vessar,
vam agafar carretera i manta i vam anar
fins a Ripoll per escoltar el cantant. Les
carreteres eren dolentes de veritat, el cotxe tenia dos llums a davant que semblaven
més cuques de llum que no pas fars per illuminar la carretera. Lògicament, pel camí no trobàvem llums enlloc de les carreteres, foscor i més foscor. Tot plegat per il·luminar-nos una mica en una època plena de
tenebres. Després, tornàvem en plena nit,
satisfets, i amb l’esperit preparat per a la
lluita de cada dia.
més
bons dels recitals d’en Raimon? Doncs veient els policies, vestits de paisà, amb les
lletres de les cançons que havien passat la
censura a les mans, i mirant-se l’un a l’altre
quan el públic embogia i ells no entenien
res. M’agradaria tenir filmades aquelles cares. I és que la necessitat fa el lladre i els
cantants compromesos van aprendre a
dir-ho tot aparentant que no deien res. “La
nit, la nit és llarga la nit...” Nosaltres sí que
ho enteníem.

SABEU QUINS EREN ELS MOMENTS
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BaRCeLoneJant

CARLES

Cols

Els cels d’un infern anomenat Barcelona
GAUVIN LAPETOULE

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA Aires gairebé fractals.

CARRER DE MILANS El cel en forma de fava.

VERGER Un interior amb verd en vertical.

CORBES Formes gaudinianes en un edifici sense identificar.

SIMETRIA Cinc plantes en harmonia.

PALAU MACAYA Un sostre de teranyina.

E

l cel de Barcelona no és per
llençar-hi coets. Bé, per
Sant Joan i la Mercè es fa,
però això és simple pirotècnia, i al parlar de llençar-hi coets ho
feia en sentit metafòric. De nit, per
exemple, ens trobem amb la llum
prestada de Venus, Júpiter i Mart, i
després una cinquantena curta d’estrelles que a penes s’intueixen. Fa
pena. L’antítesi de La nit estrellada de
Vincent van Gogh.
A Barcelona, la Via Làctia l’hi van
robar allà cap als anys 60. Riu-te’n de
Ronnie Biggs i el seu assalt al tren de
Glasgow o, per buscar un referent
local, El Dioni, que com el seu precedent britànic es va dedicar a viure la
bona vida al Brasil abans de caure en
mans de la justícia.
El robatori de la Via Làctia, un espectacle que és literalment infinit,
no és exclusiu de la capital catalana, però la doble condemna d’aquesta ciutat és que el seu cel diürn tampoc és de postal. Ho explica Gauvin
Lapetoule, un jove fotògraf francès
establert des de fa dos anys i mig a
Barcelona, que amb paciència ha retratat els millors sostres de tota la
ciutat. I ha aconseguit una col·lecció
de cels en aquesta metròpolis a vegades infernal.
Gauvin va néixer a Moulins, una
petita ciutat de la regió francesa
d’Alvèrnia. ¿Alvèrnia? ¡Caram!, per

fi un auvergnat cara a cara,
que no sol ser habitual. El
més escaient seria (debilitats
de qualsevol que hagi crescut
entre volums d’Astèrix) preguntar-li, ja posats, per Alèsia, però millor seguir els savis consells de Goscinny i no
treure el tema de la derrota
de Vercingetòrix, en una rendició al camp de batalla que
va ser tema de conversa de
Juli Cèsar a La guerra de les Gàl·
lies. Doncs això. Silenci. El tema és la fotografia.

L’hora blava
A Alvèrnia, més gran que
JOC DE LLUM Coberta còsmica.
Sicília, menys poblada que
Barcelona, amb l’objectiu
de la seva càmera enfocava paisatges, però tot va ser recalar en aquestes latituds més meridionals, sortint
d’una breu etapa a Londres com a
sandwich maker, i descobrir que per
molt mediterrània que sigui, aquesta ciutat no té el que els fotògrafs paisatgistes en diuen la blue hour, l’hora blava, aquella hora del rellotge
en què el sol ja s’ha ajupit rere l’horitzó però la llum es manté i el cel es
converteix en un canviant mostrari
de pantones blaus. És culpa de la serralada litoral. Ens roba el millor dels
capvespres. Mala sort.

El fotògraf Gauvin
Lapetoule col·lecciona
els millors sostres
de la ciutat
Els del modernisme
són sempre diferents.
N’hi ha de quasi
fractals o de H. R. Giger
P.9

La contrapartida que Gauvin va descobrir a Barcelona
va ser l’arquitectura, realment un altre món. Confessa
que fins i tot li agrada Santiago Calatrava, el nostre Vercingetòrix, el nostre innominable, així que ho manifesta amb la boca petita, però és
cert que l’arquitecte valencià, autor en aquesta ciutat
de dos treballs poc controvertits (el pont del carrer de
Bac de Roda i la Torre de Telecomunicació de Montjuïc) és
fantàstic si un posa el focus
en les geometries dels seus
edificis i no en les seves factures.
El moment màgic va ser, no
obstant, quan a falta de cels
va anar a buscar sostres, els del modernisme, primer, sempre sorprenents, doncs no té res a veure la teranyina de la galeria central del Palau
Macaya amb la composició gairebé fractal del Palau de la Música, i
menys encara amb el miratge de les
mil i una nits del Palau Güell o la fantasia gairebé de H. R. Giger (el pare
d’Alien) de l’orgànica coberta de la
Sagrada Família.
Va afegir a la seva exploració cels
privats, de finques de les quals omet
el nom, i també, és clar, el cel preferit dels instagramers que fan escala a

Barcelona, el de la minúscula plaça
del carrer de Milans, al Barri Gòtic,
amb forma de fava. Allà va esperar
que el sol tragués el nas per la cornisa, com si fos la brillant dentadura
d’un galant de Hollywood.

Fascinat pel reflex
Gauvin, ja ho he dit, és encara molt
jove. Està buscant el seu segell propi.
La seva obra no es limita als sostres,
per descomptat. Val la pena fer-hi un
cop d’ull i descobrir altres vies seves
d’exploració, com la fascinació pels
reflexos o, més difícil encara, la llum
nocturna.
D’aquest capítol (qüestió de gustos, com els colors) ve de gust destacar una mirada inusual del parc
d’atraccions del Tibidabo, amb la
vista de Barcelona al fons. El protagonista són els cavallets dels gronxadors voladors. Giren, però no s’hi
veu ningú. És un treball de llarga exposició.
L’única figura humana és un visitant recolzat a la barana superior. El 1838 es va captar així, accidentalment, la primera figura humana
de la història de la fotografia. La va
fer Louis Daguerre al Boulevard du
Temple. Era un home que estava immòbil a la parada d’un enllustrador.
Sense preveure-ho, Gauvin li ha fet
un homenatge. H
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pequefla (Tecate, Baja California) y tan- tivo: meernocionasaber que la acadetaatencic~nmehizosen0rmesolayde- ! miareconocemiscompo~lCionesyme
pilmid~Estaletrahabladeesto:demis i da muchagasolina. Pero solo eso, no
ataquesdep~Inicoydeansiedad.Meur-i dejo que defina mi carrera y me haga
gfaexplicarlo, sacarlo, paramejorarmiI ~vlwr
"" con presidn. Al final, el que manestado... Soyunapersona rauy sensi- da es el pdblico~.
ble, desdesiempre,y necesitoconl~Nada m~s empezar, cont5 con el
nuamente
recordan~eque ’todd paso; apoyo de la compatriota Natalia Laaria Morrison es sen~imiemoydes~rro quetodd estar~bien~.
fourcade (con ella grabd Pa]ar~todel
en estado puro. La prueba es su nuevo
La catalogaxon
coredla nuevasen- amor).<¢Nataliaes benditae infinita...
disco, Amorsupremodesnudo,y can- sacidn del pop en Latinoam~tca
y ha Talentosay humilde,genial, cercana e
cionescomoToddpaso~Cuando
]a ca- ganado
i~es! GrammyLatinos,
asf cored : irdgualable. Delos compositorasm~Is
rfera empe~6
ainnemuybien,de pron- eI premioIndie-OMusicAwa~ds
(consu emocionantesque conozco.Es toda una
to sentf cored si una bombaexplotara disco de debut, Mientrastd dorm~as). expenenciavivir con ella elproceso de
dentro de m[. Soy de una ciudad muy ¢¢Estos reconoclmientosson un incen- crear mtlsica. Creo que ella admirami
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nos. Ahoramismoyo creo que es el or- 35
dende la historia. Noes culpa de nadie.
Es un rega]ode Dios>~.
En Barcelona, Carla solo ha aduado una vez, en el 2013, con la gira Sin
despedir. Y demasiadoha tardado en
volver. Lohace gracias al festival
siques Sensibles (elpnmero en Espaha
quela induyeen el cartel). Lacita es el
12de julio y daniel pistoletazode salida de una quinta edici6n en el que estrena emplazamiento,
el Petit Palau.
Petit Palau(Palaude
M~isica)
Horar/o:
12de julio. 21
horas. PennyNecklace
actuar~antes
telonera)

rebeldiay misletras tristes .. Mifuerza
de salir adelanteante tanta dificultad a
la que meenfrento a veces comoartista independiente~>,
asegura.
De M~icocada vez llegan (y triunfan) m~sartistas femeninas y menos
hombres. <~Las mujeres estamos
mandoel mando, comoen alg’Jn momento 1o cogieron Luis Miguel,
Alfredo |im~nez o RamonAyala.
mos despertado a ese monsmJo
mido que somos nosotras mismas. Tenemostantos talentos, aparte de crear
y traer vida, que cantar es uno m~sque
nos permite expresamosy desahogar-

ELREGALO
DEDANIMART~N
Carla Morrison
ha compartido micr6fono, ya sea en discos o en actuaciones. con Loveof Lesbian. La Habitaci6n Roja, Calexico. Vetusta Morla.
Supersubmanna, Enrique Bunbury,
Juan 6abriely, recientemente, con Dani Martin, en Ouese muerande env~dia [la de fans que se habr8n muerto
de envidia viendo el videoclip]?
invit6 51 y rue muyespecial. Mequed~ impresionadaya con su insistencia
para quecolabor~ramosjuntos. Tiene
muybuena onda y mehizo un regalazo despu~s que nunca nadie me hab~a
hecho, ~ta crees? Una babyguitarque
me envi6 desde Espaha, Mequed~ en
estado de shock. Dani es muyeleganre, apasionadoy tiemo-.
,,MI OTRA
ME]OR
MITAD~(Solo esc~chame,que t~. / Ta s~empre
seras. / Mi otra mejorm~tad~,canta en
No vuelvojamds, 8Realmentecrees que
existe’la otra mitad’?e~Noes mejorcreer
quepodemos
setnaranjas
emeras?
<(En
realidad todos somosnaranjas enteras,
sL pero esa otra mitadno est~ solo para amarla.Sirve de espejo que nos ayuda a eonocemosmasy para recordarnos que podemosser mejores personas
alia a dia, en compaf~a~,.
El pop dramaiticode la cantautora,
guitarrista y pianista se crece en piezas comoUn beso, con Organoseclesias~icos, guitarras oce~knicasy percusiones ~picas, yen Flor que nuncafui:
conmueve
con una melodfatan rota comosuletra.--

EN
I]NI]IONE,
I]OMI]
’FLOR
OUE
NUND
Fur
I]QNMUEVE
P,ON
MELODIA
ROT
I]OMO
ULETR
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Michel Camilo al piano acompañado de Tomatito. :: ALFREDO AGUILAR

Un diálogo mecido entre las olas
La guitarra de Tomatito y el Piano de Michel Camilo se unen en busca de nuevas corrientes
‘Spain Forever’, que se
presentó a finales del
pasado año, sonrió con
toda hermosura en la
luna llena de ayer en el
Palacio de Carlos V
:: JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS
GRANADA. En el año 2000 surgió
una alianza: próspera para la música en general, gloriosa para el flamenco y para el jazz. La sonanta añeja del almeriense Tomatito, José Fernández Torres, se hacía pareja de hecho con el piano profundo y senti-

do del dominicano Michel Camilo.
Un entendimiento que dura hasta
la fecha con buena salud, a pesar de
los agoreros que auspiciaban que la
relación entre un piano y una guitarra no podía llegar muy lejos.
Como resultado, en cambio, tres
retoños han visto la luz. Tres criaturas, en forma de compacto, que
tienen los mismos ojos pero, siendo semejantes, gozan de distintos
caracteres: cada vez más se alejan
un poco más del flamenco a favor
de otras corrientes musicales, cada
vez con menor número de temas
propios, sino prestados y recreados
de distintos autores del jazz y de la

música latina sobre todo. Autores
de primera fila y de sensibilidad extrema. En el mismo año de los votos nació ‘Spain’, con un carácter
fresco y anhelante que hizo las delicias del público y las alabanzas de
la crítica. Seis años más tarde, en
2006, vio la luz el rotundo ‘Spain
Again’, una continuación arriesgada y segura del brote anterior. Tuvieron que pasar diez años más, para
que en 2016 se presentara un nuevo álbum. ‘Spain Forever’ es mayor
de edad.
Aunque se mira en los trabajos
anteriores, se impregna de un tono
más reposado y profundo en el que
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se advierte un silencio maduro, una
espera convenida, un respeto por
los solos del compañero, siempre rozando el virtuosismo, pero también
una mayor complicidad cuando se
aúnan los instrumentos.
A ‘Spain Forever’, que se presentó en sociedad en el Palau de la Música de Barcelona a finales del pasado año, lo vimos sonreír con toda
hermosura en la luna llena de ayer
domingo en el Palacio de Carlos V,
con un aforo completo. Hasta las
gradas estaban abarrotadas de amantes del jazz, del flamenco y de los
buenos enlaces. O sea, otro espectáculo rodado y no un estreno como

merece el Festival de Música granadino.
El disco se fue desbrozando a lo
largo de la noche con orden y concierto, nunca mejor dicho, alternándose con los dos anteriores, sobre
todo porque se precisaban temas de
rítmica factura contra la apuesta suave del ‘Forever’. Los guiños fueron
continuos entre la pareja, que parecía divertirse con cada nota, con las
incursiones de su partenaire, con
las improvisaciones desenfrenadas
a veces. En primer lugar se abordó
‘Libertango’, un tema de Astor
Piazzolla, cuando se acaban de cumplir 25 años de su muerte, que se in-
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El Palacio de Carlos V presentó un aspecto inmejorable. :: ALFREDO AGUILAR
de tango flamenco. El segundo es la
brillante melodía que le da nombre
al filme. Otras bulerías pasadas desembocan directamente en un tema
clásico de inspiración árabe, con olor
mediterráneo y abundancia de tonos azules. Nos referimos a la recreación desnuda de la ‘Gnossienne nº
1’ de Erik Satie, de gran fuerza melódica y originalidad, donde la improvisación fue evidentísima.

