Taula de contingut
Mor el músic i musicògraf Lluís Millet i Loras, exdirector de l’Orfeó Català

4

Ara - 09/03/2019

Referent de l’Orfeó

5

El Punt Avui - 09/03/2019

Atresorar la història

6

La Vanguardia - Catalán - 10/03/2019

Mor el músic i musicògraf Lluís Millet i Loras als 79 anys

7

Segre Catala - 09/03/2019

Mor el músic Lluís Millet, exdirector de l'Orfeó Català

8

Diari de Girona - 09/03/2019

Fallece el músico Lluis Millet, exdirector del Orfeò Catalá

9

ABC Cataluña - 09/03/2019

Fallece Lluís Millet, ex director del Orfeó Catalá

10

La Razón Cataluña - 09/03/2019

Fallece el músico Lluís Millet i Loras

11

Expansión Edicion Catalunya - 09/03/2019

Brahms profund

12

La Vanguardia - Catalán - 11/03/2019

Els Evangelis segons sant Matthias (Goerne)

13

Ara - 10/03/2019

Massahumà

14

La Vanguardia - Catalán - 09/03/2019

Los Mozart, según Joan y Roger Pera

15

El País Cataluña - 11/03/2019

Clàssica i dansa

16

La Vanguardia - Catalán - 10/03/2019

Música

17

La Vanguardia - Catalán - 10/03/2019

L’ONCA proposa un homenatge al territori amb el cicle ‘Fronteres’

18

El Periodic d'Andorra - 09/03/2019

L’ONCA se sumarà als actes d’homenatge a Ràdio Andorra

19

Diari d'Andorra - 09/03/2019

Berlioz, el fundador de la orquesta moderna

20

La Razón - 09/03/2019

El Teatro Real se abre a la guitarra de Aguirre

21

Sur - 11/03/2019

La ‘cantaora’ Thais Hernández brilla a la vetllada flamenca de Manlleu

P.2

23

El 9 Nou Osona i Ripolles - 11/03/2019

DE LA CALLE A LOS PALACIOS

24

Las Provincias - 11/03/2019

Cantar en la meva llengua és cantar amb la meva ànima

25

Menorca - 09/03/2019

Manresa a l’assemblea d’ajuntaments (i 2)

27

Regió 7 Revista - 09/03/2019

LA TROBADA SECRETA

28

Sapiens - 01/03/2019

EL VÒMIT DE LA MALA FE

42

La República - 09/03/2019

De Jordi Montull, ni cava

43

El Periódico de Catalunya - Catalán - 09/03/2019

Nombres propios

44

El Periódico de Catalunya - Catalán - 09/03/2019

P.3

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32

O.J.D.: 16634

TARIFA: 524 €

E.G.M.: 121000

ÁREA: 109 CM² - 13%

SECCIÓN: CULTURA

9 Marzo, 2019

enbreu
■ Mor el músic i musicògraf Lluís Millet
i Loras, exdirector de l’Orfeó Català
El músic i musicògraf Lluís Millet i Loras va morir
dijous als 79 anys. Nascut a Barcelona el 1939, va
dedicar la seva vida professional a l’Orfeó Català i al
Palau de la Música Catalana. Va ser director del cor de
l’Orfeó Català (1977-81) i membre de la junta
directiva. Membre fundador de la Revista Musical
Catalana en la seva segona etapa, a partir del 1984,
també va impulsar el cicle El Primer Palau i va
treballar com a assessor musical de la Fundació Orfeó
Català - Palau de la Música durant anys. Amb l’Orfeó
va dirigir les obres més representatives del repertori
tradicional català i també importants creacions de la
polifonia clàssica, com el Magnificat de Schütz o les
Cantates i Motets de Bach.Va escriure nombrosos
articles i estudis de temàtica musical en publicacions
especialitzades. Millet i Loras era fill de Lluís Maria
Millet i Millet i nét de Lluís Millet i Pagès, fundador de
l’Orfeó Català. Millet i Loras va fundar l’Orquestra de
Cambra Lluís Millet el 1958, i va dirigir diverses
agrupacions simfòniques i de cambra, com la
Simfònica del Gran Teatre del Liceu o l’Orquestra
Ciutat de Barcelona, amb la qual va oferir la primera
audició a l’Estat de De Natura Sonoris de Penderecki.
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El músic i musicòleg Lluís Millet i Loras va dirigir-ne el cor entre 1977 i
1981 i va impulsar ‘Revista Musical Catalana’ i ‘El Primer Palau’

Referent de l’Orfeó
Redacció

BARCELONA

El músic i musicòleg Lluis
Millet i Loras, que va ser director del cor de l’Orfeó
Català entre 1977 i 1981 i
que va estar vinculat la
major part de la seva vida a
aquesta entitat i al Palau
de la Música Català, va morir ahir a 79 anys. L’Associació Orfeó Català i la
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana
lamentaven ahir en un comunicat la mort d’una
persona que “havia dedicat la seva vida personal i
professional” a aquestes
institucions.
Lluís Millet i Loras era
fill de Lluís Maria Millet i
Millet i net de Lluís Millet i
Pagès, fundador de l’Orfeó
Català. A més de dirigir el

cor de l’Orfeó Català durant alguns anys, també
va ser membre de la junta
directiva de l’associació.
També, va ser membre
fundador de Revista Musical Catalana en la seva segona etapa, a partir de
1984, va impulsar el cicle
El Primer Palau i va treballar com a assessor musical del Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana durant molts anys.
Millet va destacar a més
pel seu profund coneixement de la realitat musical
des del punt de vista històric i sociològic, i va escriure nombrosos articles i estudis sobre temàtica musical en diverses publicacions especialitzades, com
també comentaris per a
programes de concerts.
Nascut el 1939, es va

Lluís Millet i Loras

veure envoltat des del seu
naixement en un entorn
musical i coral que durant
la infància va desenvolupar formant-se musicalment amb Joan Massià i

Cristòfor Taltabull, i més
tard estudiant direcció orquestral i coral al Conservatori de Munic i al Mozarteum de Salzburg. De retorn a Barcelona, va fundar l’Orquestra de Cambra Lluís Millet el febrer de
1958 i va dirigir diverses
agrupacions simfòniques i
nombrosos conjunts de
cambra, com l’Orquestra
Simfònica del Gran Teatre
del Liceu i l’Orquestra Ciutat de Barcelona. Des de
1973 va intensificar la dedicació a la direcció coral i
entre 1977 i 1981 va dirigir l’Orfeó Català, amb el
qual va interpretar les
obres més representatives
del repertori tradicional
català i destacades creacions de la polifonia clàssica, com el Magnificat de
Schütz i les cantates i mo-

“Amb ell acaba
una saga
esplendorosa de
músics iniciada
amb el seu avi”,
es destacava ahir
tetes de JS Bach.
L’Associació Orfeó Català destacava ahir que
amb Lluís Millet i Loras
“acaba una saga esplendorosa de músics iniciada
amb el seu avi, Lluís Millet
i Pagès, i continuada pel
seu pare, Lluís Maria Millet i Millet, protagonistes
i artífexs d’un dels capítols més gloriosos de la
història musical catalana”. ■
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Atresorar la història
LLUÍS MILLET I LORAS (1939-2019)
Músic i musicògraf

P

Lluís M. Millet i Millet. En més
d’una ocasió vam parlar amb en
Lluís d’aquell tresor en què hi havia una rica correspondència,
amb cartes de Richard Strauss,
entre d’altres.
Lluís Millet i Loras va mantenir una llarga relació artística
amb l’Orfeó i el Palau de la Música, tant en la refundació de la Revista musical catalana a partir del
1984, com en la creació del concurs El Primer Palau, un certamen molt valorat pel qual han
passat nombrosos joves músics,
avui importants figures. Una excepcional mirada al futur, que
acompanyava en el
dia a dia com a assessor artístic de
l’Orfeó-Palau.
En Lluís havia fet
els seus estudis musicals ni més ni
menys que amb els
mestres Joan Massià i Cristòfor Taltabull, i que va continuar després en
els àmbits de la direcció coral i orquestral al conservatori de Munic i el
Mozarteum
de
Salzburg.
Fruit d’aquesta
important formació, van ser les seves activitats a Barcelona tant amb
l’Orfeó Català com
amb orquestres de
l’àmbit local. Va dirigir l’organisme
PALAU DE LA MÚSICA / ACN
coral durant quatre
anys a partir del
1977 programant obres cabdals
del repertori coral.
Va refundar la
I, a partir de l’any 1958 de la se‘Revista musical
va reinserció en la vida musical
catalana després d’acabar els escatalana’ i va crear
tudis, va fundar l’orquestra de
el concurs El Primer
Cambra Lluís Millet amb què va
Palau de joves talents desenvolupar cicles d’envergadura.
Els últims anys, en els quals
Precisament una de les portes anaven tancant a Barcelona els
cap aquesta història es va obrir comerços especialistes en fumanovament quan fa uns quants dors de pipa, se’l veia, impenitent
anys els germans Millet i Loras defensor d’aquest estri, caminant
(Maria Dolors i Lluís), van donar pensatiu cada matí cap al Palau,
l’important arxiu familiar que casa on va desenvolupar la major
atresorava documentació des del part de la seva carrera professioseu avi, el fundador de l’Orfeó, nal. Gràcies, Lluís.
Lluís Millet i Pagès, i el seu pare,
JORGE DE PERSIA
arlar de Lluís Millet i
Loras és com endinsarse en la història de l’Orfeó Català i, per tant, del
Palau de la Música. Pocs atresoraven com en Lluís, net del fundador de l’Orfeó, que acaba de
deixar-nos, aquesta saga familiar
tan il·lustre.
I, quan ho recordes, sorgeix la
seva figura, un home de gran senzillesa, callat i modest, com la història mateixa a qui cal fer parlar
per sorprendre’s amb la seva riquesa. Un signe d’aquesta modèstia és el petit espai que li dedica la
Viquipèdia.

Martí, primer per la dreta, el periodista

Impulsor d

CLA

Empresari, f

D

urant la segona meitat del segle XX una
de les indústries culturals més importantsvaserlamúsicaenregistrada i Claudi Martí va ser un dels
executius catalans més destacats d’un sector empresarial que
durant anys va tenir Barcelona
com a capital. Va morir dijous en
silenci.
Fill del seu temps i del seu país,l’advocatMartí,comaltresintegrants de la confessional i catalanista Acadèmia de Llengua
Catalana, va posar en marxa la
discogràfica Edigsa i durant
anys la va dirigir. Sense aquesta
voluntarista infraestructura, on
uns joves amateurs es van professionalitzar i part de la indústria local es va formar, no hauria
existit el moviment de la cultura
de masses en català més important sorgit en plena postguerra:
la nova cançó.
Lanitqueaquestmovimentes
va posar de llarg –la del 22 de setembre de 1963, quan Raimon i
Salomé van guanyar el V Festival de la Canción del Mediterrá-
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Mor el músic Lluís Millet,
exdirector de l'Orfeó Català
EFE BARCELONA

■ El músic i musicòleg Lluís Millet i Loras, que va ser director del
cor de l’Orfeó Català entre  i
, i que va estar vinculat la major part de la seva vida a aquesta
entitat i al Palau de la Música Català, va morir dijous als  anys.

L’Associació Orfeó Català i el Fundació Orfeó Català-Palau de la
Música Catalana van lamentar
ahir la mort d’una persona que
«va dedicar la seva vida personal
i professional» a aquestes institucions musicals, van destacar en
un comunicat.

agudos empiezan a notar el paso del
tiempo –cosa inevitable–
PAÍS: España sin que el registro grave note
mejoras
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A los 79 años

Fallece el músico
Lluis Millet, exdirector
del Orfeò Catalá
D. C. BARCELONA

El músico y musicólogo Lluis Millet
i Loras, que fue director del coro del
Orfeó Català entre 1977 y 1981, y que
estuvo vinculado la mayor parte de
su vida a esta entidad y al Palau de
la Música Catalana, falleció el jueves

a los 79 años. Lluís Millet i Loras era
hijo de Lluís Maria Millet i Millet y
nieto de Lluís Millet i Pagès, fundador del Orfeó Català. Además de dirigir el coro del Orfeó Català durante unos años, también fue miembro
de la Junta Directiva de la Associació.
Asimismo, fue miembro fundador
de la Revista Musical Catalana en su
segunda etapa, a partir de 1984, impulsó el ciclo El Primer Palau y trabajó como asesor musical de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana durante muchos años.

y con el mayor detalle». Hagámoslo y veremos que su vida no
fue nada fácil desde la misma
infancia perdiendo pronto a su
madre durante un accidentado
viaje.
Fue pronto, a los dieciséis años,
cuando empezó a subirse a los
escenarios, convirtiéndose en
9 yMarzo,
actriz
cantante2019
operística. Fue

autor de «Una temporada en el
inﬁerno» no PAÍS:
parece que
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España
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Sin embargo,PÁGINAS:
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se41
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Por cierto,
este libro sirve para
las modas. Sus temas son
el
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de gota», bajo el cuidado de Lídia
las cartas, el presentimiento, las

Fallece Lluís Millet, ex director del Orfeò Catalá
L. R. - Barcelona
El músico y musicólogo Lluís
Millet i Loras, que fue director
del coro del Orfeó Català entre
1977 y 1981, y que estuvo vinculado la mayor parte de su vida a
esta entidad y al Palau de la Música Catalana, falleció el pasado

jueves a los 79 años. La Associació Orfeó Català y la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana lamentaron ayer el fallecimiento de una persona que
«dedicó su vida personal y profesional» a estas instituciones
musicales.
Lluís Millet i Loras era hijo de
Lluís Maria Millet i Millet y nie-

to de Lluís Millet i Pagès, fundador del Orfeó Català. Además de
dirigir el coro del Orfeó Català
durante unos años, también fue
miembro de la Junta Directiva de
la Associació. Asimismo, fue
miembro fundador de la «Revista
Musical Catalana» en su segunda
etapa, a partir de 1984, impulsó
el ciclo El Primer Palau y trabajó

como asesor musical de la Fundació Orfeó Català-Palau de la
Música Catalana durante muchos años. Destacó además por
su profundo conocimiento de la
realidad musical desde el punto
de vista histórico y sociológico, y
escribió numerosos artículos y
estudios sobre temática musical
en diversas publicaciones espe-

pius y Antonia Pozzi. Es decir,
hay poesía para rato.

