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no naturalista que jo faig», explica.
La seva estrena el 1995 va ser considerada un escàndol pels cronistes,
que van qualificar l’obra de pornogràfica. La cruesa i la violència del
muntatge, en canvi, van ser aplaudides per dramaturgs reconeguts com
Harold Pinter, Edward Bond i Caryl
Churchill. Tots ells van defensar la
validesa
text valent
que va mar11 d’un
Enero,
2018

sa de consciència de la connexió
existent entre
conflictes
aparentPAÍS:
España
ment llunyans i l’acomodada societat occidental
figuren entre
PÁGINAS:
52els temes de Blasted. «És una obra incòmoda tant per aTARIFA:
l’espectador
com per
6301
€
als actors. Kane buscava impactar
amb el seu teatre
a través
ÁREA:
340d’experiCM² ències i emocions fortes», afirma la
directora.

la creació del text. «Per Kane, el que en un malson on desapareix la unipassa en el marc d’una relació
de pa- tat d’acció,
temps i espai. La guerra
FRECUENCIA:
Diario
rella que acaba en violació és un re- penetra en l’obra a través de la figuflex de la violència a escalaO.J.D.:
mundial. 79409
ra d’un soldat (Blai Juanet), un home
Aquesta violència a la llar seria la lla- que ha vist el pitjor de l’ésser humà.
vor del que passa a la guerra,
que se- 457000
Ian ho experimentarà en carn pròE.G.M.:
ria l’arbre».
pia. «En realitat, aquesta és la part
Blasted consta de duesSECCIÓN:
parts. La més
poètica i abstracta del text. Va
32%
ESPECTACULOS
primera, més naturalista, mostra canviar la dramatúrgia britànica,
la relació que s’estableix entre Ian, però en el seu moment els crítics no

ANTONI BOFILL

tres idees. «Es necessita una gran
complicitat per tirar endavant
aquesta obra tan dura. I la tenim perquè entre tots hem acabat formant
una petita família», subratlla.
L’autora no va fer cap referència directa a la guerra de Bòsnia en
el text, malgrat que unes terribles
imatges del conflicte van influir en
l’escriptura de Blasted. H

Anne Sofie von Otter
emociona amb el ‘lied’

tot artifici i, sobretot, va transmetre
l’univers líric interior de les peces recreades. Bezuidenhout va ser molt
més que un col·laborador necessari.
L’intèrpret, que alterna les seves actuacions amb el fortepiano amb les
del clavicèmbal i el piano modern,
va ser un acompanyant de luxe.

CRÒNICA La ‘mezzo’ i Kristian Bezuidenhout,

COMPENETRACIÓ MODÈLICA / De la com-

el seu company al fortepiano, captiven el Palau
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

L’elegància suprema d’Anne Sofie
von Otter (Estocolm, 1955) i la mestria del sud-africà Kristian Bezuidenhout al fortepiano van imposar la seva llei, dimarts, en el cicle Palau Grans
Veus. La gran dama sueca del cant va
desgranar amb una dicció i expressivitat perfectes, malgrat que el pas
dels anys ha restat una certa brillantor a la seva veu, un programa consagrat a la generació dels primers impulsors del lied, entre ells Wolfgang
Amadeus Mozart i Franz Joseph Haydn, culminat amb obres de Franz
Schubert. L’artista va incloure en el

repertori tres peces del seu compatriota Adolf Fredrik Lindblad, autor del
segle XIX, d’influència mozartiana.
La unió de la musicalitat i naturalitat de l’instrument de l’exquisida mezzo amb la sonoritat del Paul
McNulty de Bezuidenhout va crear
el clímax de les interpretacions de
l’època en els exclusius salons on els
melòmans es reunien per disfrutar
del màgic acoblament de la poesia i
la música.
INTERPRETACIONS INTENSES / L’origina-

litat de la proposta va captivar un auditori immers en la delicadesa del repertori. Després de 17 intenses inter-