Espontaneidad y vértigo

Agradecimiento mutuo entre los artistas. :: ALFREDO AGUILAR
cluyó en ‘Spain Again’, para entrar
de lleno en el último trabajo con
‘Our Spanish Love Song’, un sentido homenaje al contrabajista Charlie Haden, desaparecido hace exactamente tres años, el 11 de julio de
2014, en California.
De ‘Spain’ rescatan la bulería ‘A
mi niño José’, que compuso Tomatito cuando nació su hijo. Y, a continuación, el personalísimo tributo
al compositor y guitarrista brasileño Egberto Gismonti, con una versión muy lírica de su clásico ‘Agua e
vinho’ que, si me permiten, resume
la esencia de la última entrega de la
trilogía, con primorosas falsetas del

tocaor en su comienzo. De este último disco es ‘Armando’s Rumba’,
un tema original de Chick Corea,
dedicado a su padre Armando, que
comienza piano para expandirse en
un derroche ritmo entre flamenco
y latin jazz.
Un par de temas oceánicos sonaron a continuación de ‘Cinema Paradiso’, una de las partituras más conocidas del compositor Ennio Morricone. El primero de ellos es el tema
de amor (‘Love theme’), que por supuesto suena más íntimo y se abre
al infinito por lo conocido, por la
profundidad de su entrega, por esa
coda alegre a los postres en forma
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Tomatito ha desarrollado una creatividad espontánea maravillosa que
nunca dejó traslucir. Camilo es el
músico completo, vertiginoso, capaz de llenar el Palacio, la Alhambra
entera si cabe, con las coloridas teclas de su piano, con su permanente sonrisa, con sus concesiones al
jazz que, junto con su compañero,
lograron que un tema de apenas dos
minutos se convirtiera en una pieza de siete, con prolongados finales
en general.
Un claro estándar de jazz, reconocido por los seguidores, fue ‘Nuages’ del guitarrista de jazz Django
Reinhardt, un swing de tiempo medio, que en las manos se los dos artistas, pasó a ser una agradable balada. ¡Emocionante!
Después de un par de bises continuados para terminar la noche, la
pareja propuso ‘Spain’, el tema que
le da nombre a su primer encuentro, desde el cual todo empezó, rubricando un concierto que, aunque
alejado del flamenco, fue memorable. Es el sello indiscutible del maridaje Camilo-Tomatito.
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Tándem de arte híbrido
SPAIN FOREVER

Intérpretes: José Fernández
«Tomatito» (guitarra) y Michel
Camilo (piano) Fecha: 8 de julio
Lugar: Teatro de la Axerquía
CELSO GARCÍA

A lo largo de mi vida he escuchado
muchas veces la típica frase quejumbrosa que sentenciaba que «la guitarra y el piano no casan bien». Por suerte, los músicos de hoy vienen dispuestos a desmontar mitos como éste y
quizás alguno más. No hay más que
quitarse el sombrero ante una colaboración tan inmensa y fructífera
como la de Tomatito con Michel Camilo, que llevan ya 19 años demostrando que este piano y guitarra combinan a las mil maravillas.
Ante una puesta en escena ciertamente espartana sin apenas algarabías que distraigan, los músicos exhiben sus muchos encantos. Teniendo
en cuenta la gran cantidad de éxitos
cosechados queda sobradamente demostrado cómo ambos lenguajes resultan de una sinergia realmente interesante. Es curioso ver como el latin-jazz tiene tanto en común con el
flamenco, hasta el punto de que toquen lo que toquen se compacta tímbrica y emocionalmente. Aun a través de una sencilla melodía al unísono cada cual está en su sitio, pero
al prestar atención al conjunto nace
algo nuevo, una fusión fresca y de
gran enjundia multifocal.
Para dar rienda suelta a este tándem de arte híbrido, ellos apuestan
fuerte, eligiendo temas grandisonantes y de avalada importancia, de autores como Gismonti, Piazzola o Satie, bandas sonoras y otros de elaboración propia. La improvisación que
ambos aportan adereza toda esa gran
música de forma nueva y sabrosamente especiada. El dúo suena elegante y con clase. Resulta ciertamen-

Tomatito en un momento de su actuación

te ensoñadora la melodía de la
«Gnossinienne 1» de Satie que da
paso a una selección de la banda sonora de Cinema Paradiso que tras
presentarse lírica y delicada, va adquiriendo movimiento. Oblivion y
Libertango de Piazzola fueron mostrados con naturalidad anodina hasta que los intérpretes se van turnando el protagonismo para jugar con
los motivos mientras mantienen
constantemente el contacto visual.
Se dirigen al público en algunas
ocasiones, aunque Tomatito no es
de muchas palabras, lo que suscita
algunos momentos cómicos realmente divertidos. Es verdaderamen-

Fundación Cristina Heeren

El guitarrista Blas Martínez gana
P.14

ÁLVARO CARMONA

te entrañable apreciar como los músicos recuerdan a Córdoba como «su
casa», dado que cuando comenzaron su andadura a dúo fue precisamente aquí donde hicieron su primer concierto tras el inaugural del
Palau de la Música en el año 98.
Tras 90 minutos de concierto, sellan un final con su célebre «Spain»,
firma de la casa, empezando con la
sensual versión del Adagio del Concierto de Aranjuez que se precipita
súbitamente al vertiginoso y salvaje
tema de Chick Corea que arrancará
un ingente aplauso final, firmando
un recital limpio, confortable y auténtico, sin añadidos postizos.

ciona Construcción Zona Sur, Alberto Marina; y Pepa Sánchez, directora
académica de la Fundación.
El Festival de la Guitarra de Cór-
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Tomatito y Michel Camilo se vuelven a
3
encontrar en el Gran Teatro por Camarón 342
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37º FESTIVAL DE LA GUITARRA 3 Flamenco
Edgf
y jazz

JOSÉ MARTÍNEZ

Michel Camilo y Tomatito, en una de sus anteriores giras.

Tomatito y Michel Camilo se
reencuentran por Camarón
● Los músicos presentan ‘Spain Forever’, la tercera entrega de su trilogía
● El disco incluye influencias del jazz, la música árabe y la brasileña
El Día CÓRDOBA

Los encuentros entre Michel Camilo y Tomatito llevan sucediéndose desde hace más de 30 años
y, en esta ocasión, la celebración
del Año Camarón ha sido la excusa perfecta para iniciar una nueva gira. Ahora regresan al Gran
Teatro (esta noche a las 21:00)
con la gira de Spain Forever, la

tercera parte de una trilogía que
se abre con un personal homenaje al compositor y guitarrista brasileño Egberto Gismonti, favorito tanto del pianista como del
guitarrista, en una lírica versión
de su clásico Agua e vinho. El siguiente homenaje es al recientemente desaparecido contrabajista Charlie Haden, del que interpretan en la misma línea de reco-

gimiento e intimidad Our Spanish Love Song. De ahí al engarce
con Spain Again: la versión de la
famosa milonga de Astor Piazzolla Oblivion posee un arreglo que
la convierte prácticamente en orquestal, dramática y bella. La
Gnossienne nº 1 de Erik Satie abre
el repertorio de este trabajo al
Mediterráneo, en una recreación
de inspiración árabe, minimalis-

ta e impresionista a partes iguales, de gran originalidad melódica. Una de las sorpresas del disco
es la inclusión de Nuages, del guitarrista de jazz Django Reinhardt. Tomatito se declara admirador de Django, y Michel es
también un buen conocedor del
early jazz piano o stride piano; y
así firman una elegante y rítmica
versión de uno de los clásicos del

Final del Concurso de Talento
Flamenco de la Fundación Hereen
El Festival de la Guitarra acoge esta tarde (20:00) en el
Teatro Góngora la final del X
Concurso de Guitarra de
Acompañamiento, organizado
por la Fundación Cristina Heeren con la colaboración de Acciona, el Instituto Andaluz del
Flamenco (IAF) y el Ayuntamiento de Córdoba. Los finalistas Pedro Guerra (Málaga,
1987), Blas Martínez (Murcia,

1992) y David Roldán (Valencia,
1988) competirán ante el jurado
por premios de hasta 1.500 euros y beca de estudios en la escuela de la fundación en Sevilla.
Durante la deliberación, actuarán tres de sus alumnos aventajados: la norteamericana Leah
Kruszewski, el turco Umut Sarikaya y el malagueño Ángel Doblado, interpretando la guitarrista una taranta del maestro Niño

Una actuación de alumnos de la fundación.
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repertorio del jazz manouche.
Por otra parte, toman como punto de partida la celebérrima versión de Paco de Lucía junto a
John McLaughlin y Al Di Meola
de Manhã de Carnaval para llevarla a un terreno más melancólico; a la que sigue About You, una
original nana del guitarrista almeriense.
Allá por 1984 se cruzaron por
primera vez los caminos de Michel Camilo y Tomatito en el Festival de Jazz de Madrid, en los camerinos del Palacio de Deportes.
El primero era el pianista del
quinteto de Paquito D’Rivera, y el
segundo estuvo como invitado
del percusionista estadounidense de origen puertorriqueño Ray
Barretto. Posteriormente volvieron a coincidir en 1990, cuando
Michel Camilo estaba produciendo el disco Pa’gente con alma de
Ketama. Ambos trabajaban en
proyectos distintos, pero Tomatito recuerda que lo que escuchaba
salir del estudio de grabación
contiguo ya le intrigaba sobremanera. Finalmente, el Festival
internacional de jazz de Barcelona formalizó una invitación para
que los dos músicos colaboraran:
fue en el Palau de la Música en la
edición de 1998 del festival, donde tocaron dos temas que posteriormente aparecerían en el primer y celebrado proyecto discográfico del dúo, Spain (Lola Records, 2000), incluyendo el
Spain de Chick Corea y el clásico
mexicano de Consuelito Velázquez Bésame mucho.
El éxito fue rotundo y fue el
empujón definitivo para que se
animasen a firmar un disco a medias con el que giraron por varios
países. Y fue en esas múltiples giras por los cinco continentes en
las que surgió la continuación natural de Spain, Spain Again
(Emarcy / Universal, 2006). Michel Camilo y Tomatito inventaron el repertorio de sus siguientes trabajos introduciendo nuevos temas en cada concierto, sometiéndolos al escrutinio del público sin previa presentación.
Y del mismo modo, en movimiento, en la carretera, empezaron a testar canciones para la última (por el momento) entrega
de esta trilogía, el Spain Forever
que esta noche presentan en el
Gran Teatro.
de Pura, y el trío unas bulerías
de Pedro Sierra. El acceso a la
gala será libre hasta completar aforo. Tras recorrer ocho
ciudades andaluzas en busca
de nuevos valores del cante,
los Concursos Talento Flamenco 2017 finalizan temporada en Córdoba, con el único
certamen dedicado al toque.
La guitarra de acompañamiento al baile y al cante será la
especialidad de este concurso
que –tras varios años de pausa– vuelve celebrando su décima edición en la 37ª edición de
la cita con las seis cuerdas.
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Tomatito y Michel Camilo, juntos, en una imagen de la gira que acaban de emprender

Tomatito y Camilo, reencuentro eterno
∑ El guitarrista y el pianista funden hoy flamenco y jazz latino en «Spain forever», su tercer disco
LUIS MIRANDA
CÓRDOBA

La que hoy se deja caer por el Teatro
de la Axerquía es una pareja ocasional, que se reúne cada ciertos años,
aunque en cada ocasión llenan las salas y sorprenden con la fusión de músicas que se unen. El pianista de jazz
latino Michel Camilo y el guitarrista
flamenco José Fernández «Tomatito»

Gran Teatro

unen sus sones por tercera vez en
«Spain forever», el espectáculo que
hoy presentan (22.30) en el recinto al
aire libre dentro de la programación
del Festival de la Guitarra.
Los encuentros entre Michel Camilo y Tomatito llevan sucediéndose desde hace más de treinta años de un
modo que se diría casi premonitorio.
Allá por 1984 se cruzaron por primera vez sus caminos, y otra vez en 1990,

aunque el entendimiento entre los dos
músicos no llegaría hasta algunos años
después.
De hecho, el Festival Internacional
de Jazz de Barcelona fue el que formalizó una invitación para que los dos
músicos colaboraran: fue en el Palau
de la Música en 1998 donde tocaron
dos temas que posteriormente aparecerían en el primer y celebrado proyecto discográfico del dúo, «Spain»,

cabida a los rasgos más reconocibles
de su estilo personal. Pero está bañado a su vez de influencia brasileña y,
en particular, de la canción de amor
carioca. En cierta medida, esto simboliza la inclinación natural de Kurt hacia la creación de melodías de consibre de Caipi, Kurt se inspira en la mú- derable impacto emocional, un rasgo
sica brasileña, tanto la tradicional, altamente distintivo y un elemento
como el rock y el jazz.
inevitable en su visión artística, marSe podría decir que este nuevo tra- cadamente romántica.
bajo es su expresión más personal hasAsimismo, respecto a su nuevo rol
ta la fecha. Rosenwinkel toca todos los de cantante, Rosenwinkel añade: «Esinstrumentos: batería, bajo, piano, sin- cribir canciones con letra siempre ha
tetizador y percusión y muestra su sido parte de mi mundo musical, pero
prominente voz en temas como «Hold normalmente se han quedado en mi
on» o «Summer Song». El disco con- esfera privada. Con Caipi me di cuentiene también una dulce balada llama- ta de que podría intentar cantar. Es
da «Ezra», como su hijo. El tema «Li- algo diferente respecto a mis otros álttleB» también hace referencia a su bumes, pero me resulta familiar aunhijo Silas.
que nunca lo haya mostrado en públiEn Caipi, los elementos del rock y co. No he hecho más que todo aquello
del jazz coexisten felizmente, dando
P.17 que la música me ha pedido».

incluyendo el «Spain» de Chick Corea
y el clásico mexicano de Consuelito
Velázquez «Bésame mucho». El éxito
fue rotundo, crítica y público salieron
del teatro barcelonés entusiasmados
y dieron el empujón definitivo para
que Michel Camilo y Tomatito se animasen a firmar un disco a medias. Los
inicios no fueron fáciles.
Guitarra y piano eran dos instrumentos que tradicionalmente no ha-

Kurt Rosenwinkel fusiona el jazz
con la música brasileña
S. C. CÓRDOBA

Sigue el jazz de calidad en el Gran Teatro de Córdoba. Kurt Rosenwinkel se
ha convertido en un auténtico referente mundial en su instrumento y ha frecuentado los más importantes festivales y auditorios. Espejo de todos los
estudiantes de guitarra jazz del siglo
XXI, su carrera musical abarca casi
tres décadas en las que ha colaborado
con compañeros de generación como
Brad Mehldau, Joshua Redman, Brian
Blade o Jordi Rossy hasta artistas más
veteranos como Joe Henderson, Paul
Motian y muchos otros.
En su nuevo proyecto bajo el nom-

Kurt Rosenwinkel
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bían formado alianzas demasiado fructíferas. Se tenía la idea de que sus sonoridades no cuajaban. Con mucho
respeto por el sonido del otro y sus respectivos instrumentos, Michel Camilo & Tomatito destruyeron el prejuicio
y lo convirtieron prácticamente en canon. Firmaron Spain desde la escucha
del «contrario», la búsqueda de espacios, la delicadeza en el trabajo de las
armonías y una cuidadísima selección
de repertorio que ya entonces daba algunas pistas firmes sobre la continuidad de la saga: Latinoamérica, el jazz,
el flamenco y el cine funcionaban como
los cuatro ejes centrales. La gira que
sucedió al lanzamiento de este trabajo llevó el proyecto por escenarios de
todo el mundo con una respuesta de
público excepcional.
Y fue en esas múltiples giras por los
cinco continentes en las que surgió la
continuación natural, llamada «Spain
Again», en 2006. Michel Camilo y Tomatito inventan el repertorio de sus
siguientes trabajos introduciendo nuevos temas en cada concierto, sometiéndolos al escrutinio del público. Visitaron el Gran Teatro en aquel año.
Su último espectáculo, «Spain forever», bucea en un repertorio nuevo,
desde Egberto Gismonti hasta la música de «Cinema paradiso», de Ennio
Morricone, para seguir, con todo lo trabajado, haciendo dialogar a dos estilos de dos lados del Atlántico.

Recuerdos de la
edad de oro
«AQUEL SILVERIO...»