«POEMAS
ELEGIDOS»
M. DesbordesValmore
Somos Libros.
120 págs.,
14,95 eur.

cializadas, así como comentarios
para programas de conciertos.
Nacido en 1939, Lluís Millet i
Loras se vio envuelto desde su
nacimiento en un entorno musical y coral que durante la infancia desarrolló formándose musicalmente con Joan Massià y
Cristòfor Taltabull, y más tarde
estudiando dirección orquestal y
coral en el Conservatorio de
Munich y en el Mozarteum de
Salzburgo.
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ador oficial de los equipos
polo del Atlètic Barceloneta

Fallece el músico
Lluís Millet i Loras

Crecimiento de un 41% en el benef
de la compañía de sistemas de anc

a compañía de equipamientos para piscinas, que presis, patrocinará los equipos masculinos y femeninos de
Club Natació Atlètic Barceloneta hasta la temporada
o hará a través de Zodiac, una de sus marcas. Planes
que es “un orgullo” patrocinar a un “club referente a ninal”, y prueba de ello es que este año disputará la final a
a de Campeones, torneo que ganó en 2015. Fluidra pab Natació Sabadell, a través de la enseña Astropool, y
Real Federación Española de Natación, informa Efe.

ORFEÓ CATALÀ El músico
Lluís Millet i Lloras, falleció ayer
jueves a los 78 años. Millet fue
nieto del fundador del Orfeó Català, con quien compartía nombre y el primer apellido; dirigió
sus coros, recuperó la Revista
Musical Catalana e impulsó el
ciclo El Petit Palau en 1996.

DESA La compañía de sistemas de anclaje cerró el
cio con un beneficio de 1,23 millones de euros, un 41%
2017. La empresa consiguió aumentar en casi un 8%
gocio, que se situó en 38,1 millones de euros. Desa, pre
rique Morera, ha encadenado su quinto ejercicio cons
cremento de su volumen de negocio. El ebitda de la f
en Viladecans (Baix Llobregat) subió un 21%, hasta los
de euros. El patrimonio neto es de más de doce millon
el año pasado realizó inversiones por 1,06 millones.

erlin se hace con el 100% del Pa
gístic al comprar la parte del CZ

La Socimi adquiere el 10% que le faltaba por 10,9 millones y se convierte en la prop
el parque. El Consorci de la Zona Franca se centra en los nuevos proyectos de economía d

ARIO/

Zanón. Barcelona

erties se ha conpropietario úniogístic de la Zona
Barcelona, tras
pasado enero, el
davía estaba en
onsorci de la ZoCZF). El importe
ción se situó en
de euros.
jo tiene en total
ros cuadrados de
ogística, 120.000
rados de superfis y una edificabi000 metros cua-

presidida por Isnte entró en el cac Logístic en 2018
peración arranca
ando adquirió el
aba en manos de
nsacción formó
a operación de
gadura, en la que
irió todo el negoues logísticos de

La Socimi presidida
por Ismael Clemente
prevé invertir 250
millones en logística
en cuatro años

El Parc Logístic de la Zona Franca acoge las oficinas de empresas
como Saba –en la foto–, Abertis y la propia sede del CZF.

Saba por 150 millones. El lote
de activos incluía el CIM Vallès (Vallès Occidental); Lisboa Norte, en Portugal; Parc
Logístic de Zona Franca, en
Barcelona; Sevisur (ZAL Sevilla), y Arasur (Álava).
Después de llegar a este
acuerdo, en 2017, Merlin procedió a comprar una parte del

25% que estaba en manos del
Consorci de la Zona Franca.
La entidad dirigida hoy por
Pere Navarro vendió entonces una participación del
14,39%, y se reservó el 10% del
que se ha desprendido ahora.
El Parc Logístic de la Zona
Franca acoge las instalaciones
de grandes empresas como Sa-

ba, Cellnex Telecom, Ceva Logístics, Logista, Ecler Proaudio, Luis Simoes, Orange, Correos, Transport Sanitari de
Catalunya, Zeleris y la propia
sede del Consorci.
No es la primera transacción entre Merlin y el CZF.
Entre 2015 y 2016, Cilsa –participada en un 51,5% por el
Puerto de Barcelona y en un
48,5% por la propia Merlin–
ganó un contrato de gestión a
largo plazo de dos terrenos de
la antigua Seat, que suman 27
hectáreas, propiedad del
CZF.
Para el Consorci, salir del
Parc Logístic le permite obtener nuevos fondos para concentrarse en la promoción de
la economía 4.0, la incubado-

ra de empresas y
sidencial para jó
otros proyectos.
El auge del co
trónico y el cre
consumo en Esp
rado el apetito d
res por los activ
Solo el pasado añ
ron más de 1.500
operaciones de
de activos logísti

Activo estrella
Algunos actores
lin o el fondo de
tadounidense
han apostado en
meses por este m
virtiendo a la log
de los activos est
tor inmobiliario.
En concreto,
liderada por Ism
anunció una inve
millones de euro
en cuatro años p
su peso y reforza
de liderazgo en e

dament, així? No ho sé. Aquí hi ha
les meves obres”. Cualladó era un
home discret i de poques paraules, diu Tabernero, però les seves
imatges “fan cèlebres les paraules
de Català-Roca, que deia que la
fotografia és més a prop de la literatura que de la pintura”. “El buit i
el silenci formen part de la seva
obra”,
el 2019
comissari, per
11 afegeix
Marzo,
qui a més de la dimensió poètica i

ments no perceptibles” que acaben
confrontant-nos
PAÍS: Españaamb
nosaltres mateixos.
Cualladó essencial,
organitzada
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44
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i que va poder
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re’s l’any passat a la Sala Canal
Isabel II, a Madrid,
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227 CM²
de 140 imatges procedents majoritàriament de l’arxiu familiar i de
museus com el Reina Sofia o

entorn més proper, els pares, la fi- subjectes que fotografio. És més
revés: és la seva actitud el
lla, la Niña, a qui retrataFRECUENCIA:
abstreta aviat alDiario
pentinant-se o sumida al seu món que em dona la clau de si la imatge
m’interessa o no”, deia Cualladó,
mentre passeja per un bosc
d’As- 100801
O.J.D.:
túries; amics com Xavier Mise- que sovint va centrar el seu objectiu en els nens, a qui s’acosta des
rachs, recolzat a la paretE.G.M.:
d’un pas- 572000
sadís solitari amb un ram de flors de la tendresa i la humanitat (el
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món Masats, o la Hija de Jesús, el nya plaça Mayor o la Gitanilla que
retrat d’una nena asseguda de l’enlluerna en un abocador, la
costat, amb la cara en ombra, alie- proximitat del qual contrasta amb

tatge, com la seva sèrie del Rastro
madrileny, a qui va dedicar diversos anys, el seu viatge a París de
deu dies amb altres fotògrafs el
1962, o els visitants de les sales del
Museu Thyssen, en què el silenci
emergeix entre les ombres i els
personatges tan aviat ocupen el
centre de la imatge, com s’acosten
vertiginosament a les vores fins a
gairebé desaparèixer.

CRÍTICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Brahms profund
Palau piano
Intèrpret: Grigori Sokolov, piano
Lloc i data: Palau de la Música

Catalana (6/III/2019)
JORGE DE PERSIA

Grigori Sokolov és un referent en
la interpretació pianística mundial. Les seves visites a Barcelona
gairebé cada any des de fa molts,
quan amb prou feines l’escolta-

ven en una petita sala de L’Auditori mig centenar de melòmans,
han anat establint gairebé una
història i deixant veure les seves
diferents i fantàstiques possibilitats.
La seva actitud introvertida no
ha canviat, i la seva generositat a
continuar delectant amb obres
fora de programa, tampoc: en
aquesta ocasió ni més ni menys
que sis peces, davant l’entusiasme
del públic, de Schubert, Chopin i,

finalment, Debussy, el preludi
Des pas sud la neige, que va sorprendre a tothom. Agraeixo la informació del Palau de la Música.
El programa per si mateix no és
fàcil d’explicar, llevat que ens
atinguem al fet que la majoria de
les peces, tret de la Sonata núm. 3
(do major) de Beethoven, van ser
d’estil intermezzo o bagatel·les,
com les Onze de l’op. 119, sorprenentment tardanes de Beethoven, o les Sis peces op. 118 de
Brahms i les seves Quatre peces
op. 119. En la primera part beethoveniana no hi va ser present el
gran Sokolov, excepte en trets
d’excel·lent tècnica i una mica de

La seva actitud
introvertida no ha
canviat, i la seva
generositat a continuar
delectant, tampoc
gràcia en les bagatel·les, però en la
segona i les propines va brillar el
gran mestre. Ventall de sonoritats
en els Intermezzi de l’op. 118, en
especial en el La major, la Ballade
plena de naturalitat, sentit, profunditat del llenguatge, exploració de les ressonàncies; en fi, un

món sonor que en l’op. 119 de
Brahms es va obrir definitivament a la profunditat i gairebé va
arribar a l’immaterialisme del so
però alhora a la magna expressió.
Aquest camí romàntic de
Brahms que es va obrint cap a
l’interior no podia tenir cap altra
continuïtat que el de Schubert i
Chopin, que es van anar alternant
a les propines, amb aquesta obertura del discurs cap a l’exterior.
Sokolov va tocar gairebé en la
penombra, sense llums d’escena,
i tot el concert va ser així, fins que
finalment els llums de sala van
despertar del somieig. Un
mestre.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 52

O.J.D.: 16634

TARIFA: 1440 €

E.G.M.: 121000

ÁREA: 252 CM² - 30%

SECCIÓN: CULTURA
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entre mestres. I així fou com, una
nit més, els acòlits vitorejaren el final d’un viatge que havia passat
com una exhalació. I aquest fou el
segon dia.

Els Evangelis segons
sant Matthias (Goerne)

Tercer: ‘Schwanengesang’

Crítica
J.R.
BARCELONA

Matthias Goerne, Leif Ove Andsnes
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 4, 5 I 7 DE MARÇ

n aquells dies d’Obertura
Spring Festival, Matthias
dugué la bona nova schubertiana a un Palau de la
Música esdevingut temple dels acòlits del lied. Fou amb els
tres cicles del diví Franz que Leif Ove
Andsnes acaricià el piano per dur la
veu de Goerne a l’amor cap a una bella molinera, al viatge d’hivern d’un
poeta i al pòstum cant d’un cigne. I
així fou que Matthias esdevingué
sant entre sants. I aquest qui us ho
explica veié i escoltà tres evangelis i
tres miracles. A fe de Schubert que de
veritat us dic que fou allò que fou, i

E

que així us ho explico per al sempitern record de noves generacions.
Primer: ‘Die schöne Müllerin’

Així cantà Matthias: “Caminar és el
plaer del moliner”. I la llum es feu.
Matthias desplegava radiants columnes de so daurat que establien
sàvies complicitats amb el piano de
Leif Ove Andsnes. I fou així com la
música prengué forma, gràcies a frases cisellades amb saviesa i amb coneixement de causa. I fou així com
rierols, flors marcides i pluges de llàgrimes cobraren nova vida. Els acòlits, amb emoció continguda, saludaren el mestre amb un silenci mastegat, després de dues vegades deu
cants. I després arribà la devoció
amb forma d’ovació unànime. I
aquest fou el primer dia.
Segon: ‘Winterreise’

Així cantà Matthias: “Com a estrany he arribat, com a estrany jo

marxo”. I fou així, després de llàgrimes gelades, de tells amb escorces
gravades, de somnis de primavera,
de matins tempestuosos i d’hostals
amb cementiris al costat, que el viatge d’hivern acabà amb la contenció i l’emoció inexplicables de l’home del manubri. I el mestre, agraït, s’arrecerava en l’abraçada amb
Leif Ove Andsnes, també un mestre

Andsnes i
Goerne al
Palau de la
Música.
ANTONI BOFILL

Així cantà Matthias: “Volen blanament les meves cançons cap a tu, a
través de la nit”. I així cantà el cigne pòstum, amb missives dels profetes Rellstab i Heine i amb la imperfecta perfecció de lieds tardorencs. I així fou com Matthias i Leif
Ove Andsnes deixaren el millor record de vetllades musicals, en què la
música prengué forma. I aquest fou
el tercer dia.
I en veritat us dic que hi hagué
tres miracles: el primer, plor i sanglots d’un acòlit darrere de qui això
us narra, mentre Matthias desgranava l’hivernal Das Wirtshaus; el
segon, la tos sobtadament guarida
dels acòlits i que durà tres nits amb
els seus dies, i el tercer, que cap mòbil va sonar. Ja sabeu què es va dir:
“I serà sant qui propagui la bona
nova de l’Evangeli del lied amb perfecció impoluta”. Doncs jo us dic: és
així com Matthias fou canonitzat.
Adoramus te.e

de descobrir res i ens ajuda
a riure. Mendoza.
tothom semblava assumir, tothom
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Massa humà
MathiasGoerne
Intèrprets: Matthias Goerne,
baríton, i Leif Ove Andsnes, piano.
Autors: F. Schubert (Die schöne
Müllerin D. 795 i Winterreise D.
911)
Lloc i data: Palau de la Música
(4 i 5/III/2019). Barcelona
Obertura Spring Festival
JORDI MADDALENO