33 Anne Sofie von Otter i Kristian Bezuidenhout, al fortepiano, al Palau.

pretacions, incloent-hi tres obres
per a piano de Schubert recreades
per l’instrumentista que havia sorprès recentment el Palau amb la integral de les sonates de Mozart ofertes en dues temporades, Von Otter i
el teclista van regalar dues aclamades propines: An Sylvia, de Schubert,
i un lied de Lindblad.
Va ser una nit de fascinació sonora. La diva escandinava no va dub-

tar a ressaltar la bellesa del recinte
modernista i expressar la seva felicitat pel retrobament amb la sala després de la seva llunyana actuació el
1991 amb John Eliot Gardiner. Sense
perdre mai de vista l’objectiu d’expressar amb el seu polit fraseig tota l’emoció dels textos va administrar bé els seus recursos per arribar
a Schubert en plenitud. Va cantar
amb una naturalitat allunyada de

penetració entre tots dos va sorgir
un modèlic viatge per quatre petites
obres de Mozart (que va escriure una
trentena de lieder), d’entre les quals
va destacar Abendempfindung, allusiva a la mort, i l’alegre cant amorós d’An Chloe. A Ariadne auf Naxos,
cantata de Haydn, va traduir molt bé
la desolació de la protagonista abandonada per Teseu.
L’artista va fer seves les naturalistes i amoroses composicions de
Lindblad i va desplegar tot el seu carisma amb Schubert, començant
per l’ària d’Axa de l’òpera Rosamunde i seguint amb poemes de Goethe,
Ritter von Leitner i Von Schlegel. Un
bon final per a aquesta artista d’aristocràtica presència, tant pel seu origen familiar com pel seu saber estar
sobre l’escenari. H
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Senyora
del lied
Anne Sofie von Otter /
Kristian Bezuidenhout
Obres de: Mozart, Haydn,

Lindblad, Schubert

Lloc i data: Palau de la

Música Catalana (9/I/2018)
JAUME RADIGALES

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

muntatge que es pot veure al Maggio Musicale Fiorentino

Don José

en propera i quotidiana,
en allunyada de l’estereomme fatale que va anar
la mirada masculina. Per
s,lamiradad’HenriMeilvicHalévy,elsllibretistes
més que la del mateix
que, de fet, la presentava
novel·la com una gitana
ia les regles socials i, per
nia sortida. O feia el que el
oellteniadretamatar-la.
plotava, en canvi, la Car-

gio Musicale de
cia ha hagut de
xplicacions per la
n’ que finalment
l tret el rebi ell

ca i indomable. Un mite
ocietat patriarcal ha estat
nt dècades com un avís a
“Ella s’ho ha buscat”.
omes, i viceversa, han fet
ectura des de l’estrena
òpera,el1875,cosaqueha
ntat una societat que ha
ermissiva amb els paios
fàcil. Estem curats
ecat? Sembla que no. Hi

ha veus que acusen Leo Muscato de
no haver entès res, i li recorden que
Carmen és un mite revolucionari
que escandalitza una societat tímida i carca.
Esclar... I és per això que ha de
morir. On s’és vistque un mite revolucionari visqui? Tota dona que
transgredeixsempremor,demanera que l’ordre de les coses quedi restablert. Com s’atreveix, doncs, Leo
Muscato a fer un final on l’ordre establert no torna al seu lloc?
No és l’alteració d’un clàssic –cada dia se n’altera algun i no és cap
sacrilegi– el que molesta de l’affaire
Muscato. Ni tampoc que el discurs
del que és políticament correcte
s’imposi de manera maniquea. Allà
on li cou ara a Don José és al fet que
les lectures tímidament feministes
ques’hanfetdeCarmenfinsarahan
estat ultrapassades per un nou significat del mite. Perquè els mites
evolucionen, són plàstics, diuen coses diferents en diferents èpoques.
Resignificar-los és part del que fa
que continuïn vius. Aquest, doncs,
era el pas següent. I permeteu-me
recordar que Salvador Távora ja
ens va treure la bena no fa gaire:
“Carmen no té res de dona lliure.
Qui per exercir la seva llibertat sexual, sensual, humana ha de morir
no és un ésser lliure”, deia.

Fidel a un repertori sempre
adequat a les seves característiques vocals, Anne Sofie
von Otter ha estat una intèrpret de referència del barroc i del classicisme en el
terreny operístic. Però també del lied, un gènere que ha
servit perquè el cicle Grans
Veus del Palau obrís foc
amb aquesta gran senyora
del cant.
El pas dels anys ha debilitat el color dels aguts i alguns greus resulten lleument opacs. Però les mitges
veus i, sobretot, l’expressivitat juguen a favor de la
mezzo sueca. Això, unit a
una encertada comunicació
amb el públic, va convertir
la vetllada en un esdeveniment senzillament extraordinari.
Molt eficaç amb els Mozarts inicials, va ser amb la
cantata Ariadna a Naxos, de

Les mitges veus
i, sobretot,
l’expressivitat
juguen a favor
de la mezzo sueca
Haydn, quan Von Otter va
exhibir les millors cartes,
que va mantenir amb tres
cançons del suec Adolf Fredrik Lindblad i, sobretot,
amb el Schubert de pàgines
tan exigents com Der Winterabend o Waldesnacht.
Un altre dels al·licients
del concert va ser Kristian
Bezuidenhout, davant d’un
pianoforte que va permetre
apropar-nos a l’esperit dels
inicis del lied, al servei tant
de les cançons com de tres
breus peces de Franz Schubert. Senzillament memorable.