Dirección artística: Rafael
Estévez. Idea original, coreografía
y dirección escénica: Valeriano
Paños y Rafael Estévez. Bailarín
principal: Valeriano Paños.
Solistas: Sara Jiménez y
Macarena López. Lugar: Gran
Teatro. Fecha: 6 de julio de 2017.
ANTONIO HIGUERA

entre italiano y flamenco,
¿cómo cantaría aquel Silverio?...”. Así inicia
Federico García
P.18
Lorca el poema «Retrato de Silve-

«E

∑ El jazz de Ponty, Ea

Jazz mestizo, con instrumentos co
decidido cocinar juntos su trabajo
Kyle Eastwood ofrecieron en el Gra

comienzos en el Café de Silverio en
Sevilla, donde se reunía la flor y nata
del flamenco de la época. Todo bajo
una estampa de influencia goyesca
en la que las coreografías con notable presencia de pasos de escuela
bolera y los cambios de escena se
van sucediendo a gran velocidad
para acercarnos al ambiente que rodeó a esa época de finales del siglo
XIX que los estudiosos llaman Edad
de Oro del Flamenco.
El repertorio musical toma como
base los cantes que se atribuyen al
gran maestro, como la Seguiriya de
Silverio, y también aquellos de sus
contemporáneos y discípulos como
Tenas de Morón, Juan Breva o Antonio Chacón y músicas preflamencas
que se escuchaban en los salones y
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ROSA MARIA MALET

“Ens hauríem de centrar més en
el que tenim en lloc d’emmirallar-nos
en el que tenen els altres”
ROSA MARIA MALET (Badalona, 1948) ha estat
durant 37 anys la directora de la Fundació Miró de
Barcelona i, per tant, és la principal responsable
dels molts moments de gaudi que ens ha donat
aquesta institució que va fundar el mateix Joan
Miró. Mai fa mandra anar a la Miró, sigui per passejar-se pels meravellosos espais que va construir
Josep Lluís Sert –sens dubte el millor museu que té
la ciutat–, sigui per tornar a emocionar-se amb les
obres de Miró o per veure les seves exposicions temporals. Al llarg d’aquestes dècades n’hi ha hagut de
tot tipus i, en un molt alt percentatge, d’alta qualitat.
De Mark Rothko a Pipilotti Rist, del collage al joc, de
Calder a Carles Santos... Qui no conserva com un
tresor una exposició de la Miró a la memòria? Malet
ha estat l’artífex d’aquest bon ambient, que ha regat
amb una manera de ser i de fer suau, diplomàtica,
conciliadora, però també rigorosa. Ara ho deixa. Ja
tocava, és cert. Fa uns anys que va complir l’edat de
jubilació, però assegura que es manté a disposició de
qui vingui al darrere –aquest mes s’acaba el termini
del concurs per escollir la nova direcció, tot i que no
s’espera que se’n conegui el nom fins al setembre– i
es mantindrà com a membre del patronat. Aquest
dimarts se celebra la festa anual dels Amics de la
Fundació. L’hi han dedicat. S’ho mereix.
Com ha aconseguit estar 37 anys al capdavant
d’un dels museus més importants de la ciutat?
Les coses han anat així. No m’havia plantejat mai
dirigir un museu, m’hi vaig trobar. Però quan et
sents tan atret per Miró, per la seva obra i per la seva
personalitat, et vas identificant amb el que entens
que devia voler quan va crear la Fundació. Potser jo
ho he interpretat bé, i per això el patronat m’ha anat
mantenint en l’estructura. Hi ha moltes altres persones dintre de l’equip que també hi són des de fa
molts anys i, per tant, això ratifica aquest sentiment: que Miró t’agafa fort. I no només per la seva
obra, també pel seu concepte, el seu esperit i la seva
generositat. Suposo que com que t’hi vas abocant i
entregant, i a més tens una família que t’hi ajuda, tot
plegat no resulta tan complicat.
Com va arribar a dirigir la Fundació?
Vaig tenir la sort, i ho dic així, que justament quan

vaig acabar la carrera d’història de l’art, el juny del
1975, va ser quan es va obrir al públic la Fundació
Miró. Primer vaig venir-hi únicament com a visitant, i molt bé. Després una bona amiga, la Carme
Ferrer, que en aquells moments era la conservadora
del Museu d’Art de Catalunya, em va comentar que
hi havia una plaça d’ajudant de conservador a la
Fundació Miró. Sempre havia volgut treballar en un
museu i de seguida vaig començar. El primer director va ser Francesc Vicens, amb qui vaig estar treballant durant cinc anys i de qui vaig aprendre molt. I,
això no ho he explicat gaire, un dia, quan ja havia
tornat la democràcia, va venir a Barcelona l’USS
Forrestal, un vaixell de guerra americà que, com que
era un portaavions enorme, no va poder entrar al
port. Des del consolat americà ens van convidar a
visitar-lo, com a moltes altres persones, i el dia
abans el Francesc Vicens em va dir d’anar-hi plegats. Vam sortir junts de la Fundació i ja de camí em
va dir: “Quan siguem a dalt del Forrestal, et parlaré
del futur professional que t’espera”. Vaig pensar que
què voldria proposar-me... La qüestió és que em va
explicar que havia demanat una excedència de la
Fundació per dedicar-se durant quatre anys a la
política [va ser elegit diputat al Parlament per ERC].
I així va ser com en un vaixell de guerra americà vaig
saber, amb música de marxes militars, que el meu
futur immediat era assumir, en funcions, la direcció
de la Fundació. I fins ara.
Havia estudiat infermeria abans. Per què? Quin
havia estat el seu entorn?
Sempre he viscut a Badalona, i tant la meva família
com la del meu marit som el que en diem BTV
(badalonins de tota la vida). Vinc d’una família normal. El meu pare tenia un negoci de regenerats de
cotó. I l’avi matern havia estat pintor de parets. En
la seva època havien tingut força empleats, i tot i que
la part de les parets era més mecànica, ell dibuixava
molt bé, i crec que no era ni conscient del que era
capaç de fer. A casa, el que tenien molt clar els meus
pares és que si m’havia anat bé el batxillerat era normal que volgués estudiar alguna cosa. En tenia
ganes, i com que en aquella època era habitual que
les noies estudiessin infermeria o magisteri, em vaig
trobar estudiant infermeria d’una manera gairebé
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natural. Tenia clar que no volia ser mestra, mai m’ha
temptat això de fer classes. Quan vaig acabar vaig
entrar a treballar en un laboratori, que era el que
volia, i hi estava molt bé. Però encara tenia el neguit
de la història de l’art.
I d’on li venia aquest neguit?
Suposo que hi va tenir molt a veure l’escola on havia
fet el batxillerat. Era l’Albéniz, una escola de
Badalona, privada però no de luxe ni tampoc religiosa, que anys abans havia tingut la Maria Aurèlia
Capmany com a directora. Quan hi era ella es veu
que s’havia treballat molt el teatre, a la meva època
va ser més la part artística. Tenien una manera de fer
i uns criteris molt proactius, amb una exigència
notable, i al mateix temps ens transmetien certs
interessos que no eren estrictament l’assignatura
que fèiem. Per exemple, arribava el diumenge i potser ens portaven al Palau de la Música, o al MNAC.
Hi havia tres excursions establertes, però si hi havia
una professora que veia que hi havia alguna exposició interessant a Barcelona també ens hi portava.
Coses així, excepcionals. Era un ambient que formava part també de tot un context reivindicatiu de
l’època. No és que els meus pares fossin gaire
d’aquestes coses, però a l’escola deunidó. Les classes
d’història, per exemple, les fèiem amb la Núria
Folch, la dona de Joan Sales, professora represaliada
de la universitat, que havia estat a l’exili. La senyora
Sales, com li dèiem, sempre ens feia la història en
català. Ens havíem après tots els reis de la Corona
d’Aragó, i després ens havíem d’anar a examinar a
l’Institut Verdaguer, amb el temari franquista.
Potser era un doble esforç, però va valer la pena. Són
d’aquells professors que et marquen. Com la de francès, que també era molt exigent i ens feia treballar
molt. Però després també m’ha estat molt útil.
Per tant, deixa el laboratori i, ja casada, estudia
història de l’art. Qui la va marcar, allà?
Sí, en aquella època ens casàvem molt joves. A la
universitat em va marcar Alexandre Cirici Pellicer,
per descomptat. I altres com Miquel Porter, Oriol
Martorell i el doctor Santiago Alcolea. Crec que vaig
disfrutar de molts dels professors i de quasi totes les
assignatures.

ARADIUMENGE
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“Crec que Picasso és un artista que tanca camins perquè arriba
al màxim i ja està; Miró és un artista que n’obre”
“Quan m’ho van proposar [la conselleria], era un moment en què
algú que no fos polític, que només fos tècnic, es podia ensorrar”
Va agafar els anys més moguts de la universitat.
Sí, cada dos per tres hi havia vagues, es tancava la
universitat i havies de buscar la informació pel teu
compte. Qui no va deixar mai de fer classes va ser
l’Alexandre Cirici. Si es feia vaga, en feia igual, però
no obligava a ningú. Les seves classes, que sempre
eren a les vuit del matí, les continuava fent a la seu
de Rosa Sensat al carrer Balmes. Els que volíem, hi
anàvem. Només per seguir les seves explicacions ja
valia la pena.
Per què ho feia, això?
No crec que fos per fer l’esquirol. No anava a la universitat a fer la classe, però crec que per respecte als
alumnes i a qui no volia perdre el curs va buscar una
alternativa.
A la Fundació Miró va començar des de baix.
Quan vaig entrar a treballar amb el Francesc Vicens
i el seu equip érem nou persones, ara en són 69. Tot
era molt més petit i limitat. Em va tocar fer de tot.
No vull dir que fes la feina de 15 persones, però bé...
Jo anava fent el registre d’obres amb un llibre de
registre, no com ara que està tot informatitzat, i si
s’acostava una exposició temporal, tancaves el llibre
i havies de buscar el que fes falta. Resoldre temes de
fusteria, de vitrines, del que fos. I entre tots ho fèiem
tot. Amb el temps s’ha anat consolidant l’activitat,
s’ha ampliat l’edifici i també la plantilla. Tot ha agafat una nova dimensió, però mirant de mantenir
una posició que ens defineixi i identifiqui. I al
mateix temps encaixant amb un panorama canviat.
Al principi no hi havia altres centres dedicats a fer
exposicions d’art contemporani.
Van ser els únics durant molts anys.
Sí. Fins i tot el model de l’Espai 13, de convidar un
comissari extern, també per intentar ajudar els
joves crítics, va ser seguit per altres centres. Em
sembla que s’ha intentat que la Fundació tingués
sempre un paper útil.
En tot aquest procés l’ha acompanyat molta
gent, com Eduard Castellet abans o Jaume
Freixa ara. Quin paper ha tingut el patronat?
El patronat inicial, nomenat per Miró, tenia una
composició amb presència de professions liberals,
com ara arquitectes, advocats, crítics d’art i artistes.
I alguns eren família seva, o persones properes, com
és molt normal. Sempre s’ha procurat mantenir
aquell tipus de composició, i si s’ha buscat patrocini
d’empreses s’ha fet de manera que no calgués que
entressin al patronat. Les institucions hi tenen
representació, i hi fan una aportació material, però
no hi ha la prevalença dels uns sobre els altres.
Potser és un exemple. Els patronats d’altres institucions són molt polítics, i així va la cosa.
Crec que té a veure amb la prudència de Miró. Va
anar amb compte de no embolicar-nos a fer coses
que ens poguessin portar problemes. Tot i que això

també ha tingut una dificultat. Per exemple, l’altre
dia el Pepe Serra es queixava en una entrevista de la
reducció en l’aportació que feien les institucions
públiques al MNAC. I és cert, però parlem d’aportacions molt importants. A la Fundació Miró mai hem
tingut aquesta ajuda tan notable, i això ens ha obligat
a haver de fer molts esforços amb els nostres propis
mitjans. [Del pressupost de 8 milions que té aquest
any la Fundació, un 67% són ingressos propis.] Però
tot té un límit. No pots pretendre doblar el nombre
de visitants en un any, a veure si així també dobles els
ingressos amb les entrades. Faríem la visita incòmoda per al visitant i no és tracta d’això. Ara estem en un
punt delicat. Institucions com la Fundació Miró, que
permeten fer quedar bé el país i la ciutat, amb una
mica més de reforç podrien fer moltes més coses.
Durant aquests anys s’han anat creat noves institucions culturals que han suposat grans inversions i al final no hi ha hagut diners per a tot.
Com ho ha viscut, això?
Crec que la competitivitat és bona, estimulant, i
t’engresca a dir que si els altres són capaços de ferho bé, nosaltres hem de mirar d’esforçar-nos per no
quedar enrere. Però si en lloc d’això ens hem de
repartir les engrunes entre tots, la cosa ja és més
perillosa. Arriba un punt que vas fent passos enrere,
i després tornar-los a fer endavant costa molt més.
Aquests moments difícils els hem viscut bastant
així, amb aquesta sensació d’anar enrere. Hem buscat l’estímul no deixant de fer les activitats artístiques de temes que no són Miró, però el que ens pot
diferenciar més d’altres centres de la ciutat o del
país és que tenim un patrimoni extraordinari d’obra
i de documents de Miró. I la nostra obligació no és
quedar-nos-ho per al dia que puguem posar-ho en
valor, sinó que ens vam dir: “Fem-ho ara, això ho
tenim a l’abast”. És una despesa que podem assumir
i mirem d’esforçar-nos a trobar les vies que ens
poden permetre divulgar coneixement i engrescar
la gent a estudiar Miró.
Què no ha pogut fer per falta de suport?
Potser es tracta més de pensar en el que hauries volgut fer però t’has frenat d’entrada. Per exemple, en
l’exposició del centenari de Miró, el projecte del
MoMA estava centrat a fer evident que Miró era un
artista que treballava sovint en sèries. Imagina’t que
regularment, de tant en tant, haguéssim pogut fer
una cosa similar i reunir totes les constel·lacions o
tots els cavalls de circ. O, també, quan el
Rijksmuseum d’Amsterdam va fer el 2010 l’exposició dels interiors holandesos, ens van demanar els
nostres dibuixos preparatoris. Ells van aconseguir
les tres obres acabades de Miró i, a més, tenien
l’Interior holandès del segle XVII que els havia inspirat. Hauria estat fàcil poder-los dir: “Escolta, jo et
deixo aquestes, tu em deixes les teves, i ho fem conjuntament”. Però moltes vegades ens hem hagut de
frenar perquè no podíem incorporar una nova despesa... Una mica de coixí per poder tenir aquestes
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perles un cop de tant en tant hauria estat interessant. I l’edifici necessita també una atenció especial.
És extraordinari, però requereix una conservació complicada.
Sí, sí. I més un edifici tan únic com aquest. El mateix
públic de Barcelona encara no l’ha descobert. Estem
tots enderiats, i no dic que no s’ho mereixi, pels edificis de Gaudí, però no es veu que aquest edifici de
Sert és un tresor com no n’hi ha cap en tota la ciutat.
I diria que en tot el país.
Miró va insistir a posar a l’entrada “Centre
d’estudis d’art contemporani”. En aquests anys
hi ha hagut el debat sobre si això era el museu
Miró o un centre d’art. Com ha viscut aquesta
tensió entre els dos models?
Potser en un primer moment, com que no hi havia
res més, semblava que la Fundació ho havia de ser
tot. S’ha intentat no només mantenir sinó també
reforçar l’activitat de l’Espai 13, que se centra en l’art
més experimental, però a mesura que hi ha hagut
altres centres que s’hi dediquen, per no parlar del
Macba, hem centrat més l’atenció en Miró, ja que no
podem oblidar que tenim un llegat molt important.
Entre els periodistes d’art hi havia dos bàndols,
els picassians i els mironians... Com ho veu això?
Crec que Picasso és un artista que tanca camins,
arriba al màxim i ja està. Miró és un artista que
n’obre. Tu et fixes en cada etapa i és així. És contínu-
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ROSA MARIA MALET Va néixer a Badalona fa 68 anys,
dels quals n’ha dedicat 37 a dirigir la Fundació Miró de
Barcelona. Ha explicat que el pitjor moment va ser el
robatori de sis obres el 1988, tot i que es van recuperar,
i el millor, la gran exposició del centenari de Miró, el
1993. Casada i amb un fill que ja li ha donat una neta,
explica que ha pogut compaginar bé la vida familiar
amb la professional. Ara és la persona encarregada per
la Successió Miró de certificar l’obra gràfica de l’artista, sobre el qual ha comissariat nombroses mostres.
Ha estat escollida patrona de la Fundació.