Encara sento esgarrifances quan
pensoenl’artversatpelbarítonalemany Matthias Goerne i els seus
dos recitals en dies consecutius,
primer el del cicle Die schöne Müllerin i l’endemà el del Winterreise.
Elcantantésdesobresconegut,peròmalgratunpledesalaconsiderable,ambelspisossuperiorstancats,
el Palau no va aconseguir penjar el
cartell de sold out. Una llàstima per
a un artista en estat de gràcia. I és
que,amés,elseuacompanyant,elfi

i elegant pianista noruec Leif Ove
Andsnes, va ser un còmplice ideal
en aquests dos viatges. La bella molinera i el Viatge d’hivern es van poder assaborir en la seva digitació
precisa i contrastada. Andsnes es
va veure molt pendent de Goerne
amb el viatge de l’enamorat a la recerca de la seva molinera, més en la
línia que alhora. Els colors i l’expressió van ser implacables a Mein!, sinestèsic a Die liebe Farbe o
transcendent a Das Baches Wiegenlied,ambunússibil·líieficaçdelpedal i les intencions . Però va ser amb
el Winterreise on el piano va agafar
més protagonisme.
La música també va assumir des
de les tecles la veu a Der Lindenbaum, el caràcter atmosfèric irreemplaçable de Frühlingstraum o el
ritme vertiginós de Die Post. Va ser
màgic veure com va transformar
tot un Palau amb Im Dorfe en un
gravat dels capricis de Goya. Va ser
increïble apreciar la transformació
de Goerne a Die schöne Müllerin,

amb accents lírics, dolços i donant
el pes adequat a cada paraula. Catàrtic i paradigmàtic a Der Neugierige,emfàticenl’úsdelcolorilesdinàmiques a Die böse Farbe, la seva
vehemència, veritat interpretativa
i capacitat de connectar amb el públic el va portar a un final extàtic
que va semblar que tocava l’eternitat: silenci i ovació.
Més introspectiu i dolençós, el
seu Viatge d’hivern va versar el camí del protagonista com si el públic
entrés a les entranyes de l’obra. Pot
ser que Wagner sigui un clar precedent del cinema, però què podem
dirdelprotagonistaschubertià?No
és aquest caminant, també, un mirall de l’home universal, romàntic,
contemporani i etern? Així ho va
transmetre el cant humà, massa
humà de Goerne, en què el control
de la respiració, l’articulació precisa, l’emissió acolorida i l’expressió
sempreproperavasemblarqueens
xiuxiuegés a cau d’orella la veritat,
la por i el misteri de la vida. Goerne
va acabar de cantar un Winterreise
tel·lúric i inevitable. El silenci i
l’emoció va anar in crescendo a
l’ovació en totes les sortides a saludar. Un Schubert inapel·lable.
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Clàssica i dansa
MARICEL CHAVARRÍA

GERGIEV I TRIFONOV, GRAN MOMENTO SPRING.

La màxima de Gergiev que “Barcelona és
una de les ciutats més atractives per als
entesos en música” es posa a prova aquestes setmanes amb el Barcelona Obertura
Spring Festival. El director del Mariinski
aterra a Ibercamera amb el pianista Daniil
Trifonov, un geni a qui ha vist créixer i
convertir-se en figura. Dilluns tocaran
Rakhmàninov i la 5a de Mahler. Dimarts
Prokófiev i el Concert de Scriabin.
L’AUDITORI. 20 H. 12/III - P. DE LA MÚSICA. 20 H. 13/III

ASOS SOLISTES. El violinista Daniel Sepec, la
violista Tabea Zimmermann i el violoncel·lista Jean-Guihen Queyras, membres
de l’Arcanto-Quartett, arriben amb el Divertiment en Mi bemoll major de Mozart.
L’AUDITORI. 20 HORES. 13/III

LIEDER NÒRDIC AMB IRÉNE THEORIN. Continua
l’idil·li de la soprano sueca amb el públic

Teatre
del Liceu. Mentre assaja la seva primera
Gioconda, canta a l’Spring cançons de
Rangström i Sibelius i d’autors germànics.

JUSTO BARRAN

GRAN TEATRE DEL LICEU. 20 HORES. 14/III

gana del tea
Teatre Prin
na la repres
fons, dirigid
l’estiu del 1
canes van d
perar-la. Va
deixar com
torturats i a
del 1936 va
quina amb
presents vu

CLATELLOT D’AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO. El
grup teatral sorprendrà a la temporada de
l’OBC amb una posada en escena de la Novena de Beethoven, l’himne d’una Europa
insolidària. Dirigeix Kazushi Ono.
L’AUDITORI. DEL 15 AL 17/III

SEGONA EDICIÓ DE LA QUINZENA DE DANSA. El
dia 13 comença el festival de dansa de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb
70 companyies entre les quals hi ha hits
com Israel Galván amb El Amor Brujo; Via
Kanana d’una companyia comunitària
d’un barri de Johannesburg; Píxel, on
Mourad Merzouki combina dansa urbana, arts visuals, tecnologia... o l’inaugural
BLOCK (blocs gegant i acrobàcia) que rodarà pels nou municipis de l’Àrea.
DIFERENTS ESPAIS. DEL 13 AL 31/III

EL FEIXISME A

TEATRE LLIURE D

YOUTUBER D

18 anys i 30
de YouTub
llibres. Mal
té clar com
el món fos
tremola i el

60
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FRECUENCIA: Diario
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CITES de la setman

Música
ESTEBAN LINÉS

Art
mostraran material del pròxim disc.

TERESA SESÉ

POBLE ESPANYOL. 21.30 HORES. 13/III.

DUO D’IMPORTÀNCIA. Pedro Javier Gonzá-

lez i Horacio Fumero formen un duo de
poder, sobretot perquè dominen la guitarra i el contrabaix, respectivament, com
pocs: l’un, en amplis terrenys flamencs, i
el segon en el no menys oceànic jazz.
NOTA 79. 19.30 HORES. 10/III

INCONFUSIBLE GUITARRISTA. Slash és un dels
guitarristes visualment més inconfusibles
a sobre d’un escenari. A més de la seva
condició de ser la meitat de Guns N’ Roses, el músic ha desenvolupat una intensa
carrera en solitari. El seu darrer disc, Living the dream, el presenta en escenaris
espanyols.
12/III. SANT JORDI CLUB. 21.30 HORES

POP INFAL·LIBLE I ADDICTIU. Els britànics
Crystal Fighters tornen amb el seu pop
festiu i ballable. En una vetllada en què
tindran els bascos Belako de teloners,

KETAMA
AUDITORI FÒRUM. 21 HORES.
15/III

A mitjans de novembre
es confirmava la notícia
de la tornada de Ketama
a l’activitat musical i
artística. És a dir, l’esperat comeback del
combo format per Antonio, Josemi i Juan Carmona, després de catorze anys de pausa. No és
per casualitat que la gira
que els ha tornat a portar a la carretera, i que
va arrencar el mes passat a Granada, es tituli
No estamos locos tour
2019, la mateixa que a
finals dels vuitanta els
va donar a conèixer de
manera massiva. Dins

A LA MENT D
RECORDANT GOLPES BAJOS. Iván Ferreiro

trasllada als escenaris el seu últim i emotiu àlbum, Cena recalentada, en què ret
homenatge al gloriós cançoner de Golpes
Bajos. El Guitar BCN el porta acompanyat
per, entre d’altres, Pablo Novoa i Luis
García.
BARTS. 21 HORES. 14/III.

‘AFROBEAT’ AMB SEGELL LOCAL. El septet barceloní Outer Space combina com pocs
grups un còctel de ritmes africans (sobretot afrobeat) i funk dels seixanta.
JAMBOREE. 20 I 22 HORES. 15/III

LA MÀGIA D’ÓLAFUR. Presentació barcelonina, via Festival del Mil·lenni, de l’última
obra d’Ólafur Arnalds, re:member, que recrearà amb els seus músics al costat d’algunes de les seves peces més conegudes.
PALAU DE LA MÚSICA. 21 HORES. 15/III
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Diari d'Andorra
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O.J.D.:
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E.G.M.:

ÁREA: 235 CM² - 28%

SECCIÓN: CULTURA
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EMÚSICAAPRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA DE L’ORQUESTRA NACIONAL

L’ONCA se sumarà als actes d’homenatge a Ràdio Andorra
A. D.
Andorra la Vella

L’ONCA serà present als actes
que es preparen per commemorar el 80è aniversari de la primera
emissió de Ràdio Andorra. L’orquestra nacional s’hi sumarà
amb el tradicional concert als jardins de Casa de la Vall (el 26 de
juny), una actuació que protagonitzarà el Quartet Sound Boulevard, un dels grups de petit format que integren músics de
l’ONCA i dels quals precisament
va partir la idea. Interpretaran un
programa amb temes de rock i
pop de les dècades que va estar
en funcionament l’emissora.
La Fundació ONCA va presentar ahir una temporada –ja en

marxa des del gener– que inclou
també la incorporació de l’orquestra –en format cambra:
quinze músics– al SaxFest. Si en
anteriors edicions havien acompanyat els participants en la competició, enguany a més a més seran coprotagonistes d’una
actuació que posarà damunt de
l’escenari alguns dels solistes més
destacats dels que passaran pel
festival de saxo (Christophe Grèzes, Nikita Zimin,Jean-Denis Michat i Claude Delangle). El 17 d’abril, al Centre de Congressos
d’Andorra la Vella.
A banda, la programació d’enguany inclou el tradicional cicle
ONCA Bàsic, que desplega actuacions per les diferents parròquies, amb un total de set: Mo-

FUNDACIÓ ONCA

zart en trio, pel Trio Goldberg;
Històries de tres violoncels, pel
Trio de Violoncels; Un viatge a
deu mans de la península Itàlica
a la Ibèrica, per 5AndCordes; Sonoritats, pel Duet Cello Sax; Un
vespre amb Duo Divertiment i un
repàs als clàssics del jazz i del
swing que interpretarà Guillem
Tudó, per acabar amb Un menú
de cine, del Duo de Cine.
En marxa està ja el cicle Fronteres, al qual queden dues propostes (que s’ofereixen al Palau
de la Música Catalana i al país):
Fronteres del terror i de la guerra,
amb la concertino directora Vera
Martínez, i Músiques, nacions i
fronteres.
A banda, els programes social i
educatiu, com cada any.
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FRECUENCIA: Diario
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TARIFA: 25355 €
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Berlioz no pudo ver
«Les Troyans», su obra cumbre,
representada en vida

e Puccini, se
en el Teatro
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Berlioz,
el fundador
de la orquesta
moderna
GONZALO ALONSO

Se celebranlos 150 años de la muerte de una
de las ﬁguras más preclaras del Romanticismo francés, Hector Berlioz, considerado por
el escritor Théophile Gautier como parte de
la «La Trinidad del Arte Romántico» junto a
Victor Hugo y Eugène Delacroix.Fue Berlioz
(11/12/1803, La Côte-Saint-André-8/3/1869,
París) un compositor ecléctico, fundador de
la orquesta moderna, pionero en la creación

de festivales y promotor de grandes
conciertos, escritor y periodista prolíﬁco,
primogénito de una generación en la que se
encuentran Mendelssohn, Schumann, Liszt
y Wagner, a la vez clásico –heredero de
Rameu y Gluck– y revolucionario, renovador la escena lírica y el concierto sinfónico.
Aprendió a tocar la ﬂauta y la guitarra a
iniciativa de su padre, médico de Grenoble.
En 1821, se trasladó a París para estudiar
Medicina, ciencia que abandona fascinado
por las óperas y conciertos a los que asistía.
Se inscribió en el conservatorio y en 1830 se
alzó con una cantata con el Premio de Roma,
componiendo enseguida la «Sinfonía
Fantástica». Inspirada en su amor frustrado
hacia la actriz Henrietta Constance Smithson, esta obra supera los límites de la forma
sinfónica tradicional y hace de la textura
orquestal su protagonista, jugando con
timbres y combinaciones de instrumentos
sorprendentes e innovadoras. El éxito

catapultó su reputación ylas obras
programáticas, forma
de la que es máximo
exponente junto a
Franz Liszt, «Harold
en Italia», «Romeo y
Julieta» y el «Requiem» aumentaron su
popularidad. En 1840 el
gobierno francés le
encargó la composición de una obra en
homenaje a la Revolución de 1830, encargo
que se materializó en
la «Grande Symphonie
funèbre et triomphale»
que el mismo Berlioz
dirigió en su estreno en
la Plaza de la Bastilla.
La revisó y Wagner le
dijo a Schumann que
contenía pasajes tan
«magníﬁcos y sublimes que nunca podrán
superarse».
El fracaso de sus
óperas, «Benvenuto
Cellini» y «La Damnation de Faust», le
llevaría a escribir:
«Desde hace tres años
me atormenta la idea
de una vasta ópera de
la que quiero escribir la música y el texto».
«Les Troyans», escrita entre 1856 y 1858,
supondría la cúspide de su producción
musical. No pudo verla representada en
vida dada la hostilidad con la que eran
recibidas sus óperas y el estreno tuvo que
esperar al 6 de febrero de 1920. Diversas
instituciones le recuerdan. Simon Rattle
dirigirá la «Sinfonía Fantástica» con la
London Symphony Orchestra en el Barbican londinense el 5 de mayo; el 7 de ese
mismo mes lo hará Mikko Franck con la
Orquesta Filarmónica de la Radio Francesa
en el Palau de la Música de Valencia y y el 25
podrá escucharse de manos de Víctor Pablo
Pérez junto a la Orquesta Simfònica del
Vallès en el Palau de la Música de Cataluña.
La Filarmónica de París celebra al compositor todo el año. Lo propio hace el canal
Mezzo a lo largo de este mes, mientras que,
el Festival Berlioz de La Côte-Saint-André
promete ser especialmente signiﬁcativo.
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EL TEATRO REAL SE ABRE PARA AGUIRRE
El guitarrista malagueño debutará en el templo musical y prepara su tercera gira asiática P37

Rafael Aguirre, ante el Teatro Real, donde actuará el 2 de abril. :: FERNANDA CARVALHO

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,37

O.J.D.: 14785

TARIFA: 10378 €

E.G.M.: 121000

ÁREA: 1277 CM² - 120%

SECCIÓN: PORTADA

11 Marzo, 2019

Rafael Aguirre, frente al Teatro Real de Madrid donde debutará el próximo 2 de abril con dos conciertos del maestro Rodrigo. :: FERNANDA CARVALHO