10 Enero, 2018
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TOP 3 CL SSICA
Recitals, concerts, bpera... Unatria de la
millor mfisica clhssica de la setmana

¯ Filharm~)nica
deViena
ambGustavo
Dudamel
Undels concertsrobs esperatsdels ~ltims mesos,
reuneixunadeles
orquestres
derobsprestigi internacional
dirigidaper undels directors
m~ssol.licitats del moment.
AI repertori,Mahler
(l’Adagiodela
Simfonia
nOm.10)i Berlioz( SimfoniaFant~stica).
--) L’Auditori.
M:Marina.
Dg.14.19
h. 25-175
~.

~l’DanielBarenboim
I’argentitornaa Barcelona
per actuarcorna pianistaai Palau,on
va debutaral pianoel 1962amb19 anys.M6sendavant
hi tornaria
corna interpret depianoo corna director d’orquestra
ambdiverses
formacions.
Unmiteviventde la mesica
del nostretemps.
--) Palau
dela M~sica
Catalana.
M:Urquinaona.
Dj.11.20
h.33-99
£.

~Poliuto
Paral.lelament
ales funcionsdeL’elisird’amore,el Liceuproposa
dues
versionsdeconcert
d’una ltre delstitols deDonizetLi.
El granatractiu~s
la pres~ncia
dedosdelscantants
robssol.licitats deI’actualitat corn
sBnGregoryKunde
i SondraRadvanovsky.
--)Gran
Teatre
delLiceu.
M:Liceu.Dc.10ids. 13.20
h. 12-260
~.
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FA
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Com
us vampintar l’art
als primersTimeOut

SANTACOLOMA
AI’obertura
d’art
del primerTime
Out
parl~vem
deI’exposiei6
ArtMix2OO7,en
la qual
unas~ried’artistes
de SantaColoma
reflexionaven
sobre
la construcci6
dela
identitatenunentorn
global.

OBRAONICA
Aunadeles peces
setmanals,
Obradnica,
explic~vem
la hist6ria
rerealgunes
deles obres
mestres
quees podien
veure
a la ciutatcada
setmana,
deT~pies
a
Josep
Ponsat[.

IOOANYS
Celebr~vem
el centenari
dela construcci6
del
Palau
dela MQsica,
i
record~vem
queI’obra
deDom~nech
i Montaner
vasersufragada
pel
poble.

JOVES
I NOUS
Entreles p~gines
d’art
dela revistadelprimer
anyvam
parlar ambYago
Hortal,queexposava
a la
Galeria
Senda,
arabRai
Escal~,
arabels creadors
del SWAB,
quecelebrava
la segona
edici6,iamb
elsartistesdelcentre
d’art Piramid6n.
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E

municipals no en són cap excepcomptes de WhatsApp entre particulars o
temps que fa que funciona, especialment
ció. Més enllà de la proximitat i de la segureamb
pàgines
web
específiques,
però
la
inicien els sectors dels aliments peribles: carn,
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
tat d’un producte fresc i en òptimes condiativa pionera de l’Institut Municipal de Merpeixos i fruites i verdures.
PÁGINAS:
10 de Barcelona va més enllà
O.J.D.:
cions, els mercats ofereixen una relació
dicats
i té la79409
volunArribar a un nou públic, satisfer demanrecta amb el client que és la base tradicional
tat de
única
de la
des sense límit de temps i assegurar la quaTARIFA: 4529
€ convertir l’experiència
E.G.M.:
457000
de l’atracció, cultural i gastronòmica,
compra a les parades en una excursió virtulitat del producte fresc és evolucionar sense
ÁREA: 245 CM² - 23%
SECCIÓN: OPINION
d’aquests centres. També és cert, no obsal que es pot fer des de casa.
deixar de ser fidels als orígens socials i co11que
Enero,
2018pautes de consum, la faltant,
les noves
munitaris del mercat.
El nou canal de venda, operatiu a través
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Parlar de les coses del menjara
Barcelona en els darrers deu anys
6s parlar d’un sector que vainiciar
la seva reconstrucci6 despr6s
de ser arranat per unacrisi tan
salvatge tomla del totxo. Aixi,
les primeres victimes van ser els
sumptuosos restaurant-club,
sovint ambm6sartifici que bona
cuina: cap a12008 va comenqar
una sagnia de lounges en qu6 van
acabar petant classics tomel
Salsitas, Pachao Danzatoria. Que
en aquest primer-lloc de reuni6
del queen d6iem beaurifulpeopleavui hi hagi una hamburgueseria
llardosa, ens donapistes: el