Ja m’han fet la pregunta i sempre hi responc de
manera molt prosaica. El primer projecte és arreglar
tots els armaris de casa. No els tinc desendreçats,
però m’aniria bé. No tinc una necessitat d’omplir el
temps i buscar-me feines. Tinc algunes coses per fer:
un text per escriure, una conferència per preparar...
I si puc seguir ajudant en alguna cosa, en algun tema
concret que pugui ser útil a la Fundació, sense interferir en cap cas en el terreny i la feina de qui vingui,
ho faré. Pel que fa a les altres dues fundacions, de
Palma i Mont-roig, també estic a la seva disposició. I,
si continuo fent les certificacions d’obra gràfica, em
veuran almenys un cop a la setmana per la Fundació.
Ja ho veurem. Em sembla que també em dedicaré a
mirar pel·lícules de la Filmoteca. No m’ho plantejo,
però de coses per fer en sortiran.
No fa gaire li va sortir l’opció d’entrar en política i fer una gestió cultural a fons, quan Mas li va
proposar ser consellera de Cultura. ¿No ha tingut la temptació de posar ordre?
Aquesta possibilitat es va plantejar en un moment
en què per dedicar-se a qualsevol activitat política
s’havia de ser polític. Hi havia una sèrie de reptes per
resoldre que feien que algú que només fos un tècnic
es pogués ensorrar i, darrere seu, ensorrar allò pel
qual està treballant. Em va semblar, per tant, que la
decisió més sensata que podia prendre, pels altres i
per mi, era no acceptar una responsabilitat política.
ament una recerca. Quan als anys 20 deixa la tela en
cru i comença a treballar la matèria, quan en temps
de guerra li veus l’agressivitat i la violència... Són
moltes etapes diferents en què continues veient
Miró, però també com enceta una via que ha servit a
les generacions que han vingut al darrere. L’artista
que realment ho valora el que fa és explorar aquestes vies sense assemblar-se a Miró.
I de Miró n’hi ha que diuen que el millor és el darrer. Ho comparteix?
Cada persona pot trobar un Miró millor que un
altre, en diferents èpoques, segons el que li interessi
i vulgui destacar. El que crec és que el darrer Miró és
molt representatiu de la seva personalitat. Que una
persona gran –pensa que va morir amb 90 anys–
encara vulgui explorar a veure què passa quan tira la
pintura directament del pot a la tela, o quan hi aboca
un raig de benzina i l’encén... Tot aquell material i
les obres que van quedar a l’estudi demostren la
seva curiositat i les ganes de descobrir.
I vostè que va estar amb ell, com era?
Molt expressiu en els gestos de la cara i les mans.
Em sembla que als altres ens veia com a iguals, i això
feia que els altres el veiéssim com un personatge
especial però igual a nosaltres. I això t’hi acostava.
Quan el vaig tractar més va ser quan vaig anar, al
principi, a casa seva a Mallorca per treballar amb
l’arxiu i amb l’inventari d’obra gràfica. Dinàvem o
sèiem a taula i el veies actuar com una persona de la

seva edat que sap que no pot prendre, per exemple,
massa sucre, però quan la seva dona s’aixecava per
anar a la cuina ho aprofitava i se’n tirava un altre
terròs al cafè. Molt humà, molt proper.
Els anys setanta eren un moment de canvi, en el
règim. ¿Li havia sentit a dir què en pensava políticament de la situació?
Sincerament, no recordo haver tractat aquest tema
amb ell. Es poden treure conclusions a partir d’actituds, manifestacions, del que va fer al llarg de la seva
vida. Però no es pot dir que fos un home d’esquerres
ni de dretes. Era una persona de principis, amb una
ètica inqüestionable. Em sembla que es veu en la
cosa més modesta de tot el que hauria pogut fer: els
cartells. I amb actituds com que en segons quina
situació no s’hi havia volgut barrejar mai. Et diré
una cosa. Ara fa molt poc, la família Gaspar Ferreras
van fer donació d’una carta que Miró va escriure al
seu pare en què destaca, i subratlla amb tota claredat, que al pòster que preparen per a l’exposició de
l’any 58 a la sala Gaspar, sobretot hi posin Joan
Miró, subratllant la o perquè quedi ben clar que el
seu nom s’havia d’escriure en català. Dintre
d’aquests principis ètics i la idea de justícia que
tenia, ell sabia que s’estaven intentant carregar des
de feia molts anys la nostra llengua i la nostra cultura. I per això sempre hi era.
Ara què pensa fer? ¿A part d’estar al patronat,
té algun projecte en marxa?
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Eliminem tot el tema Procés i retallades. En una
Catalunya postreferèndum, en marxa i d’anar
per feina, amb tot el que ha après, ¿es veuria amb
cor de dir com organitzar-ho?
No estic fent cap proposta ni oferiment, però si
m’ho preguntessin, potser podria tenir la meva opinió i pensar en certes opcions.
Què s’ha fet malament en cultura?
Potser s’hauria d’haver lligat més bé la part d’ensenyament amb la part d’activitat cultural. Em sembla
que una bona formació, una bona base, és fonamental per aconseguir uns bons resultats culturals. I cada
cosa ha anat massa pel seu cantó. D’altra banda, potser ens hauríem hagut de centrar més en el que
volem aconseguir amb el que tenim en lloc d’emmirallar-nos en el que tenen en altres llocs i no tenim
nosaltres. Ens crea uns problemes i conflictes que no
són fàcils de superar. Siguem conscients del que
tenim a nivell humà i de continguts. Vegem quin partit se’n pot treure. I si té sentit, posem fil a l’agulla.
Ha dit que sembla que s’ha fet molta pedra, però
que després han fallat els continguts. ¿Aquest ha
estat un dels problemes?
Potser sí. La base és això. Primer, saber de què disposem i com ho volem enfocar i divulgar. De vegades hem anat llançats a fer edificis de molts milions
d’euros sense saber ben bé com omplir-los. O fent
una altra inversió que no ens podem permetre. O
desvestint un sant per vestir-ne un altre... Ț
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TEXT ALFONS

M

PETIT

ossèn, mos han robat la Verge!»,
cridava cap a les set del matí del
diumenge  de juliol del ,
avui en fa cinquanta anys, el sagristà del santuari de Núria, Josep Lladós. Com cada dia, havia
fet la seva ronda habitual per obrir l’església, encendre alguns llums... I quan va pujar
al cambril de la marededeu es va adonar que la imatge romànica no hi era. Va anar a buscar el capellà custodi del santuari , mossèn Francesc Verdés, que s’hi va
personar amb el vicari de Ribes de Freser i organista
de Núria, mossèn Enric Lahoz, per constatar que efectivament la marededeu de Núria havia desaparegut.
I ho havia fet a molt pocs dies de la cerimònia de la seva
coronació canònica, que es preveia multitudinària
i solemne, la qual cosa feia més greu l’afer.
Mentre Verdés, Lahoz i Lladós es lamentaven per la sostracció de la Verge, l’escultura de fusta, del segle XII-XIII, ja era molt
lluny de Núria, a la masia Can Pujades
de Vallgorguina (Vallès Oriental), en
mans de Nemesi Solà, el cap de l’escamot que durant la nit anterior
l’havia sostret en una operació inclosa en la campanya «Volem bisbes
catalans»: la marededeu havia estat
segrestada per activistes catalanistes, antifranquistes i catòlics que no
la retornarien fins quatre anys i mig
més tard, el  de gener del , quan
les seves demandes (bàsicament el nomenament de bisbes catalans per a les
diòcesis catalanes i el retorn a Catalunya
del seu exili a França de l’abat de Montserrat
Aureli Maria Escarré) ja eren realitat.
«Analitzat estrictament des del dret penal, fou
una extorsió amb totes les característiques: el robatori d’una obra d’art religiós, unes condicions explicitades i el retorn de la imatge quan s’han satisfet totes
les condicions imposades per aquells que l’havien sostret. Tanmateix, però, nosaltres utilitzarem el terme se-

R

FOTOS:

◗ Sobre aquestes
línies, la portada del
llibre sobre el
segrest de la Verge
de Núria de Manuel
Castellet i Rosa
Anna Felip; a la
dreta, la imatge de
la marededeu.
1. Portades de Los
Sitios de Girona i de
La Vanguardia amb
informacions sobre
el robatori i la
coronació de la
marededeu de Núria.
2. La façana del
santuari de Núria.
3. Ton Ribas i Xavier
Margais, els autors
materials del
segrest de la Verge.
4. El pedestal del
cambril de Núria,
sense la imatge.
5. Mossèn Enric
Lahoz, col·locant bé
la corona a la verge
en la cerimònia de
coronació canònica.
(3, 4 I 5, REPRODUÏDES
DEL LLIBRE DE
CASTELLET I FELIP)
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El segrest de la
Verge de Núria
Activistes catalanistes i antifranquistes es va endur fa 50 anys la imatge de
la mareredeu de Núria del seu santuari, en una acció de la campanya
«Volem bisbes catalans»; no la van tornar fins quatre anys i mig més tard
grest, atès que ja és el mot d’ús popular amb el qual s’identifica aquest episodi». Ho escriuen Manuel Castellet i Rosa Anna Felip en la presentació del llibre «Mossèn, ens han pres la Marededeu!» El segrest de la marededeu de Núria, que acaba de publicar l’Editorial Alpina, gairebé al mateix temps que s’estrena el documental El segrest de Núria, que ha dirigit Eduard Miguel per a Zeba Produccions (Olot).
Els autors dels dos treballs han col·laborat per mirar de desxifrar els enigmes que, cinquanta anys després, encara envolten aquest afer, i que atribueixen
a un «pacte de silenci» entre els implicats, procedents
del món de l’oposició antifranquista, de moviments
catòlics i de l’escoltisme. Manuel Castellet, matemàtic
i expresident de l’Institut d’Estudis Catalans, es mostra crític amb aquesta manera de fer: «Entenc el
silenci en aquell moment però han passat cinquanta anys, i al cap d’aquest temps crec que tenim dret a saber què van fer exactament». De fet,

Castellet admet que encara que es van «trencar les banyes intentant-ho», no han pogut esbrinar la identitat dels dos joves escoltes que van ajudar els autors materials del segrest, un dels enigmes encara oberts d’aquella operació que va tenir una enorme repercussió,
fins i tot en la premsa internacional: la notícia va arribar a aparèixer a The New York Times.
CATALANISME CATÒLIC
El segrest de la marededeu de Núria forma part de les
activitats d’una oposició antifranquista efervescent a
la dècada de  en segons quins àmbits catalanistes i catòlics de Catalunya. L’afer Galinsoga, els fets del
Palau de la Música (que portarien Jordi Pujol a la presó i a ser confinat a Girona), les crítiques al franquisme de l’abat Escarré a Le Monde, la Caputxinada, la manifestació de capellans a Barcelona... són fets en què
política i religió apareixen molt barrejats. En paral·lel,
els canvis promoguts pel Concili Vaticà II «obrien una
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porta d’esperança a les reivindicacions cristianes i catalanistes que sorgien durant aquells anys», diu el llibre. Entre d’altres, un menor pes de les autoritats franquistes en les decisions de l’Església a Espanya.
En aquest ambient, el Vaticà anunciava l’any ,
amb Pau VI de Papa, l’autorització de la coronació canònica de la Verge de Núria, una vella aspiració dels
estaments religiosos, polítics i socials de la zona per tot
el que podia suposar des del punt de vista de prestigi
del santuari i d’increment de l’afluència de visitants.
És per això que es van projectar infraestructures diverses –carreteres, aparcaments, allotjaments, camins, telecabines...– i es va arribar a considerar la idea
de «convertir Núria en un Montserrat en petit», segons
escriuen Castellet i Felip. Inicialment es va fixar el 
per a la cerimònia solemne de coronació, però es va
veure aviat que seria impossible tenir-ho tot enllestit
CONTINUA A LA PÀGINA 4
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El primer
viatge de la
Verge en
una motxilla
10

E

l  de juliol de l’any , la marededeu de Núria ja havia sortit del seu
santuari amagada en una motxilla,
com ho tornaria a fer trenta-un anys després. En aquella ocasió, però, la persona
que se l’enduia era el mateix capellà custodi, Mossèn Ventura (Bonaventura Carrera), que pretenia protegir-la de les accions
anticlericals que s’havien generalitzat a Catalunya a partir de l’esclat de la Guerra civil. «La marededeu de Núria corria perill»,
escriu Manuel Castellet a El segrest de la
marededeu de Núria, i afegeix que el capellà «substituí la imatge de la Verge al cambril per una de Sant Joan amb vestits de
mare de Déu, la carregà a la motxilla i emprengué el camí a peu cap a l’Alta Cerdanya». Aquest primer periple de la Verge de
Núria va durar fins al  de febrer del ,
quan va retornar al santuari també de la mà
de mossèn Ventura. Durant el mateix, segons Castellet, «la imatge sojornà a BourgMadame i a Perpinyà i, de la mà de Rafael
Patxot, viatjà fins a l’abadia d’Hautecombe, a l’Alta Savoia, i també a Ginebra, Lausana i Friburg, on residí al bisbat i des d’on
tornà a Núria». A Suïssa, la imatge va arribar a estar guardada en cambres cuirassades de bancs.
Aquell primer «viatge» de la Verge de
Núria (que també va durar poc més de quatre anys i mig, com el derivat del segrest) va
ser minuciosament reconstruït per Manuel Castellet en el llibre L’exili de la marededeu de Núria (-) (Editorial Alpina, ). Durant l’estada de la imatge a Suïssa, l’any , van ser elaborades dues reproduccions de la talla romànica, encarregades per Manuel Carreras, gendre de l’humanista i científic Rafael Patxot, que va custodiar l’escultura original. Les dues tenen
una aparença molt fosca, que es correspon
amb la que tenia la imatge l’any , quan
els efectes del pas del temps havien anat
amagant la policromia original, que va ressorgir amb una posterior restauració de la
peça. Una de les còpies es conserva al bisbat de Friburg; l’altra va ser portada al santuari de Núria a finals del mes de maig pel
mateix Manuel Castellet, a petició de Núria Carreras Patxot, resident a Suïssa, de 
anys i fins ara propietària, que ha volgut donar-la al santuari amb el desig que sigui venerada i exposada en un lloc públic./A.P.B.
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i es va ajornar un any, fins al  de juliol del .
Però entremig, el febrer del , es va produir un
fet que va sacsejar amplis sectors de l’activisme antifranquista i catòlic a Catalunya. El nomenament de
Marcelo González, de Valladolid i aleshores bisbe d’Astorga, com a arquebisbe-coadjutor de Barcelona,
amb dret a succeir el bisbe, «va causar sorpresa, indignació i un moviment sonat de rebuig, que va ser endegat des de la capital catalana per grups catòlics i nacionalistes», explicava l’historiador gironí Josep Clara en el llibre Desaparició i retorn de la imatge de la Mare
de Déu de Núria (-) (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ). Clara afegia que «era el primer nomenament d’un prelat per a una diòcesi catalana després del Vaticà II, hom no podia pensar que
la Santa Seu es decantés a triar una persona que no sintonitzava amb les necessitats específiques de Catalunya, que no era català i que no en parlava la llengua
pròpia ni tan sols l’entenia». Malgrat totes les protestes que el nomenament va generar, Marcelo González va prendre possessió del càrrec i l’any següent esdevindria el titular de la diòcesi barcelonina.
MANIPULAR EL SENTIMENT
La campanya «Volem bisbes catalans» va generar accions de protesta per tot Catalunya. I és en aquest punt
que es va encreuar amb la coronació de la marededeu
de Núria, a la qual estava previst que hi assistissin destacades autoritats del règim: «La idea de retirar la imatge del santuari de Núria –escrivia Clara– pretenia de
cridar l’atenció de l’opinió pública de Catalunya, i de
més enllà, i posar en evidència l’intent d’utilitzar la pietat popular i la mateixa imatge de la Mare de Déu amb
finalitats no religioses i més concretament anticatalanes, bo i manipulant el sentiment religiós d’un poble a favor d’una determinada política».
L’ideòleg del segrest de la marededeu de Núria va
ser Xavier Polo i Ribas (Barcelona, ), un dels homes clau de la campanya «Volem bisbes catalans» i segons Castellet i Felip «un dels lluitadors més actius del
catalanisme polític i cultural». Polo s’havia plantejat altres possibilitats com ara segrestar la Verge del Pilar de
Saragossa, el Sant Calze de València o la marededeu
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de la Mercè de Barcelona. «Pesava massa», diu sobre
aquesta última a El segrest de la marededeu de Núria.
Però l’anunci de la data de la coronació de la Verge de
Núria, i que se sabés que hi assistiria, entre altres autoritats polítiques, militars i religioses, el ministre de
Justícia, Antonio María de Oriol y Urquijo, en nom del
mateix Franco, li van fer fixar-se en el santuari ripollès.
I encara que Josep Almeda, un altre activista que col·laborava amb Xavier Polo, va proposar volar el cremallera (opció descartada pel rebuig que l’ús d’explosius podia crear contra el moviment catalanista), la idea
de segrestar la marededeu de Núria va començar a agafar forma en les converses que Polo va mantenir
amb Josep Almeda i Nemesi Solà.
Flequer i pastisser, escolta i antic membre de l’Escolania de Montserrat i un destacat activista cultural
i social, Nemesi Solà (Barcelona, ) es va convertir en el cap de l’operació, que va executar amb un equip
de cinc persones més: un conductor (Antoni Boadella, pèrit químic), dos joves escoltes que van fer d’exploradors i els dos autors materials del segrest. Revelar el nom d’aquestes dues persones és una de les grans
novetats del llibre i el documental que acaben de veure la llum: es tracta de Ton Ribas (Hospitalet de Llobregat, -), siderúrgic aficionat a l’excursionisme, i Xavier Margais (Barcelona, ), treballador
d’una empresa d’assegurances també excursionista i
escalador. Tots dos militaven, a més, al Front Nacional de Catalunya. Aquell «pacte de silenci» no ha permès, en canvi, determinar qui van ser els dos joves escoltes que els van acompanyar.
En tot cas, el dissabte  de juliol del  van sortir en cotxe des de Barcelona cap a Ribes de Freser Antoni Boadella i els dos escoltes, mentre que Ribas i Margais van anar a Ribes en tren. Els dos escoltes van pujar a Núria en l’últim cremallera i els dos excursionistes ho van fer a peu. Mentre va durar el seu ascens, els
dos altres joves es van encarregar de comprovar que
tot estava en ordre al santuari, que s’hi podia accedir
i que no hi havia vigilància. Així, quan Ribas i Margais
van arribar-hi, només van haver de tombar una porta per accedir al cambril de la Verge i robar la imatge.
La van embolicar amb un sac de dormir, la van protegir amb un casc i la van posar en una motxilla. I tots
quatre van baixar a peu fins a Queralbs, on els reco-
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Una talla
del XII-XIII
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a que en tan freda muntanya / per nosaltres vol estar: / la Mare de Déu de Núria / anem tots a visitar», diuen uns
Goigs dedicats a la Mare de Déu de Núria,
una verge associada a la fertilitat i a la llegenda de Sant Gil i que genera un gran fervor popular. La imatge romànica que es venera al santuari és de fusta policromada,
dels segles XII-XIII. Fa  centímetres d’alçada, mostra la verge amb el nen Jesús i va
ser restaurada l’any ./A.P.B.