El Teatro Real se abre a la guitarra de Aguirre
El malagueño suma el templo de la música a una selecta lista donde ya están el Carnegie Hall y el Konzerthaus
El músico, con una
treintena de recitales del
‘Concierto de Aranjuez’ a
sus espaldas, regresa este
verano a Japón y Corea y
debuta en China
MÁLAGA. Nunca ha hecho la cuenta, pero en un repaso rápido calcula que han sido más de treinta las
veces en las que ha punteado en su
guitarra los reconocibles acordes
del ‘Concierto de Aranjuez’. Lo ha
hecho en salas de medio mundo,
en lugares simbólicos como el Palau de la Música de Barcelona, donde se estrenó en 1940, y en escenarios con fuerte carga emocional,
como el propio Palacio de Aranjuez.
En unos días Rafael Aguirre (Málaga, 1984) sumará un nuevo hito a
una carrera forjada a base de miles
de kilómetros recorridos con la guitarra como apéndice: el 2 de abril
debuta en el Teatro Real de Madrid
con un doble concierto del maestro Rodrigo, el de Aranjuez y ‘Fantasía para un gentilhombre’.
«Allí fue el gran recital que consagró a Paco de Lucía», explica ilusionado el malagueño, sin ocultar
su «entusiasmo» por lo que significa en lo profesional y en lo personal. «Cuando era pequeño, tenía
un cassette con esos dos conciertos que no paraba de escuchar», recuerda. Ahora él los interpretará
junto a la Orquesta Clásica Santa
Cecilia de Fundación Excelentia y
la batuta de Kynan Johns. «Se cie-

REGINA
SOTORRÍO
@ReginaSotorrio

rra un círculo».
El templo español de la música
clásica se suma a una larga lista de
salas que ya conocen su habilidad
con las seis cuerdas. Desde el Carnegie Hall de Nueva York hasta el
Konzerthaus de Viena, pasando por
el Musashino Swing Hall de Tokio.
Y en Asia, precisamente, le esperan de nuevo en pocos meses en su
tercera gira por esas tierras. Rafael
Aguirre se ha convertido en un embajador de la guitarra española en
Oriente, donde le demandan tanto junto a orquestas como en solitario sobre un escenario. En su segunda visita a Japón debutará en
concierto sinfónico con la Kyushu
Symphony Orchestra en Fukuoka
y en febrero del próximo año actuará en la capital nipona con la Tokyo Symphony Orchestra. Por tercera vez pisará Corea del Sur y, además, estos días cierra fechas para
su debut en China.
Allí, asegura, la percepción de la
música clásica dista mucho de la
que hay en el Viejo Continente. «En
Europa se entiende como algo antiguo, pero allí es diferente. Cuando aterricé en Seúl, la música de
bienvenida era música clásica de
Viena. En las series para adolescen-

tes, ponen música clásica. Y al músico le ven como a una estrella del
pop. ¡Me pedían autógrafos y querían hacerse fotos conmigo!», exclama sorprendido. Es un público
exigente, pero entendido y respetuoso que valora la técnica y el sonido de la guitarra española como
instrumento clásico, más allá del
flamenco.
Pero todavía quedan formaciones
y auditorios donde resulta exótico
escucharla. La guitarra nunca ha
acompañado, por ejemplo, a la Filarmónica de Viena; y en la de Berlín solo lo ha hecho en conciertos
fuera de temporada. Él fue, de hecho, el primer guitarrista en actuar
como solista en la Sala Sinfónica de
la nueva Elbphilharmonie de Hamburgo. «Todavía es un instrumento
incomprendido en los círculos sinfónicos grandes. No la conocen mucho, no piensan que se pueda tocar
a un alto nivel. Tradicionalmente se
ha usado para acompañar a la voz
humana y el que se ponga uno solo
en un escenario para que lo escuchen hora y media... no son muchos
los locos que nos atrevemos», dice
entre risas el malagueño.

En 34 países
En su caso no hay miedos, es lo habitual, lo que lleva haciendo desde
«chiquitito». A la edad de 16 años
hizo su debut orquestal con la Joven Orquesta de Málaga en una gira
por España y Marruecos. A día de
hoy, ha actuado en 34 países y ha
ganado trece primeros premios internacionales, como los del Concur-

CONCIERTOS EN MÁLAGA
X4
de abril. Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, dentro de
la temporada de la Sociedad Filarmónica de Málaga. Actuará junto a
la vilonchelista Nadège Rochat.
X1
3 de abril. Amigos de la Música
de Marbella.
X2
5 de julio. Castillo de Gibralfaro de Málaga.

«La guitarra todavía
es un instrumento
incomprendido en los
círculos sinfónicos
grandes», dice el artista
so Tárrega y el Pro Musicis de Nueva York. De hecho, en sus primeros
recitales en EE UU le anunciaban
como el guitarrista español más galardonado. Y a donde va, la «carismática e hipnótica» voz de la guitarra gusta. «Gracias a dios», añade.
Formado en la Hochschule Robert Schumann de Düsseldorf –becado por la Junta de Andalucía y la
Fundación Alexander von Humboldt de Bonn– y en la Royal Academy of Music de Londres, Aguirre
fijó hace dos años su residencia en
Madrid. «No me quería ir de España de nuevo y aquí estoy cerca de

Málaga», asegura. Pero piensa durante unos segundos y apostilla:
«No sé el tiempo que me queda aquí,
conmigo eso es un misterio».
Domina un amplio repertorio,
pero no puede negar que el ‘Concierto de Aranjuez’ es su pieza estrella, lo que más le reclaman de
un lado a otro del globo. «Si te dijera que no tiene secretos te estaría mintiendo. Por muy bien que
creas que puedes dominar cualquier cosa, el nivel te lo pones tú.
Cada vez que salgo a tocar el ‘Concierto de Aranjuez’ me pongo el
listón más alto. Y a nivel técnico
tienes que estar al cien por cien,
con el reto de que cada día es en
una sala diferente, con una orquesta diferente y hasta tú eres una
persona diferente», declara. Y a
eso, dice, hay que añadir la actitud
del público: «No son conscientes
de que de ellos depende el 50% de
la energía que se crea».
Rafael Aguirre habla con pasión
y cercanía de la guitarra en esta entrevista y también sobre el escenario. Aunque vestido siempre de chaqueta para respetar los cánones y
porque le gusta –aclara–, rompe el
protocolo acostumbrado dirigiéndose al público durante el recital:
«Intento darle el mismo enfoque
que un artista pop que habla y presenta sus temas, de forma más actual». En los próximos meses, habrá ocasión de escucharle en casa:
la siguiente parada de su guitarra
en Málaga será el 4 de abril, dentro
de la temporada de la Sociedad Filarmónica.

11 Marzo, 2019
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osalía. Cuando Rosalía,
acompañada por el Cor
Jove del Orfeón catalán,
cantó en los premios
Goya una casi irreconocible versión del ‘Me quedo contigo’ de
Los Chunguitos, pensé: ‘El próximo año quizá veamos y oigamos
en la gala del cine español a Omar
Montes, ex idilio de Isa Pantoja,
interpretando música rapera
(‘Bandida’), acompañado por la
Orquesta Sinfónica y Coro de
RTVE.

GRANDES ALMACENES

DE LA CALLE A
LOS PALACIOS
Las pintadas urbanas, incluso las estéticamente
más tópicas y perezosas, ansían ser aceptadas
en los altos salones del arte
RAFA MARÍ

Productos elegantes. Independientemente de la calidad de las
voces –Rosalía canta muy bien y
Omar posee una simpática indolencia-, la tendencia de revestir la
música popular con ropajes refinados tiene algo de horterada
pretenciosa. Una manera como
otra cualquier de minar la naturaleza propia de la rumba desgarrada para horas calientes y el espíritu despectivo y catatónico del rap
obsesionado con la rima. La fiereza, domesticada y convertida en
un producto elegante apto para
todos los públicos.
Grafitis. Salvador Aldana opinó sobre los grafitis en los muros del
claustro renacentista del Centro
del Carmen (LAS PROVINCIAS, sábado 2 de marzo). Ex director general de Patrimonio con el gobierno socialista de Joan Lerma y hombre muy culto, Aldana afirma,
como especialista en el trabajo de

grafiteros y creadores urbanos, que
no conoce ninguna institución cultural «ubicada en un edificio protegido que haya permitido una intervención de estas características en
su interior». La intervención de Pichiavo. Evreka en el Carmen no la
considera «correcta». Añade: «El
arte urbano tiene unos límites».

Ambiciones. Todo el mundo alberga ambiciones. Las pintadas
urbanas, incluso las estéticamente más tópicas y perezosas
(¡esas horrendas letras gigantes y
deformes!), ansían ser aceptadas
en los altos salones del arte. Su
actual empeño es similar al de la
rumba pasional y el rap despre-

ciativo: quieren prosperar, aunque sea a costa de perder su identidad contracultural. Asistimos a
una mutación prodigiosa. El
‘arte en la calle’ empieza a conquistar la condición de ‘arte en
los palacios’. Quien dice palacios
dice museos, fundaciones, conventos, instituciones… El caso es
que no todos los grafiteros son
Basquiat o Vinz.
Manel Costa. Manel Costa camina en sentido contrario
(como siempre). Artista con
inagotable imaginación, ha expuesto en numerosos espacios
culturales. Ahora lo hace hasta
el 30 de marzo en Octubre Centre. Pero no expone en la sala
de arte de la entidad, sino en el
retrete. Su insólita iniciativa se
llama ‘L’eXposició a l’eXcusat’.
Manel se presenta de este
modo: «No sóc futurista, però
també. No sóc dadaísta, però
també. No sóc surrealista, però
també». Su magnífico humor
absurdo le da la vuelta a la realidad. Manel ha llenado el pequeño vestíbulo del WC de pequeñas cartelas con aforismos
patafísicos: «Tanque la porta
abans de entrar», «Tots nosaltres son JO», «L’art útil és, indefectiblement, inútil»…
Lucía Peiró. En la inauguración de
‘L’eXposició a l’eXcusat’ participó
la perfomer valenciana Lucía Peiró con un especial ‘concierto de

váteres’ en el que recurrió a los
sonidos –música cotidiana- de los
grifos y de las puertas al abrirse y
cerrarse, dándole protagonismo al
agua de la cisterna y al runrún del
secador de manos. Los dos artistas de acción se repartieron el espacio del retrete: Manel maniobraba en el excusado de hombres
y Lucía en el de mujeres.
Huevos. «Al acabar el concierto
–relata Lucía–, Manel sacó unas
bandejas portando 60 huevos
frescos con la palabra ‘poema’
escrita en sus cáscaras. Los repartimos entre los asistentes.
Yo me comí uno crudo. Por supuesto, no cené». En Manel
Costa y Lucía Peiró bullen
ideas, ironía y sólidos referentes, uno de ellos el de John Cage
(Nueva York, 1912-1992, conocido principalmente por su
composición ‘4’33’, tres movimientos que se interpretan sin
tocar una sola nota). ¿Me contradigo si expreso mi deseo de
que Manel y Lucía deberían presentar la gala de los Goya que
tal vez, a no mucho tardar, se
celebre en Valencia?
Feos. En la Sala Refectorio del
Carmen hay vistosas imágenes
del dúo Pichiavo. Evreka, que
conste. Pero precisamente en el
claustro renacentista le tributan
un chirriante homenaje a lo peor
de las pintadas. Grafitis duros,
crudos… y feos.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,19

O.J.D.: 4039

TARIFA: 2439 €

E.G.M.: 36000

ÁREA: 924 CM² - 96%

9 Marzo, 2019

A

«Cantar en la meva
llengua és fer-ho
amb l’ànima»
Maria del Mar Bonet ofereix
diumenge a Maó una fusió
de música mediterrània i cubana. $6-563"●1ÄHJOB
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*TBBD1POTEF3PTB

Xerrar de Maria del Mar Bonet és
xerrar, segurament, de la cantant
balear més destacada de les darreres dècades. Del darrer mig segle,
de fet; el 2017 celebrà els seus 50
anys als escenaris, en plena forma i
presentant el seu darrer treball,
«Ultramar», disc on fusiona música mediterrània i cubana i on apareixen dues col·laboracions del pianista de L’Havana José Maria Vitier, a qui Bonet havia conegut poc
abans. Aquell va ser l’inici d’una
relació artística que ara fa una passa més, la que es podrà veure i sentir aquest diumenge, a les 19 hores,
al Teatre Principal de Maó.
"DBCFOEFTUSFOBSBRVFTUQSP
KFDUFB#BSOBTBOUT2VËQPESÄ
FTDPMUBSFMQ×CMJDNFOPSRVÌ 
—És un recital del qual esteim
molt contents, dedicat a la música
que jo vaig gravar al disc «Ultramar», amb músics de Cuba, allà a
Cuba, i en aquest espectacle som
un trio, amb dos músics fantàstics.
José Maria Vitier, un pianista extraordinari, i un percussionista i
contrabaixista, Abel Costa. Al
principi, ells fan un recital molt
seu, molt de la música de Vitier, i
l’altra meitat som tots tres junts, i
feim molta música del disc,
cançons meves i també de noves.
Per noltros és un recital molt emocionant, on gaudim moltíssim i esperam que el públic també.

&

meva ànima, no ho faig per res
més. Com puc cantar millor és
amb la meva ànima.

Maria del Mar Bonet M Cantant

«Cantar en la meva
llengua és cantar
amb la meva ànima»
La cantant mallorquina actua diumenge a Maó amb José
María Vitier per fusionar la música cubana i mediterrània

1FSRVËMMJHBUBOCÈBNC7JUJFS 
—Lliga perquè ens entusiasma estar junts. El que vull és trobar un
diàleg, en les músiques del món
sempre hi ha un camí per estar
junts. Però jo no vull ser cubana,
vull ser una cantant mediterrània
que canta, en aquest moment, amb
gent de Cuba. I ells volen que sigui
la cantant que sóc, i que aporti el
que pugui de la meva Mediterrània.