AL
>
DAVANT
Compraentrades i reserva taula a timeout.cat

2009-2010 va ser el moment
en qu6 l’hamburguesava fer el
gran salt. Despr6sde d6cadesde
menyspreu,locals corn el Bacoa
i el YourBurg!vanrevalorar
l’entrepa rod6 ambbona carn
i receptes (ambtant d’6xit que
arrosseguem unabombolla de
burgerprostitui da fins avui).
Paral.lelament, cap a12008,els
pocs diners que tenia la j oventut
per sortir a soparels vainvertir al
migdia,en el retorn a la bodega:el
vermut,la croqueta,les xips i les
llaunes. Unacosa que ha passat
a set tan intergeneracional que
ara 6s un ritual quesubstitueix

#001
10 de gener2008

18

els dinars (el 2004a fer el vermut
hi haviaiaios ambboina i bast6,
i no pas barbuts ambmonyo).
mentre Ferran Adria regnava en
la cuina d’avantguarda mundial,
el seu germaAlberthavia iniciat
una revoluci6 menysvistosa
per6 decisiva: el 2006ho va petar
l’Inopia ClassicBar, preludi de la
invasi6 de braves, russa i croquetes
de la qual avui 6s impossible
escapar. Bo: jano costatrobar
tapes decentsi eljovent es va
tornar ainteressar per classics
corn E1Vasode Oro. Dolent:
uniformitzaci6fins a la nausea
d’unacarta i est6tica. L’espurna

#008

28 de febrer 2008
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de l’Inopia a Sant Antonitamb~va
contribuir a la hipsteritzaci6 del
bard: una bombaque va esclatar
de ple ambl’obertura del Federali
la sacralitzaci6 dels ous Benedict
i el brunch.Oi que no us haurieu
pensat mai que hi ha connexi6
braves-kombucha?
Tornemals Adrih: tamb~se’ls
pot atribuir part de l’insuperable
m/tscul iMichelin d’alta cuina
d’avantguarda de qu~ presumeix
la ciutat. TancarelBullii anar a
Barcelonaha sigut decisiu en la
fesomiagastrode la ciutat. D’en~
de la sevaassociaci6arab la familia
Iglesias il’obertura delTickets,el
2011, hart comptatels restaurants
(Pakta, Hoia Santa, 41°, Enigma)
ambestrelles Michelin.Deretruc,

#023
13dejuny2008

tamb6han triomfat els seus hereus,
el DosPalillos i elDisfrutar. Sense
treure mbrit, esclar, ales decisives
aportacions de CarmeRuscalleda
i Ratil Balam,queva portar al cor
del luxe la sevavisi6de latradici6
catalana arab el Moments
i el
Blanc. I elLasarte de Berasategui:
per fi, el 2016Barcelonavatenirel
primerrestaurat arab tres estrelles.
Tornema Sant Antoni: tamb6
6s el bressol de la febre quea partir
del 2009ens va envair uns anys: el
gint6nic, ambelgran exponentdel
Xix Bar. Semblavaque de nit nom6s
et podies forte una copabal6 arab
una amanidasurant. Bo: vam
aprendre a fer bons gint6nics. Amb
el twist, no pas arab la rodanxa,
que se’n meniael gas. Dolent:la
ridicula afectaci6 exhibidaper
preparar el c6ctel m6ssimple
de la hist6ria. I tamb6hemvist
corn, tot i l’expansi6dels bars de
vins, labirra artesana (impulsada
per l’augment de les canyes ben
tirades) li haguanyatlapartida al
viper arribar alaioventut: nom6s

#086
24 desetembre
2009

heu de visitar el Beerxample
i el
Poblenou. Noms:Napabeer, Ale &
Hop, EdgeBrewing,els restaurants
del Mosquito...
Aquests darters han sigut
decisius en la popularitzaci6 del
fet asiatic m6senllh del sushi:
avui, ramen,yakisoba, ph6, gyozai
buns s6n meniar popular i quotidih
grhcies a grans restaurants corn el
Ramen-YaHiro o els KokuKitchen.
I d’Asia a Sud-ambrica:el 2007
menjar peruh aqui era desconegut.
Avui, gr~cies a l’obertura del Tanta
el 2011-i a la tasca de pioners
comCaf6 Ninoska-, els cebiches
i el pisco sour s6n part de l’escena
gurmetde la ciutat, i el Carib
tamb6ensenyala poteta citrica i
picant. Nohi ha ni un restaurant
ambpretensi6 que no tingui un
cevicheo un tiradito. I grhcies a
D6u que l’embranzida de mexicans
veritables corn LaTaqueriao el
Tlaxcal han relegat a un paper
secundarii trash els locals texmex,aquells de meniar porqueria a
preu de restaurant mitih.