lliria Antoni Boadella i els
portaria fins a Can Pujades, la masia de Vallgorguina on Nemesi Solà es
va fer càrrec de la marededeu i l’escamot es va
dissoldre.
El mateix  de juliol, diumenge, les redaccions
dels diaris espanyols i alguns estrangers van rebre
un comunicat d’una suposada «Comissió de sacerdots i de militants d’Acció Catòlica» (que no existia, la nota l’havien escrit
Josep-Rafael Carreras i
Albert Manent) en la qual
justificaven la sostracció
de la marededeu per «evitar l’aprofitament de la
religió i del culte amb finalitats polítiques i, més
particularment, l’explotació anticatalana de la
devoció popular a la Mare
de Deú amb ocasió de la
coronació canònica d’una imatge seva molt venerada». En el mateix escrit s’explicava que el retorn de la imatge estava
condicionat al «lliure nomenament per l’Església
de bisbes autòctons a Catalunya», el retorn de l’abat Escarré a Catalunya i
«la dimissió del Dr. González, bisbe recusat pels fidels de Barcelona com a
no català i com a imposat,
contra l’esperit del Concili,
per la intervenció del poder civil».
L’endemà la notícia va

FOTOS:

6. Una cerimònia
religiosa a l’exterior
del santuari.
VALLDENURIA.CAT

7. L’interior del
temple. ACN
8. Manuel Fraga,
besant la Verge de
Núria durant una
visita l’any 1965,
quan era ministre
d’informació i
turisme. AJUNTAMENT
DE GIRONA/CRDI/NARCÍS
SANS PRATS

9. El santuari de
Núria, envoltat de
neu, el gener del
1975. AJUNTAMENT DE
GIRONA/CRDI/NARCÍS
SANS PRATS

10. Manuel Castellet,
amb la còpia de la
Verge de Núria que
va portar al santuari
el maig passat. ACN
11. Uns goigs
dedicats a la
marededeu de Núria.

tenir una difusió restringida, perquè molts diaris no es
publicaven els dilluns. Però en els dies posteriors l’afer va tenir molta repercussió a la premsa espanyola
i estrangera, amb una diferència que ja havia estudiat
el  Josep Clara. Segons Castellet i Felip, «el tractament que en feu la premsa espanyola fou molt menys incisiu que el del grans diaris europeus que parlaren del segrest». Segons ells, a Espanya es van ometre «sistemàticament» les condicions exigides pels activistes (se’n parlava com un «robatori sacríleg»),
mentre que el comunicat «fou àmpliament esmentat
i, sobretot, analitzat en la premsa estrangera (Le Monde, Corriere della Sera...), que a més vincularen l’acció
amb els moviments catalanistes i catòlics dels anys 
contra la dictadura franquista».
El segrest havia aconseguit el seu primer objectiu
i en part també el segon: la cerimònia de coronació es
va celebrar, amb una rèplica de guix de la imatge sostreta, però encara que les autoritats franquistes van voler mantenir el seu valor simbòlic i polític, no va ser tan
multitudinària com s’esperava i no va tenir el fervor popular que buscaven els responsables del santuari: moltes persones ja havien decidit no anar-hi pel caire que
havia anat agafant la celebració, i d’altres es van veure afectades pels estrictes controls de la Guàrdia civil
i la reducció de trens a la causa del robatori. Tot plegat va generar un considerable perjudici, moral i
material, als promotors locals de la coronació.
A més, la investigació que van obrir les autoritats policials i judicial va posar de seguida en el punt de mira
mossèn Enric Lahoz, un capellà progressista que era
a Núria en el moment dels fets. Va ser processat, encara que finalment es va comprovar que no hi havia
cap prova contra ell i el sumari va ser arxivat.
Tampoc no van donar fruits les investigacions policials per localitzar el parador de la marededeu durant aquells quatre anys. De fet, no ha estat fins ara, cinquanta anys després, que Castellet i Felip han pogut
reconstruir el seu periple per Vallgorguina, el barri
d’Horta de Barcelona, una casa de la Rambla de Vilanova i la Geltrú i de nou Barcelona.
La marededeu de Núria va tornar a Barcelona a finals del  per afavorir la seva reposició al santuari un cop complertes les tres condicions exigides en
aquell comunicat del : Escarré havia tornat a Ca-
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talunya a finals de l’estiu del , molt malalt, i hi va
morir a l’octubre; segons Castellet i Felip, a més, «a finals de gener del , els bisbes de totes les diòcesis
catalanes eren nascuts als Països Catalans i eren catalanoparlants». Faltava el de Barcelona, però aquell
mateix  Marcelo González va ser traslladat a Toledo i Narcís Jubany elegit per succeir-lo a Barcelona.
OPERACIÓ RETORN
Davant d’aquesta situació, Nemesi Solà va activar l’operació retorn, que va confiar al polític i historiador Josep Benet. Ell i la seva dona, Florència Ventura, van portar la imatge amb el seu cotxe (conduïa ella) al peu de
Montserrat, on la va rebre Frederic Bara, secretari de
Joan Martí Alanis, bisbe d’Urgell (diòcesi a la qual pertany el santuari de Núria). Només d’arribar a la Seu
d’Urgell, el bisbe va ordenar que la imatge fos traslladada immediatament a Núria, per mirar d’evitar filtracions i protegir tots els implicats. I així com n’havia
sortit de matinada quatre anys i mig abans, també hi
va tornar de matinada, ja el  de gener del . L’esperava, despert, mossèn Francesc Verdés, que havia
rebut un missatge en clau de mossèn Pau Vidal, que
li va dir que no tingués pressa per anar a dormir i que
llegís l’Evangeli de Sant Lluc (capítol , -): «Per
aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya...».
Manuel Castellet creu que el segrest de la marededeu de Núria va servir efectivament per aconseguir les reivindicacions dels seus autors, encara que de
manera indirecta: «La repercussió que va tenir a la
premsa internacional segur que va arribar al Vaticà.
Però crec que hi va influir tant o més el canvi de Nunci, perquè el que va venir era més obert que l’anterior».
El  de gener del , els responsables del segrest
van voler tancar l’episodi amb un nou comunicat titulat El Dr. Marcelo González surt de Catalunya. La
imatge de la Mare de Déu de Núria torna al seu santuari, en el qual després de fer un resum dels fets que
s’havien produït des del  de juliol del , acabaven
proclamant: «Catalans! La imatge de la Mare de Déu
de Núria torna al seu santuari. Que molt aviat Ella pugui veure, des del seu tron pirinenc, la llibertat de la nostra Església i la dels pobles dels Països Catalans, d’una i altra banda dels Pirineus, de Salses a Guardamar,
de Fraga a Maó. Visca Catalunya Lliure!». ◗
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El PDeCAT
apel·la a la
unitat i
referma
l’aposta pel
plebiscit
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El PDeCAT fa catarsi interna
i es referma amb l’1-O
a El partit fa una crida a la unitat i exhibeix el suport a Puigdemont després de la destitució de Baiget
a Aprova mudar-se de la seu de Provença, que CDC es vendrà, en el seu primer aniversari
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

El PDeCAT va bufar l’espelma del pastís del primer aniversari amb una
apel·lació col·lectiva a la
unitat i el compromís amb
el referèndum de l’1-O. El
consell nacional extraordinari dels neoconvergents va purgar ahir el malestar i les divergències
que va generar la destitució fulminant de l’exconseller Jordi Baiget per expressar, en una entrevista
a El Punt Avui, els dubtes
de la viabilitat de la consulta i fer pública la intranquil·litat dels membres del
govern que no formen part
del nucli dur de comandament del procés. Tant les
intervencions públiques
com les que es van succeir
a porta tancada anaven en
la mateixa línia: la de guarir ferides, recosir la unitat i tornar-se a conjurar
per tirar endavant el referèndum assumint-ne els
riscos i les pors. Un any
després de la fundació, el
partit va aprovar deixar la
seu del carrer Provença,
que CDC es vendrà, i tallar
l’enèsim lligam amb el vell
partit. També enllestia el
procés de regulació interna amb el codi ètic i el reglament de primàries per
als càrrecs electes.
“Aquest partit està al
100% compromès amb el
procés polític que viu Ca-

Xuclà, Conesa, Puigdemont, Mas, Pascal i Bonvehí amb el pastís del primer aniversari del PDeCAT ■ EFE

talunya i amb el lideratge
del president Puigdemont
i dels consellers del govern,” va proclamar la coordinadora general del
PDeCAT, Marta Pascal.
Puigdemont es va mostrar
comprensiu amb el “temor” que pugui generar la
bel·ligerància de l’Estat
per aturar el procés i va donar valor a la “fortalesa interna” i “l’acompanya-

ment de tots els accents”
que conviuen al PDeCAT.
Abans, a porta tancada,
el president de la formació, Artur Mas, també havia fet una crida a la unitat
que va quedar sargida amb
les intervencions dels dos
dirigents que havien alçat
la veu per expressar la seva solidaritat amb Baiget,
Francesc Homs i Mercè
Conesa. Homs es va dis-

culpar per les piulades en
què censurava la decisió
de Puigdemont de cessar
Baiget i apuntava que “políticament decisions així
ni sumen ni fan gran el
projecte.” L’excap de files
del PDeCAT al Congrés es
va declarar al servei i al
costat de Puigdemont, de
la mateixa manera que
Conesa va reafirmar el suport a Puigdemont i a la
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determinació de posar les
urnes. En una entrevista
al Tot Sant Cugat, l’alcaldessa de Sant Cugat del
Vallès i presidenta del consell nacional del partit havia apuntat que Baiget podia haver continuat al govern i que no expressava
que no s’haguessin plantejat moltes persones.
Puigdemont va ser especialment aplaudit en un

matí en què no es van estalviar les mostres d’escalf per girar full. “Aquest
és el partit de Jordi Baiget
i aquest és el partit del
president Puigdemont”,
va sentenciar Pascal. La
coordinadora general del
PDeCAT va reivindicar els
condemnats pel 9-N i els
dirigents del partit investigats pel procés. Va citar,
d’una banda, Meritxell
Borràs i Francesc Esteve,
investigats per la querella
de la fiscalia contra l’acord
marc fallit del govern de
preselecció de les empreses proveïdores d’urnes i,
de l’altra, Lluís Corominas
i Ramona Barrufet, investigats per permetre la tramitació d’iniciatives del
procés des de la mesa del
Parlament. “No ens deixarem donar lliçons per ningú”, va exclamar.
Davant de la proximitat
de la sentència del cas Palau, CDC es vendrà l’edifici
del carrer Provença on el
partit de Mas i Pascal es va
instal·lar de lloguer fa un
any, en abandonar la del
carrer Còrsega. La formació va aprovar traslladarse en una altra seu a finals
d’any. El coordinador organitzatiu del partit, David Bonvehí, va situar el
trasllat en termes de culminació de l’“emancipació” del partit respecte a la
vella Convergència. Fonts
de la formació apunten
que la mudança implicarà
la “desvinculació absoluta” amb la vella formació.
Puigdemont també va
aprofitar la seva intervenció per carregar contra la
indefinició de Catalunya
en Comú respecte a l’1-O.
El president de la Generalitat va situar els “antisistema” d’Ada Colau al costat dels expresidents espanyols Felipe González, José María Aznar i José Luis
Rodríguez Zapatero. ■
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PDECat, primer aniversari

E

L PDECat va celebrar ahir el seu primer
aniversari amb un consell nacional i ho va
fer en un clima enrarit, provocat per la recent destitució del conseller Baiget, ordenada pel president Puigdemont. El primer any de vida
de l’organització que va sorgir de la refundació de
CDC no ha estat gaire tranquil, como no ho va ser el
seu naixement. La revolta de les bases i d’alguns dirigents territorials va imposar-se als plantejaments que
havien previst Artur Mas i la direcció sortint. Fins i tot
el nom triat va ser motiu de controvèrsia.
En aquell moment, va quedar clar que la vella cultura convergent basada en la manca de debat ideològic i
l’obediència a la cúpula deixava d’existir. Marta Pascal, escollida com a coordinadora, es va posar al capdavant d’una direcció poc experimentada i que, a
més, havia de conviure amb Mas i amb un president
de la Generalitat allunyat de la lògica partidista. El
nou partit –més obert i horitzontal organitzativament– ha hagut de fer front a l’impacte del cas Pujol, a
les derivades del cas Palau i a les sospites relacionades
amb el cas 3% mentre intenta trobar el seu lloc en el
procés i la política catalana i espanyola en general,
tenint en compte que l’existència de Junts pel Sí tapa
el missatge dels neoconvergents. La pèrdua de grup
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propi a Madrid tampoc no hi ajuda. Marta Pascal
–amb un discurs contundent contra la corrupció– ha
exercit la seva autoritat en forçar la sortida de l’imputat Gordó.
Malgrat l’aposta clara del PDECat pel full de ruta
del Govern de Junts pel Sí, les discrepàncies internes
sobre com es desenvolupa el procés existeixen. Per
exemple, Mercè Conesa, presidenta de la Diputació
de Barcelona, no amaga la seva opinió. Les inhabilitacions de Mas, Homs, Ortega i Rigau han ajudat a cohesionar una organització amb diverses famílies polítiques, però també han donat lloc a incerteses. D’altra banda, la negativa de Puigdemont a ser candidat
obliga el PDECat a buscar cap de llista, una tasca que
també té pendent a la ciutat de Barcelona.
Les enquestes confirmen el cicle declinant del
PDECat en benefici d’ERC, mentre totes les decisions
importants han quedat en suspensió en espera del referèndum. Al costat d’aquests problemes, el PDECat
gaudeix actualment d’una representació forta al món
municipal, que es tradueix en 400 alcaldes i 4.000 regidors, més el govern de les quatre diputacions i de la
majoria dels consells comarcals. El futur dirà si la
refundació va servir per conservar un espai polític o
per accelerar-ne la dissolució.
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La qüestió catalana
ISABEL
GARCIA PAGAN
Barcelona

“Els gitanos no volen fills amb bons
principis. Els nens, quan neixen,
handeplorar”.Aixívatancarelconvuls congrés fundacional de l’hereva de CDC un dirigent que abandonava la primera línia política. L’infant va néixer sense nom, ha sortit
bastant ploraner i i avui fa l’any...
La curta trajectòria del PDECat
ha superat “tota imaginació i fantasia” per als veterans i, encara que
el balanç és desigual, la direcció
subratlla que “ningú no esperava
que arribéssim on hem arribat”. De
fet, l’endemà de guanyar les primàries, “la porta de la seu estava tancadaihaviendonatvacancesalpersonal”.
El congrés fundacional va convertir la classicona Convergència
en una mena de CUPvergència sense manual d’instruccions. Mas volia
un partit que es definís sobiranista i
el té independentista, assembleari i
republicà, segons els estatuts. Però
dinsd’unordre.Nohihanirastrede
Jordi Pujol ni dels tripijocs familiars en el nou partit, que exhibeix
amb orgull ser la formació política
que més ha augmentat la seva qualitat democràtica i ha millorat el seu
funcionament intern, segons el rànquing de Más Democracia.
“Un vaixell nou salpa rumb a Ítaca”,vaproclamarArturMasdavant
els associats del nou partit després
de la fundació. Però encara n’hi ha
que creuen que el PDECat no és un
pròleg, sinó un epíleg convergent
del “tot lligat i ben lligat”. Al vell
convergent li agrada saber qui mana i manar; i al nou, decidir qui ho
fa, encara que després no mani...
Així va el joc entre Mas, president
del partit; Marta Pascal, coordinadora general, i Carles Puigdemont, president de la Generalitat. Pascal no vol
que tot canviï perquè tot continuï
igual, però Mas només va comprometre un pas al costat en la presidència de la Generalitat, no un adeu polític. La relació amb Puigdemont és
més complexa i ve condicionada pels
vaivens del procés sobiranista i les
pressions d’ERC i la CUP, fins al punt
de destituir aquesta setmana un conseller del seu partit sense comunicarho a la seva coordinadora general. La
divisió de poders està encara en mode “prova/error”, confessa un dels
protagonistes.
ARTUR MAS