-JIBOEJUNBJRVFOP BVODPO
DFSU QFSMJEJPNB 
—Una vegada, sí, a un poble d’Extremadura, fa molt de temps.
"RVFTUBDPMqMBCPSBDJÑBNC7JUJFS 
FTUSBEVJSÄFOEJTD 
—Sí, sí, jo crec que quan dues
tendències així s’ajunten, és important que quedin per sempre,
que les puguem gravar qualque
dia. Però tot està per fer.
7PTUËBFTUBUB.FOPSDBNPMUT
DPQT%FGFU FMTFVQSJNFSTFO[JMM
FTUJUVMÄi$BOÇPOTEF.FOPSDBw
—Exacte! Allò va ser perquè, de
molt nina, vaig entrar en un cor
que es deia Stella Maris, i el seu director era Llorenç Galmés, un menorquí que donava classes de piano a Mallorca. Ens va ensenyar
cançons de Menorca i jo sempre
les cantava a casa, i encara les cant.
Menorca té coses meravelloses
dins la música popular, de cantants, de música clàssica. És un país petit, però musicalment molt
gran i té intèrprets magnífics. Per
això és un públic molt entès en
música, els menorquins té una
oïda molt exquisida, que li agrada
la bona música i és interessant i
exigent. I jo m’estim molt l’Illa, hi
he passat llargues temporades i
aquí he compost moltes cançons
meves.

«TVOQBTNÈTEFTQSÈTEi6MUSB
NBSw2VËFMTGBTFHVJSKVOUT 
—Tu ho has dit, sí. Ens motiva
l’amor per la música, l’amor pel
que feim, perquè ens agrada el
dels altres. Esteim molt entusiasmats amb el que fa un i el que fa
l’altre, i aquesta admiració per la
nostra música ens duu a voler ferne junts i a gaudir-la.
$PNÈTBRVFTUBGVTJÑDVCBOB
NFEJUFSSÄOJB 
—Jo crec que la música, com moltes emocions, és difícil d’explicar.
És voler fer música junts. Jo som
una de les cantants d’aquest país
que ha fusionat amb més gent diferent. He cantat amb Milton Nascimento del Brasil, amb moltíssima gent de la Mediterrània, amb
Zulfu Omar Livanelli, amb Mikis
Theodorakis, amb gent del nord
d’Àfrica, Síria, Tunísia, músics diferents de cultures diferents i crec
que això és el que em fa aprendre
més i m’entusiasma més. És el que
m’ha mogut sempre, i el cubà no
podia ser menys.

«TUSJTURVFIJQVHVJIBWFSRVBM
RVFCBSSFSBQFSMJEJPNB
—De vegades, fins i tot a Mallorca
em diuen si aniré a Nova York i
cantaré només en català i els dic
que sí. De vegades, noltros mateixos tenim aquest complexe, un
complexe de país petit, i ho entenc, però, com deia en Joan Miró,
«les coses petites són universals».
Però jo no ho empr com una reivindicació i, encara que no ho sigui, vull que sigui normal. I jo tenc
un lema, «llibertat d’expressió».

-BDBOUBOUNBMMPSRVJOB FOVOBBDUVBDJÑBM1BMBVEFMB.×TJDB B#BSDFMPOB'PUP+..03"-&4

5FOFOVOSFQFSUPSJBNQMF 
—És ample i és interessant, perquè és diferent i té moltes puntes.
Has de pensar que en Vitier ve de
la música clàssica, del jazz, i aporta una gran riquesa, molts colors.
&MTFUFNCSFQSFTFOUÄFMEJTDB$V
CB$PNGPVMBSFCVEB 
—Molt bé, me l’han premiat amb
el Cubadisco, un dels més importants de Cuba, i el ‘Miguel Matamoros’ que donen els periodistes i
els intel·lectuals cubans. L’han
apreciat molt i estic molt contenta
què apreciïn un disc on he aportat

❝

i«TVONPNFOU
JNQPSUBOUQFMGFNJOJTNF 
IFNEFTFHVJSQBSMBOU
EFMTESFUTRVFMBEPOB
FODBSBIBEBTTPMJSw
coses que ells no havien cantat
mai en la música de Cuba,
cançons populars de Mallorca a

dins dels ritmes populars de Cuba.
*FONBMMPSRVÌ
—Jo sempre cant en català de Mallorca. La llengua no és un impediment, enlloc. Bé, de vegades, només a certs llocs de l’estat espanyol, però no és un impediment, i
m’agradaria que la gent no pensàs
que anar amb la nostra llengua als
Estats Units o Tòquio és un impediment. Mai m’han demanat perquè cant en la meva llengua, ho
han entès tot d’una. Cantar en la
meva llengua, és cantar amb la

&MDPODFSUTFNNBSDBEJOTEFMT
BDUFTEFM%JBEFMB%POB
—Aquest és un moment molt important per al feminisme de tot el
món. Jo voldria que no baixàs la
intensitat i que les dones que han
començat a parlar, segueixin, que
seguim parlant de tot el que ens
importa, dels drets que encara
s’han d’assolir, que són molts encara. Les dones tenim uns deures
cap a nosaltres mateixes i que no
sigui només en una part del món,
que la llibertat i la igualtat s’assoleixi per a totes les dones del món.
Realment hi ha una part on les dones viuen en una foscor terrible.
5FNRVFQVHVFNBOBSFOSFSF 
—Si als governs hi ha gent d’extrema dreta, és evident que fa por,
perquè van en contra de totes les
decisions que prenen les dones. I
de moltes altres coses, dels drets
humans. És molt perillós.
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Manresa a l’assemblea d’ajuntaments (i 2)

A ﬁnal del mes de febrer del 1919 es va celebrar a Barcelona una reunió per aprovar un projecte d’Estatut d’Autonomia per a Catalunya. Per Francesc Comas
ACBG

E

l divendres  i
dissabte  de
gener va celebrar-se al Palau
de la Generalitat una assemblea extraordinària de
la Mancomunitat per aprovar el projecte d’Estatut de
Catalunya, i el diumenge dia
 es va fer a mig matí l’assemblea de representants
dels ajuntaments de Catalunya al Palau de la Música
Catalana.
A Manresa el diumenge
al migdia hi va haver una
manifestació a favor de l’Estatut. En baixar de l’ajuntament es van produir alguns
desordres al carrer del Born
amb càrregues de la Guàrdia Civil i enfrontaments
verbals amb anticatalanistes.
Mentre una representació dels manifestants s’entrevistava amb el comandant de la zona militar, es
van produir nous incidents
al carrer Guimerà. Allà hi
havia un grup de joves que
cridaven «Visca Catalu- Façana de l’ajuntament a la segona dècada del segle XX
nya!». La Guàrdia Civil va inEl poble, feia ús d’un dret i cumplia un
tentar dissoldre el grup i quan volia detenir
algun manifestant la gent va protestar i es deure sagrat al manifestar-se correcte i seva iniciar una càrrega de la Guàrdia Civil riosament. Voler-lo privar d’això es sensicontra els manifestants, amb el resultat de llament encarrilar-lo cap als camins de
dos cops de culata a una jove i un vestit fet l’exaltació i del desordre».
A quarts de vuit del vespre un nombrós
malbé.
L’endemà al diari Pla de Bages es podia grup de manresans van dirigir-se cap a l’esllegir: «Es realment intolerable que les nos- tació del Nord a esperar l’arribada dels retres expansions patriòtiques hagin d’estar a presentants dels municipis del Bages. Nola mercè de gent que atropella els ciutadans més en va arribar una petita representació,
sense reparar en sexes. Hi ha elements que entre ells el Sr. Arola, representant de Manno estan disposats a que aquests atropells resa, perquè la majoria es van quedar a Bares consumeixin impunement i amb aquests celona fins l’endemà.
Uns i altres es dirigiren per la palanca al
motius exterioritzaren la seva protesta.

carrer de les Piques, Plana i Sant Miquel fins
a l’ajuntament. Pujaren al saló de sessions,
on van ser rebuts per l’alcalde Maurici Fius
i Palà i una representació del consistori, i
van explicar com havia anat l’assemblea
dels ajuntaments catalans.
Va parlar Iu Minoves, diputat provincial
de la Lliga Regionalista pel setè districte
electoral, que corresponia a Manresa i Berga entre el  i el , que va proclamar
que a Catalunya havia arribat l’hora solemne de la seva alliberació.
El senyor Joaquim Bertran i Calderó, advocat i polític de la Lliga Regionalista i pro-

pietari de la fàbrica del Pont
de Cabrianes, va explicar detalladament l’acte que s’havia celebrat al matí al Palau
de la Música Catalana.
En acabar el públic assistent al saló va cantar Els Segadors i la gent va abandonar la sala amb perfecte ordre segons les cròniques del
dia.
El liberal de Madrid del
dia  comentava el resultat
de l’assemblea amb aquestes paraules. «El movimiento autonomista de Catalunya es unánime, no exclusivo de los catalanistas. Así
pues no puede ser que el Gobierno actual conteste al
movimiento idealista de Catalunya con la violencia. Ello
nos lleva al desastre.
El asunto de Catalunya es
el más vital de cuantos importan hoy a España, pues ni
puede sofocarse por la fuerza ni como un alboroto callejero ni debe alterar ni confundir las razones vigilantes
y competentes, ni aparecer
insoluble y superior a la buena fe y mejor voluntad del

pueblo».
El dia  parlamentaris de la Lliga Regionalista de Catalunya van tornar a les Corts
per exposar el text de l’Estatut elaborat per
la Mancomunitat. Cambó va fer un discurs
a les Corts espanyoles aquell dia en què va
proposar que es negociés el projecte redactat per la Mancomunitat. Va ser esbrocant
completament i la proposta no va ser aprovada. La inestabilitat social agreujada per la
vaga de la Canadenca va fer que el president
del Govern tanqués les Corts el  de febrer
i s’aturés la campanya autonomista.
D’això en fa cent anys i un mes.
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LATROBADA
SECRETA
’S~piens’desvela tota l’operaci6
que va permetre que PAUCASALS
ACTUr~S
A LACASA
BLANCA
davant
el president John P’. Kennedy.
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sic catal~,q~
I~a tingut acc6sa la
~ntial Library

Sapiens

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 1,3,28-39

O.J.D.: 13807

TARIFA: 52974 €

E.G.M.: 98000

ÁREA: 8460 CM² - 1326%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Marzo, 2019

ges han diagnosticat de malaltia d’Ad
dison.Mirantse fit a fit als ulls es fa el
silenci entre el violonceHista i l’home
m6s poder6s del m6n fins que emelgeix la veu pausada, pe~6en~rgica, de1
catal~. Kennedyl’escohari~ atentament
durant tota la cunversa, admirat per la
potbncia del discurs. La cimeta dura
r~ exactament quaranta-vuit minuts.
S~kpie~sha tingut acc6s a tota la do
cumentaci6, la major ia descuneguda
pel gran pflblic, dipositada a la John F.
KennedyPresidentiM Library, organismeque gestiona el fons oficial de la fa
m/lia Kennedy,arab seu a Boston, que
ens permet explicar la hist6ria d’una
amistat entre dos simbols del segle XX.

Dilluns, 13 de novembrede11961. S6n
les set en punt de la tarda quauPau Casals i la seva esposa Ma~tas6n rebuts
afectuosament pel president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy,i
la primera dam&Jacqueline. La trobada es produeix a la Sala Vermella de
la Casa Blanca, on el president sol donar la benvingudaaIs hostes d’honor.
l~s una sala elegant acabada de redecorar per Stdphane Boudin, interioris
ta franc~s amic de Jackie Kennedy.Els
Kennedyagraeixen als Casals que ha
gin acceptat la invitaci6 per assistir al
sopar d’honor organitzat per al gove>
nador de Puerto Rico i especialment el
gest del lnestre d’actuar aquest vespre
per als convidats. E1 president, de qua

ranta-quatre anys, es dirigeix a Casals,
que esti~ a punt de ferne vuitanta-cinc,
ili pregunta sili agrada]’estil de Bou
din. El mestre respon: "Voldria pat
lar-vos, senyor president". Kennedycnt~n que l’iHustre convidat vol anar pet
feina i prega que I’acompanyia un sa16 privat desprds d’excusar-se davant
les senyores.
Abans de tancar Ia porta, Kennedy
recorda que oo se’l destorbi dinant la
reuni6 i deixa clar que no vol fotografi
es ni cap comunicatde la trobada. Ja a
soles, el president ofereix a Casals seu
re en una butaca davant la seva, que t~
un respatller fet a midaon pot recolzar
l’esquena i el cap. El president pateix
un fort dolor a la columnaque els met

DePradaa PuertoRico
PauCasalsva exiliar-se el febrer de11939i es va instal.lar a Pradade
Conflent. De seguidava posar-sea treballar per ajudar els refugiats
republicans,perb I’ocupaci5de Padsper part dels nazis, eljuny del
1940, va dur-lo a intentar embarcar-sea bord del Chomploin.Corn
que el vaixell va ser bombardejatpels alemanys,el m~sicva optar
per quedar-sea Prada, on el ~950 va organitzar el primer festival de
m~sica,per recordarel bicentenaride la mortde J. S. Bach.Nova ser
f~ns a11955queva viatjar a PuertoRico, ilia natal de la sevamare.S’hi
va instal.lar un any despr~si les autoritats, a m~sde crear el Festival
Casals, el van nomenarpresident del nou Conservatoride M~isica.