#096
4 dedesernbre
2009

Compra
entrades
i reservataulaa timeout.cat
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Topografia
festivalera
E1mapade Barcelonaa partir de la
ubicaciddels seus festivals no 6s
ara el mateix que fauna d~cada. E1
2008el Primavera Soundia estava
m6sque consolidat al F6rum,que
se li comengava
a quedarpetit i
el feia expandirper la ciutat arab
programacidp aral.lela i gratuRa.
Per6el recinte all& on la Diagonal
toca el martamb6va acollir els tres
Summercase,l’filtim precisament
el 2008,i aquell mateixany l’tinica
edicid del Daydream-un concert
de Radiohead ambmolts teloners
disfressat de festival- i per primer
copel Cruilla, ques’instal.lava
a Barcelonadespr6s de n6ixer a
Matar6per cr6ixer i esdevenir
la grancita musicalde l’estiu a
Barcelona. La crisi econ6mica
contribuiria a fer petar labombolla
de festivals -que torna a estar
m6sinflada que un gall dindi-,
mentre Sdnar, Cru~llai Primavera
anavenguanyantptiblic, d’aqui
per6 sobretot d’all&, batent r6cords
de pLiblici col.leccionantrites
artistiques. L’anticfestival de
MtisicaAvangada-ara de Mtisica,
Creativitat iTecnologia-, que
el 2018celebra el 25 aniversari,
deixavael Ravalper Montiu[cel
2013quanfeia els 20. I els que
deien que la gespa seria menys
verda ala fira, s’equivocaven.

Laculturano~sunluxe
Per6 ho ha estat durant la meitat de
la hist6ria de TimeOut. L’augment
el 2012del tipus d’IVAdel 8 al
21% enelsespectaclespelgovern
del PPhaposat en risc diversos
dels nostres negociats, entre ells
la mtisica en viu. Vamdenunciar
que disminuiria el consum
de cultural que comamesura
recaptat6ria seria un frac&si ens
vammanifestaral costat d’artistes,
promotors de concerts imel6mans.
E12017per fi ens handonatla tad i
el mateixPP ha claudicat.
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CAjuntament
vs.I’Apolo...

...i vs.I’Heliog~bal

"Sitancal’Apolo, que tanqui
Barcelona", deia l’Andreu
Gomila,aleshores el director
de TimeOut, quart la tardor del
2012l’Aiuntamentva ordenar el
tancamentde la sala de concerts
per deficiencies provocades
per la humitaten els pilars del
seu soterrani. Eltancamentde
l’Apolo-pocs mesos despr6s
de l’augmentde I’IVAsobre els
concerts: semblaval’adveniment
de l’apocalipsi- va sacseiar prou
la ciutatperqu6 algfi deixds una
coronade flors davantla porta.
Per6 es va resoldre ambrapidesa, i
e12018lasalacelebra75 anys.

En canvi, continua enquistat el
cas de l’Heliog~bal. PremiCiutat
de Barcelona2012pel seu rol en
el per/ode queens ocupacorn a
factbtumper a l’emergbnciaal
mainstream del pop underground
local, el 2016va denunciarel setge
de la Gu~rdiaUrbana. Les multes
per exc6s d’aforamentcorn a
resultat d’unallic~ncia de bar que
nos’ajusta a la sevaactivitat real
de sala de concerts van posar en
risc la sevaexist~ncia. Perbl’Helio
sobreviu, esperant, corn Vladimir
i Estragona Godot,la llicbncia que
li permetr~acabarles obres i set
oficialmentel que 6s de facto.
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ELS

Ecosistema
’queer’

IMPI LSORS
Cinc moments clau per a la
comunitat LGBTI

Fembalanq dels filtims deu anys de l’ambient
barceloni: de comgai i l~sbic ha passat a ser
LGBTI!

TEORIA
2008
ApareixTestoyonqui
deBeatriz/Paul
B.
Preciado,
text imprescindible
dela teoria
queeri del moviment
transa Barcelona
i Europa.