“Un difícil futur al davant”
Mirant un any enrere, la convicció
dels veterans convergents és que
Mas, “en lloc d’apoderar Pascal, ha
volgut reivindicar-se”. No obstant
això, la realitat és que només va els
dilluns a la seu del partit i, més que
de líder, exerceix “de referent”. Al
congrés, va haver de fer cua per intervenircomunassociatmésendefensa del seu tàndem amb Neus
Munté, i va perdre totes les seves
apostes pel nom del partit i per una
executiva liderada per Jordi Turull. Des del seu despatx d’expresident de la Generalitat al Palau Robert mou fils en el procés sobiranista amb un particular comitè de
fidels de perfils diversos.
“Res al partit no és com ell ho havia previst”, subratllen des de l’actual direcció, i la seva figura ja no és
intocable. “Mas té un futur difícil al
davant”, afirma un conseller, i no
només pel procediment obert pel
Tribunal de Comptes després de la
condemna pel 9-N. Després de l’úl-

La formació hereva de CDC celebra el seu primer aniversari amb la
pressió del procés sobiranista sobre el seu projecte i lideratges

Una criatura que ha
d’aprendre a caminar
PDECat

CARLES PUIGDEMONT

“El meu grup polític és JxSí”
El paper del president de la Generalitat al partit és molt diferent. De
fet, és un líder absent fins al punt,
afirmen alguns exdirigents, que es
vanagloria d’estar per sobre del
PDECat i treballar sense cap condicionant. A la sessió de control parlamentari del 14 de juny li van preguntar per una votació del PDECat
al Congrés i la seva resposta no admet dubtes: “Només aclareixo una
cosa: el meu grup polític és Junts
pel Sí; soc president amb el suport
de Junts pel Sí, que és el partit amb
quèemvaigpresentar.IJuntspelSí
no té grup parlamentari a Madrid”.

tima crisi entre el partit i el Govern,
les crítiques també han arribat a
Mas i al confús paper d’enllaç que
ha acabat jugant entre Puigdemont
i Pascal en la destitució del conseller Jordi Baiget.
Molts veuen l’expresident pendentdeljudiciqued’ellfacilahistòria, convençut, afegeixen, que “el
millor és el xoc” institucional. Es
reivindica, amb els condemnats del
9-N, com “els únics que s’han empastifat”, mentre “d’altres fan discursos”. La paradoxa és que fins i
tot dins del Palau de la Generalitat
n’hi ha que, en canvi, veuen Mas
descol·locat amb la velocitat imposada per Puigdemont: “Està perdut, desdibuixat”, afirmen.
L’HERÈNCIA

La pressió judicial de CDC
El judici per l’espoli del Palau de la
Música ha tornat a posar les finances de l’antiga Convergència a la picota i la investigació del cas 3% ha
tocat dos extresorers de CDC, l’exresponsable de règim intern i un
exconseller. Amb el sumari del cas i
les confessions de Fèlix Millet i Jordi Montull es van multiplicar les
veus que al partit veuen necessari
que Mas faci el pas enrere definitiu
en benefici del PDECat. De fet, segons l’últim baròmetre de GAD3
per a La Vanguardia, el seu electorat està totalment dividit. El 44%
creu que Mas hauria d’assumir responsabilitats polítiques si hi ha sentència condemnatòria per a CDC
pel cas del Palau, mentre un altre
44% creu que no seria necessari. A
l’executiva ja hi ha qui preveu un
xoc entre Pascal i Mas si hi ha condemnaaCDCcomaresponsableciviliDanielOsàcarvaalapresó.Però
l’entorn de l’expresident lamenta
que hagi de carregar “amb el que
van fer d’altres”.
La decisió sobre el futur de Germà Gordó després de la seva imputació pel TSJC en el cas 3% tampoc
no va ser innòcua. El diputat va pactar inicialment amb Pascal, Mas i
Puigdemont que abandonaria la
presidència de la comissió de Justícia del Parlament, però Pascal va
apujar l’aposta. Ja ho havia fet per
canviar la decisió de la Generalitat
de no acusar CDC en el cas Palau.
Mentre Pascal va guanyar punts al
capdavant del partit, Mas no va badar boca durant quatre dies –havia
posat la mà al foc per Gordó– i només va abordar el tema amb unes
declaracions controlades en què
qualificava d’injustícia el que havia
passat amb el seu excol·laborador.
Hi havia algun conseller i diversos
diputats del PDECat que no compartien la decisió de reclamar l’escó
a Gordó, però “la política pot ser injusta”. El cas 3% “és un llast i Mas ho
sap”, afirmen.

Separació de poders.
El congrés funndacional
de l’actual PD
DECat va
fixar la separació de la
representació
ó política i
institucional del partit.
Artur Mas exeerceix com
a president “referent”,
mentre que Puigdemont
actua amb llibertat al
Palau de la Generalitat.
Marta Pascal és al capdavant de la gestió
executiva de la formació
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“Per ell, el bé superior a protegir és
el procés, no el partit”, lamenta un
membre de l’executiva. Així es va
tancar l’incident de l’enregistrament a David Bonvehí, secretari
d’organització, en un restaurant de
Manresa, dut a terme, possiblement,per ERC.LaconjuradePuigdemont i Oriol Junqueras va evitar
que la cosa acabés a la Fiscalia, però
va deixar la direcció sense discurs.
Tot i així, al congrés de fa un any
Puigdemont va maniobrar contra
l’intent d’incorporar Mercè Conesa
a l’executiva i va perdre la batalla
que va encendre per situar Vila
al capdavant del consell nacional.
Però ho va fer sense cost polític
ni exposició pública. Això sí, Conesa s’ha convertit en portaveu dels
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qui, dins del PDECat, manifesten
els seus dubtes sobre on porta el
procés sobiranista. El darrer cop,
divendres.
La relació amb Marta Pascal
sempre ha estat freda, tal com s’ha
posat de manifest en els últims dies. “Coses d’en Carles”, es diu al
partit. La seva aposta inicial era
Bonvehí i els seus interlocutors
habituals són dos alcaldes que van
haver de deixar l’executiva pel règim d’incompatibilitats i que van
optar per mantenir l’escó, Lluís
Guinó i Albert Batet, amb les seves
pròpies ambicions. De fet, Pascal
només s’ha incorporat a algun dels
cercles de decisió del procés en el
tram final.
Però als desajustos pel procés se

suma la negativa de Puigdemont a
ser candidat del PDECat. El president és el principal actiu electoral
del partit, Mas està en hores baixes i la nova executiva no té potència en el seu perfil polític. Puigdemont va assumir el càrrec amb el
compromís que no seria candidat,
però fins al Nadal passat es mantenien certes esperances, les justes
perquè Mas fes unúltimintent per
intentar convèncer el president.
La resposta va ser no i el cartell
electoral continua buit. “Si Puigdemont hagués acceptat assumir
el lideratge del partit, tot seria
molt diferent”. No obstant això,
elsveteransrecordenquelescrisis
arasón“moltllunydelsaquelarres
de l’època Pujol- Roca”.

Les dates
del projecte
Un partit nou. El 8 de juliol
de l’any passat es va acomiadar CDC gairebé sense honors. La cita al Fòrum va
deixar un mal regust a molts
dels fundadors de la formació. Les presses per arxivar
el passat pertorbat pels
casos judicials de la família
Pujol van marcar el congrés
fundacional del nou partit
el 10 de juliol. Una batalla
pel nom de la formació
i una direcció sortint desautoritzada en el corpus
ideològic.

SENSE CANDIDAT

En espera del dia D + 1
Al partit n’hi ha que veuen la promoció de Santi Vila per substituir
Baiget a la Conselleria d’Empresa
com un intent del president d’imposar el candidat al partit. “És evident que Puigdemont també mou
les seves fitxes”, admeten. Vila ja va
expressar en una entrevista a La
Vanguardia la seva disposició a assumirelrepte,jasiguialapresidència de la Generalitat o a l’alcaldia de
Barcelona, i malgrat que es considera un “independentista instrumental”, es mantindrà fidel a Puigdemont fins al final del procés. El
problema és que el PDECat manté
el debat al calaix i “s’estan perdent
oportunitats, per exemple, a Barcelona”, lamenta un dirigent.
Noobstantaixò,aningúnolipassa per alt que Vila pot ser el candidat a la Generalitat “per eliminació”. Les opcions de Neus Munté
van caient a mesura que es crema
en la representació del Govern, i els
suports de Josep Rull no semblen
ser suficients. A més a més, li pesa
l’etiqueta d’haver estat “l’últim dirigent de CDC”, una cosa contra la
qual Rull es rebel·la. Tots dos estan
disposats “a tot” però Munté, de
sortida, és reticent a “competir”
amb Vila, així que entre ells seria
factible un pacte per repartir-se
candidatures a la Generalitat i Barcelona.
La pugna de “colletes” continua
viva un any després del congrés
fundacional i, malgrat l’aposta pels
alcaldesenladirecciósortidadeles
primàries, no hi ha nous noms que
puguin assumir el pes d’una candidatura catalana. La decisió, en
qualsevol cas, dependrà de “qui
quedi indemne el dia D+1 i quin sigui l’escenari”.

El tàndem Pascal-Bonvehí.
Després de la renúncia de
Jordi Turull i Germà Gordó
a competir, la llista encapçalada per Marta Pascal i
David Bonvehí, amb el nom
Amb Tothom, es va imposar
en les primàries el 23 de
juliol amb el beneplàcit
de Mas i Puigdemont.
Tres mesos per al bateig. El
nom de Partit Demòcrata
Europeu Català (després
seria ‘de Catalunya’) es va
registrar a finals de setembre. El Ministeri de l’Interior, després de diversos
entrebancs, va donar per
bona la proposta, que es
va sotmetre a consulta el
23 d’octubre. Fa uns dies
es va tancar la batalla judicial amb Demòcrates de
Catalunya per la marca.
Conferència ideològica. El
teatre Victòria va servir

EL PROJECTE

Emancipar-se amb el pare
Elpartitva“trampejant”.Elprojecte ideològic continua “en construcció per molta convenció política
que s’organitzi” i l’escull principal
és la compatibilització del procés
sobiranista amb la necessitat de
marcar perfil propi. L’aniversari
del PDECat havia de servir per
“emancipar-se” però “si en el trasllat t’endús els pares i vas just de diners, la cosa es complica...”, ironitza un dirigent.
Elpartitvanéixerambproblemes
econòmics. La venda de la seu de
CDC al carrer Còrsega i el trasllat a
un altre edifici del carrer Provença
havia d’aportar nous recursos, però
la pèrdua dels grups parlamentaris
al Congrés i al Senat –aquest darrer
recuperat ara després d’una sentència del TC– han acabat d’enfonsar
les finances del PDECat, que es va
estrenar amb un ERO. A més, el fis-
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d’escenari perquè el PDECat
es presentés en societat com
el “gran partit central de la
Catalunya del segle XXI”.
El 13 de maig es va celebrar
la primera conferència ideològica, en què la formació
s’equiparava al projecte
d’Emmanuel Macron a
França i els aspirants del
partit a la Generalitat van
començar a posicionar-se.
LES XIFRES

13.000 associats

(3.000 dels quals sense
relació prèvia amb CDC)
Més de
Més de

400 alcaldes

4.000 regidors

cal del cas Palau va demanar que es
pugui reclamar a l’hereu de CDC
en cas de condemna. Aquí s’hi juguen 6,6 milions d’euros. Aquest
estiu, la paga extra dels treballadors no ha arribat i els càrrecs electes han fet aportació doble al partit.
Lasoluciópassaperbuscarunanova seu. L’edifici que van estrenar al
carrer Provença és propietat de la
residual Convergència i el PDECat
li paga un lloguer.
Els problemes orgànics també
són sobre la taula. La direcció executiva elegida en primàries, aquell
equip “jove, fresc, que donava veu
als alcaldes”, ha quedat jivaritzat
pel règim d’incompatiblitats després d’un indult inicial i limitat a un
equip de circumstàncies amb Pascal i Bonvehí al capdavant i Marc
Castells, Lluís Soler, Vanessa Ferrer, David Saldoni, Maria Dolors
Tella i Xavier Fonollosa. Neus
Munté va renunciar al gener al seu
escó, però Elsa Artadi, Montse
Candini, Albert Batet i Lluís Guinó
van deixar l’executiva per continuar als seus càrrecs al Govern i el
Parlament.
Els canvis organitzatius són una
assignatura pendent a causa de la
debilitat de la direcció. També ho és
el grup parlamentari, ja que és Jordi
Turull qui presideix Junts pel Sí,
mentre la portaveu és la secretària
general d’ERC, Marta Rovira, cosa
que deixa la direcció del PDECat al
marge de moltes de les negociacions, també sobre les decisions del
procés sobiranista, ja que l’elaboració de les lleis del referèndum i de
desconnexió l’ha liderat Lluís Corominas.
L’ESPAI POLÍTIC

El macronisme català
Tampoc no són fàcils les coses al
terreny ideològic. El referèndum
“ho engoleix tot”. El PDECat pretén vestir de macronisme el seu futur polític: “Un projecte polític
guanyador necessitarà el PDECat,
però només amb el PDECat no farà
res”, va admetre Santi Vila dilluns
al fòrum Tribuna Barcelona. De fet,
la formació es defineix com de centre liberaldemòcrata, social i humanista. Però els resultats de la seva convenció ideològica tenen un
recorregut limitat en la seva execució. Al Parlament, s’ha prioritzat
durant mesos la unitat de vot de
Junts pel Sí, situació que ha corregit la direcció les darreres setmanes. “Si el Govern es pot permetre
assumir 1.200 esmenes de la CUP
als pressupostos, pot sobreviure al
vot diferenciat entre el PDECat i
ERC”, conclou un diputat.
De fet, la principal batalla ideològica de la legislatura es va jugar en
els pressupostos i, en el fons, Joan
Vidal de Siurana i Elsa Artadi van
guanyar la partida. No es va apujar
l’IRPF a les rendes mitjanes, no es
van anul·lar concerts educatius i els
impostos creats ja havien format
part de les mesures impulsades per
Andreu Mas-Colell, incloent-hi el
de les begudes ensucrades. Una
altra cosa és l’escàs rendiment públicqueesvatreuredesprésdel’enfrontament amb els anticapitalistes.
Les enquestes evidencien que les
pèrdues electorals del PDECat són
guanys nets per a ERC, que a diferència del PDECat té resolta la lluita interna de poder. “Ens fixem objectiusamitjàtermini”iaixòsónles
eleccions municipals del 2019, assenyalen amb resignació des de la
direcció. “Les criatures ploren, però no comencen a caminar fins que
no fan l’any”.
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La qüestió catalana

El PDECat fa pinya en defensa del
seu compromís explícit amb l’1-O
El partit dona suport a Puigdemont i elogia Baiget en un exercici de catarsi interna
Josep Gisbert
Barcelona

Segurament no era la jornada més
propícia per a commemoracions.
El primer aniversari de la creació
del PDECat, sorgit de l’agitat congrés de refundació de CDC celebrat els dies 8, 9 i 10 de juliol del
2016, havia de ser una oportunitat
per rellançar el partit, però el consell nacional extraordinari convocat ahir amb aquesta finalitat va
deixar l’objectiu en un segon pla
per la necessitat de recompondre
la situació interna derivada dels
desajustos viscuts durant la setmana a càrrec de l’1-O. La reunió, de
fet, es va convertir en un exercici
de catarsi col·lectiva que va permetre a la formació fer pinya amb si
mateixa i amb la figura del president de la Generalitat i el Govern.
La setmana havia començat amb
la destitució de Jordi Baiget com a
titular d’Empresa i Coneixement
per unes declaracions que posaven
en dubte la celebració del referèndum, amb una decisió de Carles
Puigdemont que, a la pràctica, representava desautoritzar la coordinadora general del PDECat,
Marta Pascal, que moments abans
l’havia defensat en públic. I pràcticament s’havia acabat amb unes altres declaracions, no menys polèmiques, de Mercè Conesa, presidenta del consell nacional del
partit, a més d’alcaldessa de Sant
Cugat del Vallès i presidenta de la
Diputació de la Barcelona, en què
alertava de la possibilitat que el
procés independentista acabi en
un cul-de-sac i sortia en defensa de
l’exconseller. Un escenari poc apte
per a celebracions que la formació,
tanmateix, va saber reconduir, fent
de la necessitat virtut, per fer pinya