El poderd’un violoncel mut
La vincuiaci6 de Casals arab els Estats
Units serh molt intensa al Ilarg de la
seva vida. E115 de gener de11904 ac
tua per primera vegada a [a Casa Blanca, convidat pel president Theodore
Roosevelt. Aleshores 6s unjove de 27
anys queja ha mostrat el seu virtuosisme arab eI violoncel a Catalunyai a
les grans capitals europees. Deuanys
despr6s torna a embarcar-se cap a No
va York, on s’estableix una Ilarga temporada i es casa arab ]a soprano nordamericana Susan Metcalfe. Aquells
anys 6s convidat a ~lctuar cn els millors cert~mensar tistics del m6n,tot i
que declinar~l ferhu a la Uni6Sovibtica
desprdsdelaRevoluci6
de11917 de
nuncia el bolxevisme comarbgim erie
mic de la lliber tat-- i a Alemanya
despr4s de l’ascens de Hitler el 1933. Les
seves melodies nom6ssonaran all/~ on
hi hagi plena Ilibertat i respecte pels
drets humans.
El 18 de juliol de11936,mentreassaja arab la seva orquesua al Palau de la
Mt’~sicaCatalana de Barcelona. esclata
la guerra civil. Durantel tragic perfo
de bbl.lic, Casals actuar~ arreu d’Europa, a l’Ambricadel Sudi al nord d’Afri
ca per recaptar diners per a les victimes
del feixisme espanyoI. QuanI’nctubre
de11938actua aI Liceu en benefici de la
Societat d’Ajudaals Infants, ignora que
seril la darrera audici6 de la seva vida
al Principat. Arab [a caiguda de Bar
celona, el 26 de gener de11939, marxa
a l’exili. Per serrlpre m6s.S’estableixa
Prada, a la Catalunyadel Nord,des d’on
demana ales nacions democri~tiques
clue condemninel r}gim de Franco. Pe16 els seus desigs no es fan realitat quan
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acaba la II Gumra Mundial. Decebut
arab els governs dels pmsosaliats per
legitimar la dictadura franquista, Casals decideix no act uarhi pt’~blicament
fins que no canviin d’actitud, en el cas
d’Anglate]rai els Estats Units. A Prada
fa classes de violoncel i pro[agonitza
campanyesde suport a]s refegiats catalans i espanyols.I, sobretot, a[l~, on
va denuncia la repressi6 del r~gim de
Franco. El 30 d’agost de11950adrega
una carta al president dels Estats Units,
Harry Truman, demanan[ que veti els
a.iuts financers al r~gimfranquista. La
sOplica no ser’~ corresposta. Casals se
sent molest per la mancade sensibilitat
de Truman no consta queli respongu~s la carta--i tambd enutjat ambles
forces po/itiques republicanes a l’exili
per hayer difBs la carta contrhriament

PAUCASALS
VADECIDIR
NOACTUAR
AMBPOBLIC
ENCAPPA|SQUENO
CONDEMNIES
EL COP
D’ESTAT
I LADICTADURA
DELGENERAL
FRANCO

CONCERT
A L’ONU
El 24d’octubredel
1958, PauCasals
va ser convidata
fer un concerta
I’Assemblea
de les
NacionsUnides,
retransm~sa m~s
de 40 paisos.

a la seva opini6, que era no re>he pu
blicitat si no era per obtenir-ne un resultat positiu. En aquest sentit, no ~s
gens estrany que en les dues ocasions
que Tarradellas li ofereix assumir la
ptesid~ncia de la Generalitat de Catahmyaa l’exili, el 1954i el 1959,Casals
ho rebutgi argumentant que el seu violoncel ds m4s poder6s que qualsevol
acci6 polltica.
A la darreria de11955viatja a Puer
to Rico, terra natal de la seva marei
tambe5 tie Maria Montafiez, una estudiant de violoncel que ha conegut a
Prada i arab la qual es casar/~ dos anys
me~stard. Enaquest estat lliure associ
at als Estats Units d’Am~ricafa amistat
ambel governador, Luis Mefioz Marln,
iamb AbeFortas, un prestigi6s jurista
nord-americfi --arribar/~ a ser membre
del Tribunal Suprem que viatja sovint a Puerto Rico. Fortas, mfisic amateuri gran admiradordel catal& el con
veng de crear el Festival Casals a San
Jos~, ciutat on el mestre viur~ la resta
de la seva vida.
E11960Pau Casals queda meravellat
pel discurs del jove candidat del Partit
Dem6crataa assolir la presidbncia dels
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Eslats Units. I~s el senadorJohnF. Kennedy. El 17 de marqd’aquell any Casals
publica u n article al NewYolk Times on
con fia que la vict6ria de Kennedy
dar~ a assolir l’anhel de patti democrh
cia mundiah El 8 de novembre, Kennedy, als 43 anys, es convertcix en el
president m6sjovede la hist6ria que
riba a la CasaBlanca. Casals el felicita

el 28 de novembreen Llna carta on I’adverteix que "els dictadors s6n un ana
cronismeen el mdnde Ilibertat que els
Estats Units vanpreparamI... I. Vetaqui
el grandi6s plantejament que teniu da
w~ntvnstrc, vet aquila missi6 del poble
que us ha exaltat corn a suprem didgent. QueD&~us fl.]umini en la tea
litzaci6 d’aquesta gran responsabili-

tat". El president electe, que sent una
profunda admiraci6 per Casals, agra
eix l’escrk en una missiw~queli envia
el 15 de desembre: "Considemun pri
vilegi especial i re’ha pmdmtana gran
alegria el vostre missatge recent. Heu
estat molt gener6s escrivint-me i m’ha
commogutprofundament la vosna expressi6 de confianqa. Us puc asscgurar
que tinc plena consci~ncia de la neces
sitar vital de desenw)luparles signii~cafives potencialitats d’un governlliure a

L’antifranquisme de JFK
El 20 de gener de11961, durant el dis
cm s inaugural, Kennedy fauna crida
als ciutadans de tot el m6n: "No pregunteu qu6 pot fer Am6ricaper vosal
ues sin6 qub podemferjums per la Ill
bertat de I’home".Sapiensha localitzat
a la John F. KennedyPresidential
brary una cmta fins ara no publicada
de Casals a Kennedy,ambdata 1 d’ahril
de11961,en la qual qualifica les paraules del presidentcorn "tlll~l Ihun queilluminala fk)scor dels exiliats". A I’escrit
recorda la mancade Ilibcrtats que viu
el poblc espanyol i el ’<gieu ellor" de
les anteriors administrations eslatunidenquesd’estahlir hases militars a Espanya, que qua]ifica de "pacte ambun
dcls pit.lots dictadors del nostre temps,
ambun homeque personifica el despodsme,I’esclavitud i el crim".
Casals, que adverteix Kennedy que
"el dictador utilitza la influ~ncia moral
dels Estats Units, a tray,s de les armes
i els diners, per a la seva fleda i calcu
lada persecuci6 contra el poble espanyol", es mostra convengut que nome’s
podr~ caure quart des de [a Casa Blanca
s’articuli una poEtica"que a.iudi a l restablimentde la Ilibertat i la dignitat humanaa Espanya’. Quanla ca~ta a~ riba
al Despatx Oval, Kennedyc~eu que cal
dona>hi una resposta adequada atesa
la figura del remitent, pe~6els seas assessors demanenprud~ncia. El presi
dent est~’~ d’aco~darab les opinions de
Casals i comparteix l’animadversi6 per
la figura de Franco.
Molts anys enrere, l’estiu de1193Z
un love Kennedy, de vim anys, estudiant de Harvard, havia viatjat per diversos paTsos d’Europa per con~ixer de
pl imel a mT~l’abast dels movimentstotalimi is que s’havien consolidat, espe
cialment a [ti~lia i a Alemanya,i tamb~ per saber mdsde la guerra civil que

RESPECTE
MUTU
La carta que
Casalsenvia
I’abril de1961a
Kennedydemanant-li ajudaper
acabarambla
dictadurafranquista demostra
I’esperanga
del
Mestreambel
jovepresident.
Dalt, retrobamentde Kennedy
i Casals
a San
Juan(Puerto
Rico).
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vivia Espanyades de Ieia tin any. Ales
costes de Sam Joan de Lohitztme, a
costa atlMltica flancesa, va parlar
arab refugiats republicaltS clue li nat[ ~lFell les atrocitats queestavacontetent
I’Ex~ cit de Franco. Kennedyva inten
[ar entrar a Espanya,per6 no ho va poder aconseguir, segons els documents
consultats a la John F. KennedyPiesidelltial Library. Arabtot, en notes adre

cades al seu pare, Joseph Kennedy,am
baixador dels Estats Units a Anglaterra
des de11938, JFK afirmava que"moral
mentel Governde la Repf~blicat6 ra6".
Ja coma president, durant e[ seu manda~ les relacio~s enue Washington i
Madrid van set molt [redes. tot i qnediplom/~ticanten{ correctes. Kenned};pe
r6, no va visitm ntai Espanya ni fon
convidata fer-ho-- i la comtlnicaciden

Retrobament
a Puerto Rico
El 15 de desembre
del t961, un mesdespr~sdel concert a la Casa
Blanca, Casalsi Kennedy
es van retrobar a San Juan. El catal~ fou un
dels convidatsdel soparoficial en honordel president, de visita oficial
a I’illa. En el seu discurs, Kennedy
va homenatjar
I’amic: "El treball dels
artistes romancoma simbolde la Ilibertat humana,
i ning,’, ha enriquit
m~snotablementaquesta Ilibertat que Pau Casals". L’endem~,Kennedy
viatja a Vene.cuela,on, extraoflcialment, mant~una trobadaarab exiliats
republicans espanyols. Uambaixadaespanyolaa Washingtonva c6rrer
a protestar davant del Departamentd’Estat, per~ la resposta fou de
manual: ni conflrmenni desmenteixenla suposadareuni~ a Caracas.

tre el dictador i el ma~datari americ~
va set inexistent, a excepcid d’algunes
cartes protocol.li~ries, corn un telegramade suport que va enviat al C~udillo
arran de les inundacionsa Catalu nya la
tardol de11962.
EIs recels del Departament
d’Estat
En la recerca que hem dut a terme per
documentar la relaci6 Casals Kennedy,

iic~ dirigit

a McGeorgeBundy, con-

pe~ sonal del president. En aquest do
cument inOdit, Battle demanaa Bundy
Casals perqu(TM la firmi el president, tot
i advertir de Ia possihilite~t que"ell [en
refer~ncia a Pau Casals] o algfl altre
la pugui publicar". L’aparell politic de
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clarad6 universal a favor de la llibertat". E124de maig de11961Kennedy t~
a la seva tau]a la proposta d’escrit que
ha preparat Bundy, que esquiw/donar
resposta als precs de Casals i es limita aun contentari generalista: "Corn
fie recordat recentment als represen
rants dels nous governs de PAfrica, la
preocupaci6 dels Estats Units amb la
causaper ]a iliber tat, no nora,s aqui sin6 a tot el m6n,ha estat una de les m~s

importants caracterlstiques de la nos
tra vkhl nacional’. Kennedyfirma Ia
carta. Quan]a rep, Casals &s conscient
que nonces podr~ parlar arab el president sense restriccions si es troben personalment.L’ocasi6 at ribarh ben aviat.
Admiraci~i interns
A finals d’estiu de11961,AbeFortas proposa al president la possibilitat que Pau
Casalstrenqui el llarg silenci artlstic als

La CasaBlanca, el Camelotdels Kennedy
Seguint I’exemple de ThomasJefferson, considerat el president m~s
cure dels Estats Units, ei matrimoniKennedy
va introduir la cultura
a I’agenda presidencial. El primeracre oficial corn a noushostesde
la CasaBlancafou un concert de LeonardBernstein, el 21 de gener
del ~96q. Enamoratsde la m~sicaclbssica, celebraren vetllades amb
artistes corn MortonGould, igor Stravinski, GraceBumbry,Paul Winter
o Isaac Stern, i van fer recepcionsa I’AmericanBallet Theatre, la
Metropolitan OperaStudio o I’American ShakespeareFestival.
Tal efervesc~nciacultural va motivar I’ep~tet el Comelotdels Kennedy.
A rods, la primeradamava adquirir objectesi obres d’art relacionats
arab la hist6ria d’Ambrica,per decorarla CasaBlanca, dotant-la d’un
gran valor patrimoniali artistic.

Estats Units ambuna audici6 a la Casa
Blanc&El mateix Fortas ho explica en
una conversa biogrg~fica enregistrada
pels fons d’arxiu de la Casa Blanca, el
14 d’agost de11969,que hemIocalitzat
a la LyndonB.,Johnson Library. Fortas
recorda que el mestre sovint pregunta
va: "Corn est~ el president?". Abansde
comengarel Festival Casa is, la prima
vera d’aquell any, Kennedyhavia patit
I’enasima lesi6 a l’esquena quan plan
tava un arbre. Casals, segons recorda
Fortas, coment&
a la seva esposa: "No ~s
estrany que un homejove comel president Kennedyes pugui lesionar de I’es
quena plantant un arbre? Jo en podria
plantar un sense pe:~iudicar~me-la’.Fortas, present a la conversa,va respondre:
"Per6 mestre, el president no ~s catalif’. Casals va somriure.
Arran d’aquella anecdota. Abe Fortns apunta: "Vaig tenir la sensaci6 qne
Casals tenia una gran admiraci6 pel
president Kennedyi quan vaig tornar
a Washington vaig pcnsar que potser
podria venir a tocar a la Casa Blanca".
Transmetla idea a Pierre Salinger, se
cretari de premsade Kennedy,i al cap
d’una estona, despr~s de parlar-ho amb
el president, Salinger l’insta a fer totes

ASSAIGDE LUXE
Casalsjuntament amb
Mieczyslsw
Horszowski,pianists, i Alexander
Schneider,
violinists, moments
abansd’un
concert cridat
a fer hist~ria.
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les gestions necessaries per portar Casals a la capital nord americana.La consigna oficial ~s que ~s una oportunitat
"enormementinteressant’. Fortas re
corda "llargues converses arab Casals
per tel&ion i pet carta" abans de convincer]o. El catalll trencar~aixl el lla rg
boicot als Estats Units i ho farh per honorar el president Kennedy, arab qui
comparteix plenament una reflexi6 del

surt de la CasaBlancala invitaci6 deftnitiva. AI cap de sis dies, Casals respon
afirmativament: "Esperava l’oport unitat de trobar-me ambv6s. I us dic que
la mfisica que tocar~ per a v6s i per als
vostres somnis simbolitza la profunda
simpatia que sento pel poble americ~ i
la fe i la confianqaque tots tenim posa
des en v6s corn a capdavanterde les llibertats humanes’.