PerSebasti~Portell

Veniemd’aprovar la Llei de
matrimoniigualitari el 2005i
el 2014vaveurela llum la Llei
contra la LGBTIf6biaal Parlament.
Politics i figures pfibliques
(Vila, Collboni,Iceta, Cruanyes,
Barneda,Colau) han virat de la
subtilesa a lavisibilitat.
Per6, qu~ ha passat en aquesta
dbcada perqubes visquessin tants
canvis en el m6nLGBTI?
Doncsque hi havia un
ecosistemavivissim de teixit
social, culturali artistic que
estirava el carro. Desde12008hem
vist cornles lletres, cornla mf~sica,
cornel teatre, la festal l’univers
de la comunitat LGBTIsaltaven
la frontera mental que s’havien
dibuixat i passavena formar part
de l’imaginari de tothom.
Hemvist triomfar als escenaris
peces de Josep Maria Mir6, de
MarcRosichi de Guillem Clua.
Hemvistcorn Blai Bonet, MariaMercbMar~al, DavidVilaseca,
Mireia Calafell o Lluis MariaTod6
escrivien i eren llegits en clau de
g~nerei sexualitat.
Hemvist com Guille Milkyway
escampavala revoluci6 sexuali
corn Clara Peya ens inundava amb
les seves notes oce~niques.
Hemsuperat binarismes per
anar cap a paradigmes m6squeer
de les mansde Paul B. Preciado, de
Diana Pornoterrorista, de Marta

Segarra,de Brigitte Vasalloi de
Bel Olid.
Enshan visitat estrelles
mundials, corn les noies de
RuPaul,Judith Butler i Jack
Halberstam.
Hemvist corn es consolidaven
entitats hist6riques corn el Casal
Lambda,les Panteres Groguesi
el Grupd’AmicsGais, Lesbianes,
Transsexualsi Bisexuals, les
llibreries Antinovsi C6mpliceso el
BCNCheckPoint.
I hemsortit de festa. I rant!
Churros,Arena,Rita, el Dirty, el
Circuit, el Girlie, K~i,Pluma,la
Melon,Allioli O16,Somoslas...
Unambienttan creatiu, viu i
plural 6s m6sque un bon motiu per
celebrar.
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TEATRE
2012
Triomfa
el teatredetem~tica
LGBTI:
enunmateixanys’estrenen
Elprincipi
d’Arquimedes,
deI’avui aclamat
internacionalment
Josep
MariaMir6,i
Smiley.
Unahist~riad’ amor,
deGuillem
Clua.

LEGISLACI(~
2014
El 2 d’octubre,
amb
el consens
d’entitats
hist6riques
i agents
socials,el Parlament
deCatalunya
aprova
la Lleipergarantir
elsdretsdelesbianes,
gais,bisexuals,
transg~neres
i intersexuals
i pereradicar
I’homof6bia,
la bif6biai la transf6bia.

LLETRES
2015
Fitaclauperala literaturaLGBTI
a
casanostra:esrecupera
I’obrapo~tica
completa
deI’homoer6tic,
m[stici
existencialista
BlaiBoner.

FESTA
2017
NeixPluma,
unafestaambenfocament
queer,
i es consoliden
propostes
alternatives
cornLaKA,el grupdeLas
Cinco,LaMelon,
peranoies,i la nostrada
Allioli Ol&
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Maletes perdudes
Jordi Punti
(Empdries,2010)
Unpareperduti
quatrefills escampats
per Europaque
busquen,cadascea
la sevamanera,saber
qui va ser aquell
camionerque anava
sembrant
fills a cada
port. Aquestava ser
la primeranovel-la
deJordi Punt~,un
mapad’Europai un
rep&sdels eltims 50
anysd’hist~)ria de
Barcelona.

d’una casa adossada
de I’Empord&,en
Jordi explica com~s
dediffcil assumir
el
fracas dels somnis
d’adolescent mentre
t’enfrontesa la
felicitat absurda
dels
altres.
EIs fills de Llacuna
Park
Maria Guasch
(L’Altra, 2017)
Del Guinard(~
Canyars,
dela pres(~
on fa de professora
al Iloc onva n~ixer,
la vidadela Clara
tants caminsvedats
cornrica ~sla prosa
de Guasch.

Yo fui Johnny
Thunders
Carlos Zan6n
(RBA,2015)
EnFrancistorna a
casadespr(~sd’anys
a la deriva.PeN)el
seubarrija no~s el
queera i el seuentorn
est~pitjor del queell
estava. Mai no podr~
oblidarni qui haestat
ni quenoli agrada
el
pop.Rock’n’roll en
formade novel.la.