LLIBERT TEIXIDÓ

Jordi Xuclà, Mercè Conesa, Carles Puigdemont, Artur Mas i Marta Pascal ahir van bufar l’espelma del primer aniversari del PDECat
PRIMER ANIVERSARI

“Som una formació
forta i plural”, remarca
Pascal després de la
crisi d’aquesta setmana
VÀLUA PERSONAL I POLÍTICA

La direcció vol
recuperar l’exconseller
d’Empresa per a un
càrrec en el partit

internament i reafirmar el seu ple
compromís amb l’1-O.
“Després de la setmana que hem
passat, el partit està al cent per cent
compromès amb el procés polític
que viu Catalunya i amb el president Puigdemont i els consellers
del Govern”, va remarcar Marta
Pascal com a resum del que havia
donat de si la reunió del consell nacional.Unareunióquevatenircom
a prèvia una sessió del comitè nacional en què es van registrar intervencions de la mateixa número
tres de la formació, de Carles Puigdemont per explicar el relleu de
Jordi Baiget, i d’Artur Mas i Fran-

cesc Homs, entre d’altres, amb
l’objectiu de refer la cohesió interna. El parer expressat de forma generalitzada, en aquest sentit, va ser
el de la necessitat de tancar les ferides a partir del reconeixement que
la gestió de la setmana no havia estat la més encertada, i davant l’evidència que la determinació compartida per tots és portar a bon port
el procés independentista, com ho
demostra que els únics condemnats per la defensa de la causa catalana són a les files del PDECat. I
aquesta reivindicació del paper del
partit i dels seus dirigents és justament el que es va plasmar després

en la reunió del consell nacional
pròpiament dita.
Artur Mas, així, va defensar,
d’una banda, la potestat del president de la Generalitat per dur a terme canvis en el Govern –es va citar
a si mateix com a exemple i va recordar les “decisions de vegades
solitàries i poc compreses” que
s’adopten des del càrrec– i va rebutjar, per tant, que se’l pugui criticar per aquesta raó. I, de l’altra, va
ressaltar la vàlua personal i política
de Jordi Baiget, de qui va fer un encès elogi i a qui va vaticinar, malCONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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Carles Puigdemont rep la felicitació de David Bonvehí a la reunió del consell nacional del PDECat

Puigdemont tem “represàlies”
als votants del sí i als del no
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

grat el moment actual, un paper
important en el futur. Dues consideracions que van merèixer ovacions prolongades dels consellers
nacionals, amb especial atenció a
l’exconseller d’Empresa i Coneixement, que va ser el protagonista
absent de la jornada. Jordi Baiget
s’ha pres uns dies de descans i a la
tornada podria concretar-se la
proposta que li ha presentat la direcció perquè s’incorpori a l’estructura del partit, probablement
amb responsabilitats en l’àrea
econòmica.
Francesc Homs també va demanar disculpes pels tuits crítics
amb Carles Puigdemont per la
destitució del titular d’Empresa i
Coneixement i va reafirmar la seva total lleialtat al president de la
Generalitat i al partit. I fins i tot
Mercè Conesa va voler deixar les
coses clares d’entrada reafirmant,
en la benvinguda a Carles Puigdemont a la reunió del consell nacional, que no tenia cap dubte ni sobre la seva actuació ni sobre el
procés independentista, i que els
únics i seriosos dubtes els hi despertava l’Estat espanyol. I al final

de la sessió va insistir-hi: “Escenifiquem no només un any de partit,
sinó que tenim el millor lideratge
per tirar endavant el procés”. El
resultat de tot plegat va ser la satisfacció evidenciada per Marta
Pascal pel desenllaç dels esdeveniments i pel suport donat pels
quadres del PDECat a la direcció
–XavierTriasvaserundelsquiho
va fer de forma més vehement–
CRÍTICA A C OLAU I I GLESIAS

Elpartitretreuals
comunsque,“vestits
d’antisistema”,posinen
dubteelreferèndum
després d’una setmana negra. Un
fet que li va servir per fer gala de
“ser un partit no de pensament
únic, sinó ampli i plural, i un partit
fort”, i per enumerar específicament entre els dirigents “cent per
cent compromesos amb el procés” tant Carles Puigdemont com
Jordi Baiget.
I fins i tot es va permetre, d’altra
banda, advertir que “no deixarem
donar-nos lliçons per ningú respecte al nostre compromís explí-

cit i clar amb l’1-O”, en al·lusió a
l’espai dels comuns, que va preguntar, amb explícita referència a
Ada Colau i Pablo Iglesias, si estan
del costat dels qui prohibeixen les
urnes,comelPP,odelsqui “tenim
coratgeperposar-les”.Unainvectiva que també els va llançar Carles Puigdemont –els va retreure
que, “vestits d’antisistema”, posin
en dubte el referèndum–, que va
centrar la seva intervenció, però,
enlacríticaalareacciódelGovern
espanyol cap al procés independentista. El president de la Generalitat va alertar que l’Estat espanyol està “disposat a tot” per aturar l’1-O i va augurar que per això
emprendrà “represàlies” sobre el
conjuntdecatalans.“Cadavegada
més gent sent temor cap a les represàliesdel’Estatcontraelscatalans, un Estat que no farà diferència entre els votants del sí i els del
no”, va avisar.
Carles Puigdemont també va
fer, d’altra banda, un gest còmplice en clau de partit defensant la
fortalesa que s’ha aconseguit en el
primer any d’existència, una fortalesa del PDECat que la incertesa
del segon any que ara comença
posarà sens dubte a prova.

CDC posa a la venda la seu del PDECat
L’actual seu nacional del

PDECat, al carrer Provença
de Barcelona, i que el partit
ocupa de lloguer –encara
que només sigui simbòlic–,
està a la venda per part del
seu propietari, CDC. El local
va substituir el del carrer
Còrsega i la compra es va
formalitzar abans de la refundació de CDC –que continua existint, tot i estar
totalment inactiva, presidida per Jacint Borràs– en
el PDECat. La venda obeeix
als problemes econòmics de
CDC, que, a més, es podrien
veure agreujats en aquest

sentit per una possible sentència condemnatòria del
cas del Palau de la Música.
La venda obligarà el PDECat
a buscar una nova seu, que es
preveu que pugui estar operativa a finals d’any i que es
vol que estigui més d’acord
amb els possibilitats econòmiques reals de la formació,
és a dir, que sigui més petita
que l’actual i més funcional
al mateix temps. Del canvi
de local es va informar en la
reunió del consell nacional
d’ahir, en què es va decidir
buscar un nou emplaçament,
que simbòlicament perme-
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trà visualitzar la desvinculació completa, no només política sinó també formal, del
PDECat respecte de CDC.
El mateix consell nacional,
d’altra banda, també va
adoptar altres acords, com
l’aprovació del reglament de
primàries per a la confecció
de les llistes per a les eleccions municipals i la del codi
ètic d’obligat compliment
per a tots els militants, així
com l’elecció de deu persones més d’entre els membres
del mateix consell nacional
que passaran a formar part
del comitè nacional.
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Urbanisme d’investigació

D

ivendres passat, unes
poques persones veïnes dels barris de Ciutat Vella ens havíem
emplaçat en un pis del
carrer Petritxol. Eren les dotze del
migdia. El sol projectava una llum
ben vertical que foragitava les ombres. De la mateixa manera, nosaltres, asseguts al voltant d’una taula de cuina, maldàvem també per
il·luminar i aclarir els dubtes tècnics
i de procediment dels nostres litigis
amb l’administració municipal.
Tres reivindicacions urbanístiques
en dos dels nostres barris. Tres modificacions de planejament general
per fer-hi cabre tres hotels: l’Hotel
Drassanes al Raval Sud, l’Hotel del
Rec Comtal i l’Hotel del Palau de la
Música al barri de Sant Pere.
A hores d’ara desconec si la ciutat
és conscient de la mutació que està
vivint la lluita veïnal i si té notícia
d’on i com s’està produint. Dubto
que els mitjans de comunicació
s’hagin fet ressò de quines són les
actuals dificultats dels veïns i veïnes
per desenvolupar les seves reivindicacions urbanístiques i de quin grau
de sofisticació i complexitat estan
arribant a tenir. Tots recordem les
manifestacions de tot un barri en
peu de guerra exigint transport públic, equipaments de proximitat i
espais verds. Sabem de la contundent senzillesa d’aquestes reivindicacions històriques i del compliment del deure d’atendre-les del govern de la ciutat en el seu moment.
Però em temo que el que no sabem
és que actualment gran part de les
lluites s’han de basar obligadament
en la feina compromesa i desinteressada d’uns pocs experts, advocats i arquitectes i en l’impuls de
contenciosos administratius i de-

núncies a la fiscalia per
tructures tecnocràtipart de les associacions
ques de les administraciveïnals.
ons públiques es mouen
Crec que ja és hora de
en una cultura de gestió
situar aquesta qüestió en
urbanística que trastoca
el centre del debat púl’ordre jeràrquic del plablic. El desplaçament de
nejament superior i fa
la lluita del carrer als trique on el planejament
bunals pot ser el senyal i
general metropolità proITZIAR
GONZÁLEZ
un símptoma alarmant
posava un equipament
de l’afebliment del lideescolar o habitatge sociARQUITECTA I EXREGIDORA
ratge en la defensa de
al, el planejament deriDE CIUTAT VELLA
l’interès general de les
vat dels plans especials o
nostres administracions públiques.
les modificacions puntuals situïn
Als veïns ja
Als veïns ja no els val una manifeshotels privats.
tació, ni tan sols una moció de la se- no els val una
És per la urgent necessitat de
va reivindicació en un plenari mumanifestació compartir amb tothom la nostra feinicipal, per evitar que un planejana anònima de recerca de noves tècper evitar
ment especial fet ad hoc alteri el planiques de lluita veïnal en defensa
que
s’emplaci
nejament general i emplaci un hotel
dels barris i contra la mala praxi urun hotel
d’obra nova i de grans dimensions al
banística que no puc estar-me de cebell mig d’un barri històric de gran
on anava una lebrar i agrair l’exposició que ara i
valor patrimonial i social. En
fins al 15 d’octubre es pot veure al
escola
aquests moments, part de les esMacba de l’agència d’investigació
XAVIER BERTRAL
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Forensic Architecture. Creat el
2010, aquest col·lectiu d’arquitectes,
artistes, cineastes i periodistes investiguen la violència estatal i de les
grans empreses sobre les persones,
les ciutats, el territori i el medi ambient de manera independent o a petició de juristes internacionals i
ONGs com Amnistia Internacional.
Armats amb les eines de l’anàlisi arquitectònica que els són pròpies,
elaboren arxius de proves amb informes i peritatges, maquetes, animacions, anàlisis de vídeos i cartografies interactives i els presenten
com a proves davant l’esfera pública
i els tribunals internacionals. Assassinats i bombardejos sobre població
civil, negació d’auxili en alta mar de
refugiats i migrants, violència mediambiental, etc., són desemmascarats per la ciència forense (en el sentit etimològic d’allò que concerneix
el fòrum i és d’interès general).
Com un raig de llum de sol que
s’inclina, s’endinsa i escorcolla el
racó al fons del pis on ens reunim,
el seu testimoni d’acció i pràctica
contrapolítica ens inspira i encoratja a seguir perseverant en el nostre urbanisme d’investigació. Com
pertoca en aquest tipus de reunions, ens posem al dia de l’estat de
tramitació de les llicències o de les
seves revisions d’ofici. Comentem
entre decebuts i indignats com és
possible que set anys després de
l’acord del plenari municipal encara no s’hagi desfet la modificació
del planejament de l’entorn del Palau de la Música que permeti retornar la qualificació d’equipament escolar als edificis on es volia fer l’hotel. Parlem també de l’estiu i sentim
el refrescant alè de l’amistat veïnal
i la revolta. Continuarà i serà permanent o no serà.
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L’any convuls
del PDECat

08-07-2016

Els problemes amb el nom
arrenquen al congrés
La crisi pel nom ha durat un
any: des del rebuig frontal a les
propostes inicials del congrés
–Catalans Convergents o Més
Catalunya– fins a la pugna amb
Demòcrates per la coincidència
amb el nom. Interior va donar la
raó al PDECat al juny.

11-01-2017

Sense candidat
en unes futures eleccions

Puigdemont, Mas, Pascal i Bonvehí, entre altres càrrecs del partit, celebrant ahir el primer aniversari del PDECat. MARC ROVIRA

El PDECat fa pinya amb
Puigdemont i l’estratègia del Procés
El partit celebra un any cridant a la unitat després del cessament de Baiget
MAIOL ROGER
BARCELONA

El PDECat celebrava un any ahir
després de l’enèsima crisi en 365 dies de vida convulsa. El consell nacional del partit arribava amb malestar intern pel cessament de l’exconseller d’Empresa, Jordi Baiget,
que havia posat en dubte l’estratègia cap a l’1-O. La crisi, que semblava que havia escampat dimarts, va
tornar al final de la setmana amb
unes declaracions de Mercè Conesa
en què defensava Baiget i dubtava
del final del Procés. El clima, però,
es va destensar i ahir el partit va fer
pinya al voltant de Puigdemont i
l’estratègia cap a l’1-O. “Estem compromesos al 100% amb el Procés i
amb el president”, va reblar la coordinadora general, Marta Pascal.
El tancament de la crisi no va ser
fàcil i va arribar en diferents capítols.
Puigdemont ja havia llimat diferències amb Pascal dimarts, quan també
va justificar el cessament de Baiget
davant del Govern i els diputats de
Junts pel Sí. Les paraules de Conesa, però, van tornar a enrarir l’ambient. La situació es va canalitzar en
una reunió del comitè nacional, que
agrupa la direcció executiva i els primeres espases del partit, a primera
hora del matí, abans del consell. Segons diverses fonts, van parlar-hi,
entre d’altres, Puigdemont, Artur
Mas, Jordi Turull i Francesc Homs,
que havia qüestionat per Twitter el
cessament de Baiget.

A porta tancada, i segons alguns
dels presents, Puigdemont va reconèixer que algunes decisions del
Procés podrien haver generat malestar al partit (Baiget, de fet, ja va lamentar que alguns consellers havien quedat al marge del nucli que
pren decisions sobre el Procés) i
també va tenir paraules d’escalf per
a l’exconseller –molt estimat al partit–, a qui va lloar per ser un dirigent
lleial al Procés. Baiget també va ser
elogiat per Mas, que, no obstant, va
defensar l’actuació de Puigdemont:
va destacar que el president té la potestat de triar i cessar els seus consellers i va recordar que, de fet, Puigdemont no va poder triar els seus alts

Trobada
Els dirigents
del PDECat
van resoldre la
crisi abans de
la trobada amb
els quadres
Rectificació
Homs i
Conesa
demanen
disculpes
per les seves
crítiques

càrrecs. Turull va fer una crida a la
unitat, un guant que va recollir
Homs, que ho va aprofitar per disculpar-se pels seus tuits. L’exconseller, inhabilitat pel 9-N, va repetir el
discurs davant del consell nacional.
Amb tot aclarit, la trobada amb
tots els quadres va servir de “catarsi”, en paraules d’un dirigent. “Tots
units amb el president i el Procés”,
mantenia un altre. Diverses fonts
apunten que, tot i els dubtes expressats sobre l’1-O, al tram final del
Procés es mostrarà unitat amb
Puigdemont i s’evitarà fer crítiques
en públic. Fins i tot Conesa, l’última
a dubtar del rumb, va rectificar les
seves paraules i va posar-se al costat
del president.
Satisfacció de Puigdemont

La seu del partit,
en venda

Puigdemont, “satisfet” segons el seu
entorn pel final de la crisi interna,
va agrair el caliu del partit. En el seu
discurs públic va mantenir que és
normal “sentir temor” per un Estat
“que té una manera d’exercir el poder sense límits”. El president també va defensar la “fortalesa interna”
del partit, respectuós amb “tots els
accents”.
El PDECat va tancar la crisi amb
una foto de família. El partit va bufar les espelmes del seu primer aniversari amb la convicció d’haver superat molts obstacles per consolidar el projecte. Entre els dirigents
planava una sensació de satisfacció
i la necessitat d’estar units per fer
que el segon any, el de la culminació
del Procés, millori el primer.e

El PDECat haurà d’afrontar la segona mudança en un any. L’edifici
del carrer Provença en què està
instal·lat el partit des de la seva
fundació, propietat de Convergència, es vendrà. CDC ha d’afrontar
els deutes de la seva liquidació i encara espera la sentència del cas Palau, en què apareix com a responsable civil subsidiària. El PDECat,
que fins ara pagava un lloguer per
l’edifici, buscarà una nova ubicació. Fonts demòcrates defensen
que, amb la decisió, podran posar
una “barrera” més gran entre CDC
i el PDECat, que formalment són
partits diferents.