El dossiersecret de I’FBI
Segons els documents consultats per
Sdpietis, el concert que oferirfi Pau Casals a la CasaBlancano es farh pfiblic
fins poc abans de l’esdeveniment. A
les invitacions cursades es limita a referir-se a un sopar en honor del governadol de Puerto Rico. Tampocformar~ part de l’agendaoficial del president
la trobada personal arab el catal~. S6n
L’ADMIRACl60UE
SENTIA cauteles imposades pel Departament
PERJOHNR KENNEDY
VA d’Estat atesa la cfirrega simb61icaque
DURCASALS
A TRENCAR cnmporta la presbncia de] mestre a la
Casa Blanca i que pot perjudicar lesja
ELBOICOT
ALSESTATS compiicadesrelacions dels Estats Units
amb Espanya.
UNITS,A CONDICI(
DE
TENIR-HIUNAENTREVISTADe let, la visita de Casals a Washing
ton comportal’elaboraci6 d’un dossier
secret sobre les seres activitats politi
president: "Hemde considerar la qiies
ques, un informe encarregat pel Departi6 art/stica con] a part indispensable
tament de Justicia a/’FBI. E1 document,
per assolir una societat lliure’. L’flnide cinc phgines, que ha estat mat~ria
ca condici6 que hi posa ~s parlal a soreservada durant d~cades, s’elabora
les arab Kennedyabans del concert. La
per informar e[ president Kennedyde
Casa Blanca hi d6na el vistiplau.
suposades connexions de Casals arab
organitzacions comunistes. E1 memo
El comodfde Puerto Rico
r~lndumpolicial recorda que Casals ~s
La invitaci6 formal anir~ acumpanyanascut al Vednrell [sic], que viu a PueF
da d’una curiosa an~cdota que hem
to Rico des de11955i que el 1939i els
descobert repassant tota la documenanys segfients va oferir ajudes als es
taci6 re[acionada ambaquell aete. E1 9
panyols refugiats a Franqaarab la cold’octubre del 1961 Kennedyt6 a punt
laboraci6 d’entitats americanes com
per firmar la invitaci6 a Casals per al
la Spanish Refugee Relief Campaigni
dimarts 7 de novembre "en honor del
el North American Committee to Aid
nostre convidat estranger, el senyor
Spanish Democracy, ambduesarab seu
Nehru’, primer ministre de l’~ndia. Pea NovaYork, organitzacions sufragades
r6 a darrera hora, per raons descone
per, entre aitres personalitats, segons
gudes, Fortas adverteix que el dia 7
l’in forme,"PabloCasals".
l’agenda de Casals no li permet ser a
El problema~s que "dhcord arab els
Washington. Es busca una nova data,
nostres informadors, molts dels alper6 no hi ha cap hoste international
tres nomsque apareixen a la ]lista
de renomper als dies vinents, l~s ales
s6n membresdel Partit Comunishores quan es proposa celebrar un alta", s’adverteix. Tamb~es menci
ire sopar, ara en honor de] governador
ona una carta del 6 d’oct ubre del
de Puerto Rico, Luis Mui~ozMarin, el
1952en qu&Casals insta els amedilluns 13 de novembre, data que Caricans a enviar cartes de
sals sl que t~ disponible. El 10 d’octubre al president Truman per

MARTA
CASALS:
[o viduc~ de/Mestre

"EntreCasalsi Kennedy
hi va haveruna
connexi6molt natural"

Sapiens

1 Marzo, 2019

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 1,3,28-39

O.J.D.: 13807

TARIFA: 52974 €

E.G.M.: 98000

ÁREA: 8460 CM² - 1326%

SECCIÓN: MAGAZINE

Sapiens

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 1,3,28-39

O.J.D.: 13807

TARIFA: 52974 €

E.G.M.: 98000

ÁREA: 8460 CM² - 1326%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Marzo, 2019

SEGLEXX
l’ajut econ6mica Franco i es recorda
que e[ desembre del 1959 Casa]s protest~ pel "greu error" de la visita de1
president Eisenhower a Espanya. Uinforme de I’FBI ressa]ta que el 1959Casals hauria afirmat estar disposat a tocar a Moscoui a Washington si aix6
podia significar una distensi6 de [es relacions entre ies potencies. Es conclou
queCasals "creu en la lliber tat total de
tots els pobles", per0 alerta que hauria donat suport a [a revoluci6 de FideI Castro.
L’in forme no impressiona Kennedy.
Tampocno faran efecte les pressions de
certs entorns comunistes a Casals, que
li demanenque no assisteixi a un acre
organitzat pels "imperialistes" ianquis.
Davant possibles tensions, AbeFortas
demanar~al servei de seguretat protecci6 especial per a Pau Casals durant tot
el viatge, petici6 atesa pe] Departament
d’Estat de l’administraci6 Kennedy.

L’FBI VADESACONSELLAR
ALPRESIDENT
DEVEURE’S
AMBCASALS,
PERLES
SEVESCONNEXIONS
AMB
GRUPS
I PERSONALITATS
COMUNISTES
El dia D: 13 de novembre
de11961
Tres quarts de vuit de la tarda. Segons
hem recopilat de persones properes a
Casals, especialment la seva muller,
sembla que mentre enfilen el caml cap
a la porta en acabar la trobada, John F.
Kennedys’atansa a Pau Casals per ferli una confessi6: "No sempreels presidents podenfer tot el que voldrien". El
mestre assenteix arab el cap. Ha ent6s
perfectament que el president posara
tota la seva intel.lig6ncia i fermesaperqu6 a Espanya es respectin els drets
humans, per6 necessita temps, ja que
les relacions politiques entre els Estats
Units i el Governde Franco depenende
molts factors econ6micsi geopolitics.
Casals es mostra satisfet de la reunid. S’ha sorpr~s, segons confessarh al
seu cercle intim, de I’inter~s del president per ia hist6ria de Catalunya,la seva llengua i la seva cuhura. Kennedy
tamb~ha preguntat per la situaci6 dels
exiliats espanyols a Sud america i en
especial a Puerto Rico, pals que visitar/~ a mitjan desembre.En els quaranta-
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ALBERT
CASTELL(~N:
especiolisto en m#rquetmg

JFK,la marcaque
va marcarels
Estats Units- ,
Quanles marquesdesapareixenningOse’n
recordapocsanysm~stard. Enel millor dels
casosromanen
corn una boirina a la mem6ria
quegaireb~ mai s’aixeca. Exactament
el contrari ~s el quepassaambunade les msrques
politiques m~sc~lebresde tots els temps:la
marcaJohn Fitzgerald Kennedy,desapareguda fa m6sde 56 anys.
Segurquesi fessim unaenquestaa Catalunya, la notorietat de la marcaKennedy
seria m~sforta quela demolts politics catalans
en actiu. Per6per qu~si fa rant de tempsi es
tracta d’unamarcaestrangera?Pot ser perqu~molts de nosaltres hematerrat a I’aeroport JFKde NovaYork?Perqu~hemvist
la sevapel.licula protagonitzada
per Kevin
Costner?0 potser per qu~semprehemsentit
dir als nostres pares querecordenperfectamerit on ereni qu~feien el dia quevanassassinar Kennedy?
Lesgransmarques
s6n portafolis de significats i estanplenesdestorytelling. Ien el cas
de la marcodela qualparlem,els significats i
les hist6riesquehi ha al darreres6nmoltpote
tat, unaiconaper la joventut i unaiconaper
la democr~cia.No importa que Kennedyno
fos claramentantisegregacionista. Tampoc
que estigu6s a punt de provocarunaguerra
nuclear. El quefa immortalla marcaKennedy
fou la sevapr6piahist6ria: el seuassassinat, el seumatrimoni,el seusomriurei el seu
somnide conquerirla Lluna.
Compassaambmolts a¢Jolescents,la huperq~"
piracional: unamarcoque estimesperqu~
comparteixes
els valors quedefensa.Sigui
veritat o no.

vuit minuts de conversa ambd6ss’han
referit als perills de la cursa nuclear i
a la necessitat d’establir ponts de di
&leg amb els sovi&tics. Casals tamb~
Ii ha recordat que la Guerra Civil Es
panyola fou l’avantsala de la trag~dia
que es viuria despr6s a escala planet~ria. Aborts d’acabar la reuni6, Casals
comenta a Kennedyque coda dia sore
nia que torna a casa i que per aix6 toca ambta nta emoci6El cant dels ocells,
una canq6 popular catalana de Nadal,
que ds un cant d’amor i enyoranga pel
seu pa/s, Catalunya,i un crit d’esperanga de veure’l [liure ben aviat.
8urten amb un posat relaxat mentre condnueoparlant, en veu baixa. La
cara de Kennedyreflecteix I’admira
ci6 que sent per Casals. Tornena la Sala Vermellaon les esposes parlen de la
seva passi6 per la mtlsica. El catal/~ camina lentament, per l’edat; el president ho fauna mica corbat, pels seus
cr6nics problemes flsics. Els Kennedy
s’acomiaden i els emplacen a veure’s
en uns minuts al sopar fixat per ales
vuit del vespre. Pau Casals, per6, no els
acompanyar~,ja que ha demanat assa
jar abans de l’esperada audici6, l’inici
de la qual est& fixada per a tres quarts
de deu. Acompanyatsdel seu personal
de confiam;a. 3ohn i daqudine Kennedy
desapareixen per una porto de la Solo Vermella. En aquell momentCasals
s’acosta a MartaMontaflezi a cau d’oreIla li dkl dues paraules: "Estic content".
El cant dels ocells
A l’hora prevista [es personalitats convidades pels Kennedyestan assegudes
ales butaques habilitades a FEast Roomper escoltar el concert que oferir&
Pau Casals al violoncel, acompanyat
de Mieczyslaw Horszowski al piano i
AlexanderSchneider al violi. Abansde
comengar, el president pren la parau
la: "Sigueu benvinguts aquf, a la Casa
Blanca, i especialment sigueu benvingut v6s, Maestro, ~s un honor teni~vos
de nou a la Casa Blanca[...] estem molt
contents de tenir-vos aqui, no homes
per la rostra Ilarga i distingida carte
ra com a mftsic sin6 perqu~ heu indicat i demostratal llarg de la vostra vida
que un artista ha de set un homelliu
re". Les paraules s6n rebudes amb una
sonoraovaci6pe] distingit ptlblic. Es fa
el silenci quart sonenles primeresnotes
de Mendelssohnque inunden la sala de
solemnitat. Despr&sinterpreten Schu-

TERCERA
VISITA
PauCasalsconversa ambLyndon
B. Johnson,
successorde
Kennedy,
el 19
d’octubrede11967,
itorna a demanar
la col.laboraci6
americanaen el
retorn de la democr~cia a Espanya.

manni el concert es clou ambuna suite
de Couperinque Casals toca en solitari.
En acabar, l’auditori es posa dempeus
i ressonen inacabables aplaudiments.
Casals, emocionat, es dirigeix directamental president Kennedyi li comenta
quelcoma cau d’orella. El president as
senteix, abragant suaument el compositor per l’espatlla. Casals torna al seu
lloc. Es torna a fer el silenci quansonen
les notes d’EI cant dels ocells. Kennedy
escolta la pega emocionat, irnm6bil,
acotant el cap, reflexionant, una ac
titud que no passa desapercebuda als
presents. El president ha ent~s el missatge que avui li ha adregat Pau Casals.
L’endem~ els Casals reben al Hay
Adams.I’hotel on s’allotgen, un ram
de flors i una nota del president: "Esti
mat mestre Casals, la senyora Kennedy
ijo mai no podremexpressar{i el nostre mconeixementper la vetllada de la
passada nit. Va honorar el nostre pals, la Casa Blancai el m6nde la mt~sica". Pau Casals escriu, a m/~, una carta
d’agra~ment: "Permeti’mrepetir-]i els
meusrespectes i la mevaconvicci6 que
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Casalsi els successors
de Kennedy
L’assassinatde JFKva sobtar Casals, quea I’autobiografla escriu:
"Qui sap qu~ hauria passat si hagu~sviscut el president Kennedy?
Ningdno controla el desti de totes les nacions,per~ durant el seu
breu tempscorn a president, es va sentir comla seva m~es movia
per curar les ferides i els conflictes del m6n".La confian.ca quehavia
dipositat en ell no es va repetir ambels seus successors:quatre anys
mdstard del magnicidi, Casalstorn~ a la CasaBlancaper entrevistarse ambLyndonB. Johnson,perb el nou president no el va correspondre
arab cap gest. Tampocva tenir sort ambRichardNixon, que ni tan
sols li respondriala carta queli va adregarel 29 de generde11969.

tot el m6nel considera arab esperan~a
i confianga". Tres dies m~stard, el 17
de novembre, des de Puerto Rico tor~
na a adre~a~se a Kennedyper recordar
que "la mevavisita i [a conversa arab
v6s han reforgat i confirmat la mevafe
l’esperan(;a en els nostres ideals de pau
i lliber tat. Gri~cies,senyorPresident".
Medalla compartida
Dos anys despr&s, el 4 dejulioldel
1963, Kennedy anuncia la concessi6

de la MedallaPresidencial de la Llibertat a Pau Casals, qoe ~s convidat al mes
de desembreper rebre personahnent el
reconeixement i per oferir una segona
audici6 a la Casa Blanca per desig del
matrimoni Kennedy.Per6 al cap d’uns
dies, el 22 de novembre,el 3S~ presi
dent nord-americ~ ~s assassinat a Dallas, als 46 anys. L’endem~.,el f~retre
ambel cos de Kennedypresideix la mateixa East Roomon Casals havia actuat
dos anys enrere.