La ciutat cansada
Maria Cabrera
(Proa, 2017)
El Ilibre depoemes
deCabrera(~s un
canta la Ilibertat, a
la sensualitatdeles
coses
i la fragilitat
dels dies, que
converteixI’autora
enla m(~ssincera
deixebladeVinyoli.

Primavera,estiu,
etc.
Marta Rojals
(La Magrana,2011)

Lapell de la
frontera
arabJoyDivision,i que de vista? Ramises va queacabar~al Raval, generacions,entre
FrancescSer~s
sap quetornar a casa despullarperoferiral carreronI~nardva
els quetreballen de
(QuadernsCrema,
generaci(~queva
~s un mal negoci.
nosun relat directe de tenir unestudii a on
valenti els quefan
2014)
veure’s atrapadaen
la miseriadel nostre va aprendrea mirar
el gandulper crear
Entre els caminsde
Tot all6 queuna
temps, on ambben
el m(~nd’unaaltra
bellesa.CKticaal
la FranjadePortent
la crisi, I’l~lia, una
arquitecta queno
tarda mori ambles
poc estemcontents.
manera.
postmodernisme?No i la Garrotxa,Ser~s
pot projectarpisos
construeixperfils
bicicletes
ho sabem.
i t~ massasomnis
Llucia Ramis
Carrer Robadors
Aire de Dylan
autentics d’homes
per acomplir, sempre (Columna,2013)
MathiasI~nard
£nrique Vila-Matas EIs jugadorsde
i donesque malden
ser~un mirall. Una
Quaquedade tot
per sobreviurea
(Columna,2013)
(Seix Barral, 2012)
whist
donaquefa I’amor
all~) quevamser
En Lakhdar~s un
Un homenatge
al
Vicen~ PagesJord~ casanostra, ambla
escoltant AntSnia
d’adolescents quan
noi de T~ngerque
m(3ndel teatrei un
(Emp~ries,2009)
tremperade Capotei
Fonti es deprimeix
et fas grani et perds busca
la Ilibertat i
retrat del xocentreles Tancaten un garatge el verbdePla.
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TimeOut Barcelona sortia als
carrers de Barcelonaal gener del
2008, en un momentcrucial per
al cinemad’aqui. Feia nom6s
tres mesos,el festival de Sitges
havia inaugurat la 40a edici6 arab
L’orfenat, l’6pera prima de Juan
Antonio Bayona, que ha passat
a la hist6ria corn la segonacinta
m6staquillera del cine espanyol,
despr6s de Los otros. Tothomhi
veia la promesad’una ind~stria
que de sobte somiavaa fer grans
produccions. Despr6s seriem
testimonis de la perversi6 de la
f6rmula, en aquella ~poca en qu~
molts altres directors menors
s’apuntavenal carro del cine de
terror ambfactura americana,
sovint en angl~s. Nodirem noms,
seria lleig. Bayonano trigaria
a comen~ara fer cam/cap a
ultramar, primer treballant actors
internacionals a L’impossible
i Unmonstreem ve a veure, ara
preparant la nova entrega de
Jurassic World.
Dir que aix6 6s el m~s
importantque li ha passat al
cine catal~ en aquesta dbcada
6s q/iesti6 de perspectives. Fa
deu anys, Bayonaera un nen que
sortia de l’Escaci ara treballa
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arab l’Spielberg. Aleshoresera
una inspiraci6 per als ioves, ara
ia no podemdir queens pertanyi.
En el temps que fa que existim,
segurament, ha fet molt m6sper
aquesta cinematografia gent
corn AgustiVillaronga, arab Pa
negre si, per6 sobretot aquest
darrer any ambIncertaglbria, la
sublim i tenebrosa adaptaci6 de la
novel.la hom6nimade Joan Sales,
ambientada durant la Guerra
Civil, en un poble de la rereguarda
on la misbria moral s’escampa
corn una epid6mia. Ara,
Villaronga es proposa versionar
La mort i la primaverade Merc~
Rodoreda. Unrepte poderds que
seth bonic de veure.
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Aquests deu anys s6n,
sobretot, els anys de l’Albert
Serra, el monstrede Banyoles,
el cineasta m6sdiscol que hem
conegut.Just va ser el 2008que
El cant dels ocells es va estrenar
a Canes, sembrant admiraci6 i
desconcert. Despr~svindrien les
obres mestres, Histbria de la meva
morti La mort de Lluis XIV, dues
cintes complementhries, fosques
i ag6niques,on vain veure carn
i excrements,fred ipodridura,
tot engolit en un clarobscur que
posavaels p61sde punta. I aquests
deu anys s6n els anys, tamb6,
en qu~l’Isaki Lacuestaila Isa
Campohan aconseguit finanqar
el rodatge de Laproperapell, un
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ESTIU 1993
Nostalgiasense
condescend~ncia
a la pel.li deCarla
Sim6n.