P.38

Si hi ha eleccions, el PDECat no
té candidat. Al gener, Mas –ara
inhabilitat– va comunicar que
no ho seria i Puigdemont va insistir que no optaria a la reelecció. El debat –tancat entorn de
Neus Munté, Santi Vila i Mercè
Conesa– és latent.

08-03-2017

El cas Palau xoca amb
el discurs de la refundació

CDC i el PDECat són, formalment, partits diferents, però l’arrencada del judici pel cas Palau
va posar el focus sobre el nou
partit. Tot i la contundència verbal, la resistència del PDECat al
fet que la Generalitat acusés
CDC va generar tensió amb ERC.

26-03-2017

Plega un terç de la direcció
per les incompatibilitats

Pel règim d’incompatibilitats
(forçat pels equilibris a la direcció), un terç del comitè executiu
va haver de renunciar. La marxa
es va anunciar al gener, però el
consell nacional va rectificar-la.
Finalment van plegar al març.

06-06-2017

Gordó plega i amenaça
amb una escissió

Després d’obrir-se una investigació pel cas 3%, el PDECat va pressionar Germà Gordó perquè renunciés a l’escó. S’hi va negar, va
trencar el carnet i va amenaçar
amb una escissió. Finalment els
seus fidels segueixen al PDECat.

03-07-2017

Puigdemont cessa Baiget
i provoca malestar intern

Els dubtes de Baiget sobre l’estratègia cap a l’1-O van provocar
una reacció fulminant de Puigdemont, que el va cessar. Això
va generar malestar al partit,
que no ha amainat fins al consell
nacional d’ahir.
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Efe

el Congreso ha iniciado un viraje
táctico y se ha postulado como
fuerza pactista en busca de volver
a ser «útiles» en Madrid.
Bien es cierto que, otra de las
razones de ser del PDeCAT, como
deshacerse de la corrupción que
había abrasado a CDC, se ha sabido gestionar con cierta determinación. En este caso, las maniobras más visibles han sido construir un cordón sanitario sobre la
familia Pujol o pedir con inmediatez la dimisión de Germà Gordó
tras su imputación en el caso 3 por
ciento.
LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN

No obstante, en algunos momentos, sí se ha visto lastrado por esa
dilatada sombra convergente, con
el caso Palau como ejemplo, que
ha expuesto mucho a la marca
después de un largo juicio que ha
puesto en continuas dificultades
a los neoconvergentes. La senten-

DEBILITADO EN LAS
ENCUESTAS, EL PDECAT
TIENE PROBLEMAS
DE LIDERAZGO Y DE
CANDIDATURAS
Los pesos pesados del PDeCAT, ayer, soplando la vela de un pastel en su primer cumpleaños como partido político

Cumpleaños no muy feliz
CDC pondrá a la venta la sede que ocupa el PDeCAT en la calle Provença para adaptarse a su
situación económica. El partido neoconvergente no ha logrado despegar en un año de vida
Javier GALLEGO- Barcelona

En el primer aniversario desde su
fundación, el PDeCAT sigue sin
tomar impulso. La nueva marca
nació con el objetivo de desterrar
el desgaste que arrastraba Convergència y renovar su espacio de
acuerdo al nuevo escenario político que ha articulado el «procés».
El despegue está siendo lento y
lleno de turbulencias. Tanto que
a finales de año tendrá que cambiar de sede, ya que CDC –dueña
del edificio de la calle Provença,
339– pondrá a la venta el inmueble para adaptarse a sus dificultades económicas y a la previsible
multa que podría derivarse de la
sentencia del caso Palau.
Lo cierto es que las nuevas siglas no acaban de arraigar ni entusiasmar entre los votantes. La
formación no ha conseguido
atajar la hemorragia de votos que
ya acarreaba CDC y la demoscopia revela un continuo desplome

electoral. La gran mayoría de encuestas sitúan al PDeCAT en una
horquilla de entre 18 y 23 escaños
en unas eventuales elecciones
autonómicas, lo que le convertiría
en tercera o cuarta fuerza. También, aunque en menor medida,
esta tendencia se ha podido detectar en su masa social. Un 40 por
ciento de los afiliados a CDC se
quedaron por el camino y no hicieron el tránsito hacia la nueva
formación: de los 15.000 que

constaron en el último registro,
solo permanecieron en torno a
10.000, aunque se han asociado
unos 2.000 más que no tenían
inscripción a ningún partido.
Para suturar esta sangría no han
terminado de encontrar la fórmula adecuada. Por falta de estrategia
y de liderazgos. El proceso soberanista ha engullido al espacio
convergente y ha desdibujado sus
señas de identidad mientras ha
catapultado a ERC. No ha sido

hasta entrado 2017, cuando la
dirección del PDeCAT ha empezado a plantear la batalla ideológica y a poner el foco más allá del
«procés». Ha sido ahí donde la
cúpula del partido se ha abierto a
romper la disciplina de voto de
Junts pel Sí para poder empezar a
marcar perfil con ERC. La coordinadora, Marta Pascal, ha empezado a poner énfasis en que no se
repetirá la coalición independentista; o, directamente, el grupo en

LAS CLAVES
LA ABULTADA FACTURA
DE LA CORRUPCIÓN

UN PROYECTO IDEOLÓGICO DESDIBUJADO

LIDERAZGOS SIN
CONSOLIDAR

La confesión de Pujol y los
problemas judiciales del clan
familiar sumados al desgaste
del caso Palau abrasaron la
marca de CDC y, en consecuencia, la del PDeCAT.

La alianzas con ERC y con la
CUP han desdibujado el
proyecto ideológico del
PDeCAT, que insiste en
presentarse como un partido
de «carril central»

Con Mas inhabilitado y con
Puigdemont en la puerta de
salida, el PDeCAT no ha
logrado consolidar la figura
de un líder a quien encomendar su proyecto político
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cia final, prevista para septiembre,
amenaza con acentuar el desgaste de la formación.
A estos problemas se ha sumado la ausencia de un liderazgo
claro. Artur Mas se ha descolgado
tras su inhabilitación por el 9-N,
Carles Puigdemont se ha autodescartado y los otros rostros visibles
con capacidad para hacerlo –Neus
Munté o Santi Vila– todavía no
han dado un paso adelante. Es
cierto que, cuando se ha abierto
el debate, la dirección del partido
ha tratado de abortarlo de inmediato. Si bien, la posibilidad de
unas elecciones autonómicas
planea constantemente y no hay
ningún candidato perfilado, escenario que se reproduce de cara a
las municipales de 2019.
La lista de dificultades se completa con las divisiones internas.
En los últimos días han aflorado
estas divergencias a cuenta del
cese del conseller de Empresa,
Jordi Baiget. El president, con
tendencia a ir por libre, desautorizó a la dirección de la formación,
que había defendido la continuidad de Baiget, y lo cesó. Esto abrió
una tempestad interna y algunas
voces tildaron su maniobra de
«golpe de Estado». Esta situación
alimentó, además, la imagen de
cúpula «sin autoridad» que sobrevuela el joven tándem que forman
Pascal y Bonvehí. El de ayer no fue
un cumpleaños muy feliz.

de la democràcia. I en el seu partit
no ha sigut menys mogut.
En les últimes setmanes, la coordinadora del PDECat s’ha reunit
amb consellers, alts càrrecs de la Generalitat –el sottogoverno–, alcaldes,
presidents comarcals i exdirigents
del partit per traslladar-los tres prioritats: el compromís absolut amb
el referèndum,
necessitat de con9 Julio,la2017
solidar l’estructura interna del par-
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ria en la farragosa activitat interna
i axí ho ha fet. Mas disposa ara del
temps que no tenia quan era president per dedicar-se a escoltar la seva
gent. El mateix li passa ara a Puigdemont, que, donada la seva atapeïda
agenda com a cap de l’Executiu, només ha pogut participar en 14 actes
del PDECat. Per contra, Neus Munté
n’ha assistit a 47. El temps, sempre
relatiu. H

EL FUTUR D’UN PARTIT

Lluitant amb
l’ombra de CDC
El més plausible és resguardar la imatge de Marta
Pascal i estalviar-li ensurts que minin la seva credibilitat

TONI

Aira
En la construcció de la marca d’un
partit, dos elements són clau per
a la seva consolidació o tot el contrari: el candidat (que normalment també és el líder del partit)
i la imatge de la formació (suma
del factor marquetingnià i també de
la seva acció política de passat i de
present).
L’equip de Marta Pascal ha anat
encarrilant costosament el front
nom i logo (també a nivell institucional), intenta marcar perfil pro-

pi, per exemple impulsant votacions diferenciades dins de Junts pel
Sí al Parlament o en contraposició a
ERC al Congrés, però encara pateix
una dissociació entre líder electoral
i de partit (a l’estil PNB) que va molt
en contra del que CDC havia sigut i
que li està costant molt d’assumir.
Això últim es posa especialment
difícil per la francament millorable
química que existeix entre la coordinadora general i el president de
la Generalitat, Carles Puigdemont
(que al seu torn ha renunciat a ser
candidat). Avançar sense cap visible,
sense una referència de líder per a la
ciutadania, posa les coses més complicades. Més del que ja de per si ho
té el Partit Demòcrata.

Marta Pascal, en una roda de premsa el desembre del 2016.

P.40

Pascal ha assumit el paper de
portaveu, per així tenir una notorietat mediàtica, però ara ella i el seu
entorn es plantegen seriosament
si no seria millor delegar aquesta
funció en algú de la seva confiança,
ja que episodis com el cessament
del conseller Jordi Baiget, per qui
ella havia donat la cara en roda de
premsa, la desgasten. ¿Es podrien
evitar situacions com aquesta si
des del Palau es coordinessin amb
el partit? Sí, però davant la poca
confiança que això passi, el més
plausible en aquests moments és
resguardar la imatge de Pascal i estalviar-li ensurts en públic que minin la seva credibilitat.
Va ser, de fet, a través d’un tuit,
com Pascal va forçar la caiguda de
Germà Gordó, que és una de les seves victòries més notables. Això i
alguns empats com el que va aconseguir amb el sentit del vot final
del PDECat al Parlament a propòsit de la personació del Govern en
el cas Palau. Com a mínim, ha aconseguit projectar la idea que està
lluitant per desmarcar-se de l’etapa anterior i construir una cosa nova. Això, i que a casa no l’hi posen
fàcil. H

ABC

DOMINGO, 9 DE JULIO DE 2017
abc.es/cultura

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 59

O.J.D.: 3759

TARIFA: 6069 €

E.G.M.: 10000

ÁREA: 910 CM² - 100%

SECCIÓN: CULTURA

CULTURA 59

9 Julio, 2017

Puigdemont, Junqueras, Munté y Romeva, durante el acto en el TNC el pasado 4 de julio

INÉS BAUCELLS

SPECTATOR IN BARCINO

Aquel 4 de julio en el TNC
SERGI DORIA

l teatro público está muy
bien si el gobierno que lo financia con nuestros impuestos no lo utiliza gratis
total para actos partidistas. Y este
es, por desgracia, el caso de la Cataluña del Procés donde el gobierno solo gobierna para una parte de
la sociedad. Las dos formaciones de
Junts Pel Sí y sus socios de la CUP
tomaron el TNC que Ricardo Bofill
proyectó con ínfulas neoclásicas
para volver a dar el espectáculo. Hemos visto excelsas obras en ese escenario: de Arthur Schnitzler –¡gran
profesor Benhardi!– a Eduardo de
Filippo. El montaje del 4 de julio recordaba al comienzo de «Sopa de
ganso», cuando el presidente Rufus
T. Firefly impone su peculiar política en Freedonia. Claro que Llach
y el señor Puigdemont no pueden
competir con Groucho, aunque sea
de chiste que invoquen el día de la
independencia de los Estados Unidos en otro alarde histérico-histórico de megalomanía.
El martes 4 de julio de 2017 podía
haber llevado el subtítulo de un libro
de Cortázar que parafrasea a Verne:
«La vuelta al día en ochenta mundos». Por la mañana el señor Puigdemont dio un paso más para ganar-

E

se su jubilación vitalicia de expresi- Declaración de las Naciones Unidas
dent y cultivó la mussoliniana divi- conduce al delirium tremens.
sa de Mussolini: «Credere obbedire
No sabemos sí es ajustada la sencombattere» sustituyendo a Baiget tencia de Santayana de que los puepor Vila y a Vila por Puig. Hasta que blos que no conocen su historia esdejó de «doblepensar» por unos mi- tán condenados a repetirla. Aunque
nutos, el consejero «purgado» había parece claro que algunos pueblos esobedecido, pero no parecía muy dis- tán empeñados en alcanzar la patépuesto a creer y, mucho menos, com- tica heroicidad que Brecht detestabatir si ello supone sufragar con su ba. El señor Puigdemont, en su mopatrimonio personal la batalla pa- mento número 3 por Gerona y
triótica.
presidente a dedo cuando el «astuPor la noche se anunciaba en la to» Mas fue defenestrado por la CUP,
Modelo la proyección la película «Sal- quiere ser un héroe. Pero no un hévador» en memoria de
roe de Bowie saltando el
Puig Antich, anarquista
muro de Berlín, sino un
del MIL ejecutado al gahéroe menestral de Juerrote en 1974 sin que los
gos Florales: de los que
comunistas recauchuta- El teatro público satirizó don Santiago Rudos que ahora lo jalean está muy bien si siñol y cita el historiador
movieran un dedo para
el gobierno que Marfany en su deconssalvarlo. Y como la malo financia con trucción de la falsaria Reñana daba todavía munaixença. Quienes invonuestros
cho de sí, los promotores
can la autodeterminaimpuestos
no
lo
de ese estado de excepción se han empeñado
utiliza gratis
ción –si Puig Antich leen que seamos una colovantara la cabeza– que total para actos nia: eso les pasa a los
partidistas.
lleva por título oficial
convergentes con masía
«Llei del Referèndum
apurdanesa por frecuend’Autodeterminació» hicieron un pri- tar tantos festivales de habaneras.
mer ensayo del espectáculo de la tar- En lugar de indianos se han reconde en la sala anexa del Parlament: los vertido en mambises, en lucha conde la CUP –que proponen expropiar tra el Imperio Español.
la Catedral– disfrutaban de sus paEl 6 de octubre del 34, Agustí Calpeles de prota, mientras el conver- vet, Gaziel, escribió una crónica que
gente Quicu Homs, relegado a extra tituló: «Para los catalanes del mañasin frase, renegaba en Twitter. La ley na. Apuntes de una noche inolvida«excepcional» es mareante: mezclar ble». Habría de ser una lectura oblinacionalismo burgués y bolivarismo, gatoria para educandos de todas las
con subtextos de Carl Schmitt y la edades; en voz alta y en el TNC: ¡eso
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es servicio público! Al evocar aquella infausta jornada aprehenderían
la retórica indigesta de la demagogia
y cómo el «Procés» progresa hacia la
entropía: «Hay una contradicción angustiosa entre el escándalo que se levanta la radio y esa serenidad profunda de la noche sobre la ciudad.
Diríase que Barcelona, vista desde
lejos, está en calma, y que la fiebre
que sentimos se debe tan sólo a esta
caja demente que nos lanza discursos inflamados, sardanas, rumor de
descargas y boletines de victoria. La
Santa Espina, Els Segadors, La Marsellesa, El Virolai, El Cant de la Senyera, con sus voces vibrantes o melancólicas de hombres, mujeres y niños –esas voces amadas del Orfeó
Català–, procuran entusiasmarnos o
distraernos, pero en realidad sólo
consiguen aturdirnos espantosamente».
Un delirio que en los minutos previos al espectáculo del TNC, constatamos en boca del expresidente del
Parlament Joan Rigol; venía a decir,
con tono montserratino, que todo el
mundo debía seguir sin chistar las
instrucciones de un señor Puigdemont reconvertido en Gran Timonel.
Al caer la noche, los discursos y eslóganes de quienes pretenden saltarse la legalidad constitucional se solapaban con la demencia tragicómica que describió Gaziel.
Pasaron muchas más cosas el pasado martes. Kim Jong-un «felicitó»
a su manera a los americanos lanzando un misil capaz de alcanzar
Alaska, Juncker denunció el absentismo en el Parlamento Europeo. Pero
aquí ya tenemos bastante con lo nuestro...