El 6 de desembrePau Casals assisteix
al lliu ramentde la lnedalla en mansdel
nou president, I,yndon g. Johnson, pe
r6 aquell dia el seu violoncel no sona.
La Medallade la Llibertat tambdha estat concedida, a tlml p6stum,al presi
dent Kennedy.El seu germ/~, Robert,
adre~ann escrit a Casals on hi diu:
timat i admirat Mestre: Ambquina
tisfacci6 el meugernti~ us hauria lliurat
la mds gran condecoraci6 dels Estats
Units! Ambquin noble orgull la rebria,
ara, al vostre costat!". Casalsllegcix la
nota ambIll, grimesals tills. "~Scon1si
una part bella i insubstimible del m6n
s’hagudstrencat de sobte", dirk.
Unemydesprds del magnicidi, Casals
escriu unes llnies en record del presi
dent on rememorala trobada a la Casa
Blanca: "Jo li parlava i sentia queens
entenlem corn si f6ssim amics de tota
la vida, Iligats per unprofunda li~ct e".
Pau Casals va lnorir a Pnerto Rico
el 22 d’octubre de11973, gairebd deu
anys desprds de l’assassinat del seu
amic, el 35b president dels Estats Units
John Fitzgerald Kennedy. f
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Opinions
Marta Alòs
Escriptora @maloslo69

EL VÒMIT DE
LA MALA FE

E

l meu besavi López era originari de Jaén.
Era sabater de professió i de ben jove es
veu que només tenia al cap anar-se’n a
viure a Catalunya, perquè, segons el seu
fill, el meu avi, n’estava fins al capdamunt, del senyoret terratinent andalús i dels palanganeros madrilenys que li reien les gràcies. A Barcelona es va
casar amb una catalana, la meva besàvia Andreu,
van criar cinc fills, van obrir tres sabateries i com
que el negoci els anava prou bé, es van comprar
una caseta a la carretera de la Rabassada. Presumia
de fer sabates a mida a Pau Casals, “aquell senyor
tan ben educat que toca al Palau de la Música”, i es
posava malalt cada vegada que Alejandro Lerroux,
un altre andalús com ell, malparlava dels catalans i
de Catalunya. El català va ser, a partir de la seva arribada, la seva única llengua, que admirava i estimava. I tot això sense tenir cap consciència de cata-

lanitat, pàtria, bandera, identitat, militància i, molt
menys, de defensa d’independència del territori català. Crec que hauria esgarrapat qualsevol que, davant seu, s’hagués atrevit a destrossar aquest miracle que deia que era la societat catalana.
Per això, com el que era, un català més d’origen
andalús, (tal com ho hauria fet un català d’origen
algerià o senegalès), de ben segur que s’hauria
emocionat quan José Montilla va ser investit 128è
president de la nostra nació. I no pas per afinitat
política ni tampoc ideològica, sinó perquè aquest
“miracle” de la societat catalana, tan allunyada del
seu lloc d’origen, ho havia fet possible.
La mala fe d’aquell Lerroux que tanta angúnia
provocava al meu besavi és la mateixa que mou la
llengua bífida dels que governen avui Andalusia. La
mateixa mala fe dels Chaves i Díaz de torn que la
governaven abans. La mateixa mala fe del Movimiento que va promoure les cases regionals per
anar contra el català i Catalunya. I la mateixa mala
fe que va guiar els passos del socialista Josep Maria
Sala, separant catalans en compartiments estancs,
amb noms tan exòtics com baobab, per als d’origen
de l’Àfrica negra; xabaca per als d’origen àrab, i xarxa llatina d’origen llatinoamericà.

Opinions
Clàudia Pujol
Directora de ‘Sàpiens’ @pujolclaudia

EL CAMÍ DES DES
DE LES CASCADES

El paper d’aquestes pioneres, i d’altres que van
continuar la seva lluita tant als EUA (Susan B. Anthony, Lucy Stone, Alice Paul...) com a Anglaterra
(Emmeline Pankhurst, Emily Wilding Davison…),
no va ser ni fàcil ni naïf. Les protestes d’aquestes sufragistes van ser molt enèrgiques: des d’encadenar-
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OBSEQUI D’ANADA I TORNADA

De Jordi Montull, ni cava
Els bombers de Badalona tornen una caixa d’ampolles que el saquejador del Palau els va
enviar per haver apagat un foc a casa seva, a Teià H Rebutgen el regal d’un «malversador»
GUILLEM SÀNCHEZ
BARCELONA

Els bombers del parc de Badalona
van tornar ahir a Jordi Montull,
condemnat junt amb Fèlix Millet
per haver saquejat el Palau de la
Música, una caixa de cava que
aquest els va fer arribar després
que els funcionaris de la Generalitat apaguessin un foc que s’havia
declarat al jardí de la seva vivenda
de Teià (Maresme) el 21 de febrer.
Juntament amb caixa de cava,
els bombers li van deixar una carta. Montull va acceptar la devolució «sorprès», segons fonts dels
bombers. En la missiva, els treballadors de Badalona li expliquen
que entenen que l’obsequi era només una mostra «d’agraïment» per
la seva part i que ells, al tornar-l’hi,
no pretenen ser «desagraïts». No
obstant, després d’haver-ho debatut internament al parc, van decidir que no l’havien d’acceptar i li
van explicar per què.
En l’última dècada, els Bombers de la Generalitat han patit
una falta d’inversió que ha deixat
el cos en una situació de «col·lapse
estructural». El dèficit de «personal» és greu, els camions «es moren», els parcs presenten un estat
«ruïnós» i, fins i tot, falten diners
per comprar mànegues. Per apagar el foc de la residència de Montull, li explicaven en la carta, el

parc de Badalona va haver de
quedar-se amb
només
«tres
bombers» per cobrir
qualsevol
emergència a la
ciutat i a sis municipis pròxims,
en total, a «una població de 300.000
persones».
Mentre es tancava l’aixeta del
manteniment
d’un servei públic fonamental,
«alts càrrecs de
la mateixa Admi- 33 La caixa de cava tornada pels bombers.
nistració malversaven i robaven diners de l’erari públic». «Vostè ha sigut condemnat per
malversació de diners públics, tràfic
d’influències i blanqueig de capitals...
sap de què parlem».

Una obligació «moral»
La missiva acabava explicant a
Montull que per aquests motius es
veuen en l’obligació «moral» de «rebutjar» l’obsequi, que, sens dubte,
era «de bona fe», perquè «atempta
contra els principis que es volen defensar des dels bombers del parc de
Badalona».
Montull, junt amb Fèlix Millet i

33 Jordi Montull.

EL PERIÓDICO

la seva filla Gemma Montull, van
conjuminar un entramat delictiu
al voltant del Palau de la Música
que els va permetre desviar o apoderar-se de més de 23 milions d’euros entre el 2000 i el 2009 (sense
comptar-hi les comissions pels tripijocs amb CDC, valorats en 6,6
milions). Amos i senyors de l’entitat, els tres condemnats van moure fons tant com van voler entre la
fundació, l’Orfeó i l’Associació del
Cor de Cambra fins al punt d’arribar a cometre un compendi de delictes: malversació de cabals públics i apropiació indeguda, falsedat en document mercantil, falsedat comptable, tràfic d’influències, blanqueig de capitals...
Per tot això, l’Audiència de Barcelona va condemnar Millet a nou
anys i vuit mesos de presó; Montull, a set anys i sis mesos, i
Gemma Montull, a quatre anys, sis
mesos i 22 dies de presó.
Montull va sortir de la presó de
Brians 2 després d’haver abonat
els 100.000 euros de fiança a finals
de febrer del 2018. Havia entrat a
la presó 23 dies abans, el 5 de febrer, ja condemnat. No obstant,
transcorregudes tres setmanes, el
tribunal va estimar que previ pagament d’aquesta quantitat podria esperar en llibertat que es resolguin els recursos presentats
contra la sentència. H
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Noms propis
Paul
Manafort
Excap de campanya de Trump

negacionistes (com la del tristament cèlebre
autobús d’Hazte Oír o com la campanya de
Vox en relació amb la violència «domèstica»)
que serien anecdòtiques si no fos perquè
simbolitzen la hipotètica entronització de
l’extrema dreta com a alternativa.
Ni un pas enrere, Juntes som més fortes o Si
nosaltres parem, es para el món han sigut alguns dels lemes de les manifestacions que
el 8-M han inundat el carrer. La sororitat es
fa efectiva i real, i també el crit unànime de
rebuig de la involució. I l’evidència de la
força de la dona com un col·lectiu organitzat que continuarà lluitant per uns drets
elementals per a tothom. També a EL PERIÓDICO, que ha fet (i continuarà fent)
bandera de la reivindicació, s’han secundat majoritàriament les aturades. L’exemplar d’avui té menys gruix per evidenciar
que una bona part de l’esforç per arribar
cada dia als lectors es deu a les dones periodistes que ho fan possible.

ma laboral

s, l’ampliació del
e llarga durada
nys i estès ara als
ent de les ajudes
risc d’exclusió soves que poden ser
oralistes a menys
però que suposen
omisos que Sánar a la Moncloa,
essàriament han
convocatòria de

- 17%

les eleccions generals de l’abril. L’Executiu
no deixa de governar pel fet d’estar en vigílies electorals. Però, sense una majoria suficient per fer progressar les seves iniciatives al
Congrés i per aconseguir una posició de força que permeti liderar pactes a diverses bandes tan difícils com l’acord amb empreses i
sindicats, l’intent fallit de rematar la legislatura amb una contrareforma laboral passa
de ser un element del programa de govern a
convertir-se en un component del programa
electoral de cara al 28-A.

Anthony Garner

EEEE
El consultor va ser condemnat a
tres anys i 11 mesos de presó per
vuit delictes de frau. La pena no té
relació amb les seves activitats en
l’equip de Trump, tot i que és producte de la investigació sobre la
trama russa que lidera el fiscal especial Robert Mueller.
3 Pàg. 12

Juha
Sipila
Primer ministre
de Finlàndia

EEEE
El dirigent centrista va comunicar
la seva dimissió, a cinc setmanes de
les eleccions, arran del fracàs del
seu projecte de reforma sanitària.
Un comitè parlamentari va considerar que no respectava la igualtat
de drets dels finlandesos. 3 Pàg. 13

Jordi
Montull
Extresorer del
Palau de la Música

EEEE
Els bombers de Badalona van tornar al col·laborador de Fèlix Millet
en el saqueig del Palau una caixa
de cava que els va fer arribar després que els funcionaris de la Generalitat apaguessin un foc al jardí de
la seva casa de Teià.
3 Pàg. 19

Koldo
Serra
Director de cine

EEEE
El realitzador basc estrena la seva
tercera pel·lícula, 70 binladens, crònica d’un atracament que es torça
amb Emma Suárez i Nathalie Poza.
Dues dones al capdavant del repartiment en un gènere com el thriller,
tradicionalment masculí. 3 Pàg. 24

Billie
Eilish
Cantant.

EEEE
La jove artista nord-americana, de
17 anys, arriba al Sant Jordi Club
convertida en icona de dones adolescents rebels. S’ha coronat com
una gran promesa del pop malgrat que encara no ha editat cap
àlbum.
3 Pàg. 33
Internacional: Marta López. Política: José Rico. Economia: Agustí Sala i Rosa Sánchez (Madrid).
Coses de la vida i Gran Barcelona: María Jesús Ibáñez. Esports: Albert Guasch.

TV3 – TN Migdia
8-3-2019
Notícia del decés de Lluís Millet i Loras, el 7 de març de 2019 als 79 anys d’edat.
Minut 41:34
Enllaç:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-migdia08032019/video/5829407/

REVISTA MUSICAL CATALANA web
http://revistamusical.cat/ha-mort-lluis-millet-i-loras-fundador-de-la-revista-musicalcatalana/

8 Març, 2019
per Redacció RMC

Ha mort Lluís Millet i Loras, fundador de la
«Revista Musical Catalana»

Ahir al vespre ens va deixar Lluís Millet i Loras, fill de Lluís Maria Millet i Millet i
nét de Lluís Millet i Pagès, fundador de l’Orfeó Català i impulsor d’una obra
musical, social i cabdal per a la història de Catalunya. L’Associació Orfeó
Català i la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana lamenten
profundament la seva pèrdua i demanen un record per la seva ànima.
Lluís Millet i Loras va dedicar la seva vida personal i professional a l’Orfeó
Catalài al Palau de la Música Catalana. Va ser director del cor de l’Orfeó Català
(1977-81) i també membre de la Junta Directiva de l’Associació. Va ser
membre fundador de la «Revista Musical Catalana» en la seva segona etapa, a
partir de 1984; també va impulsar el cicle El Primer Palau i va treballar com a
assessor musical de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana
durant molts anys. També va destacar pel seu profund coneixement de la
realitat musical des del punt de vista històric i sociològic i va escriure
nombrosos articles i estudis sobre temàtica musical en diverses publicacions
especialitzades, així com comentaris per a programes de concerts.
Sobre Lluís Millet i Loras (Barcelona, 15 de maig de 1939 – 7 de març de
2019)

Músic i musicògraf català
Com a bon descendent de família musical, Lluís Millet i Loras va néixer amb el
cuc de la música a la sang i, envoltat d’un entorn privilegiat com era
l’efervescència del món coral a través de l’Orfeó Català, va conrear una
formació musical erudita, primer, com a alumne de Joan Massià i Cristòfor
Taltabull, més tard estudiant direcció orquestral i coral al Conservatori de Munic
i al Mozarteum de Salzburg.

De retorn a Barcelona, va fundar l’Orquestra de Cambra Lluís Millet, l’1 de
febrer de 1958, i va dirigir diverses agrupacions simfòniques i nombrosos
conjunts de cambra, com l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu o
l’Orquestra Ciutat de Barcelona, amb la qual donà la primera audició a l’Estat
espanyol de De Natura Sonoris de Krzysztof Penderecki. Des de 1973 va
intensificar la dedicació a la direcció coral i va destacar com a director de
l’Orfeó Català durant el període 1977-81. Amb l’Orfeó Català va dirigir les obres
més representatives del repertori tradicional català i també importants
creacions de la polifonia clàssica com el Magnificatde Schütz o
les Cantates i Motets de J. S. Bach.

Va tenir un paper cabdal en la recuperació de la «Revista Musical Catalana»,
de la qual va ser membre fundador en la seva segona etapa a partir de 1984,
junt amb Pere Artís i Jaume Comellas, i en va ser el director musical fins el
2011. Impulsor del cicle El Primer Palau l’any 1996, i membre de la Junta
Directiva de l’Orfeó Català, en els darrers anys va ser assessor musical de la
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.
Persona afable i amb un gran sentit de l’humor, amb Lluís Millet i Loras acaba
una nissaga esplendorosa de músics iniciada amb el seu avi, Lluís Millet i
Pagès, i continuada pel seu pare, Lluís Maria Millet i Millet, protagonistes i
artífexs d’un dels capítols més gloriosos de la història musical catalana. Lluís
Millet i Loras era l’espòs de la clavicembalista i Doctora en musicologia Maria
Lluïsa Cortada Noguero.
La vetlla tindrà lloc demà dissabte, 9 de març, al Tanatori Sancho de Ávila
(Barcelona), de 16 a 21 h (sala 18). La cerimònia de comiat tindrà lloc l’endemà
diumenge, 10 de març, a les 11.25 h al mateix tanatori; posteriorment,
l’enterrament serà al cementiri d’El Masnou (13 h).
Imatge destacada: © Antoni Bofill
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