S ES MAJESTATS
El cantdelsocells,
o corns’imagina
AlberLSerra
els Reis
d’Orient.

ElenaMartin

thriller g~lid, filmat en unaestaci6
d’esqui en temporadabaixa, amb
AlexMonner
traient del fons de les
entranyes una forqa sobrenatural,
de pantera engabiada.
Per tiltim, els nous talents. Hem
vistAmoretern de Marqal For~s,
on la famsexual es barreiava amb
el canibalisme.I hemvist, val la
pena dir-ho ben fort, moltes bones
pel.licules fetes per dories ioves.
Recordem-les. Mar Coil, amb
Tres dies ambla famflia. Neus
Ballfis ambL’anyde laplaga. Les
quatre noies de Les amiguesde
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l~gata, aixi comla seva actriu
protagonista, ElenaMartin, que
l’anypassat tamb6va fer el seu
debut corn a directora aJ~lia
ist. Per tiltim, en el lloc d’honor,
Estiu 1993de Carla Sim6n,la
gran sorpresa de la cartellera del
2017, una hist6ria autobiogrhfica
on la infhncia es barreia
arab la pbrduai el dol, sense
conductes autocompassives ni
condescendbncia. Una meravella
que, n’estemsegurs, d’aqui a
deu anys seguiremportant en la
mem6ria.
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Unafotoimpossible
Norecordosi algti la va fer, la
foto de12008,quart Sergi Belbel
dirigia el TNC,AlexRigolael
Lliure, Calixto Bieito el Romea,
i Javier Daultei CescCasadestis
tot iust comenqavenal capdavant
de LaVillarroel i del Mercatde
les Flors, respectivament.Algti
ha dit que, aleshores, el sistema
teatral barceloni eragaireb6
perfecte, arab cada espai ocupant
un ninxol concret, de latradici6 a
l’avantguarda. Des de Laplafa del
Diamantal TNCfins a la segona
edici6 del cicle RadicalsLliure. Del
cicle de la Beckettdedicatal teatre
catalh contemporani,a Tirant lo
Blanc, de Bieito i CarlesSantos.
Del Germanesde Carol L6pez de La
Villarroel al naixementde la Sala
Flyhard, el 2010.

’ELS NOIS
D’HIST(~RIA’
JosepMariaPou
vareobrirel Teatre
Goyael :2008
ambla pe~a
d’AlanBennett.
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Ostermeier
i Veronese
Va set quan ens vamacostumar a
veure la Schaub(ihne de Thomas
Ostermeiercada any, aixf corn la
Needcompanyde 3an Lauwers,
laVolksbfihnede FrankCastoff...
Quanvam al.lucinar ambles
versions de Txdkhovde Daniel
Veronese. QuanOriol Broggi
descobriaValle-Incl~ni ens
regalava el magnificLucesde
Bohemia e12011.
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Unnoipetiti ros

Amb
Bonitoi Shengo

Clara Segura, Pablo Derqui, Lluis
HomariPere Arquillu6j a hi eren el
2008. Per aix6 aquestaha estat la
d6cadade Pol L6pez,a qui elgran
ptlblic va descobrir aElsfer4stecs
(2013) de Lluis Pasqual. Enel paper
de Christopher BooneaEl curi6s
incident del gos a mitjanit (2015),
ens faria creure que era capa9de
qualsevol cosa. Feia molt poc,
el 2009, quart encara estudiava
a l’Institut, que Julio Manrique
ens l’havia presentat aAmerican
Buffalo. I que PauCarri6li havia
tret la mascaraalvan ielsgossos
(2012), unape~aque podria entrar
dins la casella de’generacional’.

E12009,van instal.lar la carpa
a laplaqa MargaritaXirgu un
homei una dona que feien del circ
purapoesia. BlgiMateui Camille
Decourtye,arab el cavall Bonito,
estrenavenLesortdu dedans, un
espectacle sensorial, queensfeia
riure i plorar, enlairar-nos, set nens
sense deixar de ser adults. I d’aqui
fins aB~sties(2015), ambels cavalls
Bonitoi Shengo,la garsa Gusiles
cotorres Zou, FaroucheiMidinette.
Ells s6n la puntade llan~a d’una
generaci6 que ha tornat a posar
l’espectacle m6sgran del m6nen el
primer pla, ambcompanyiescorn
"eia", AnimalReligion,Psirc...
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EL C~,LCUL
ESPANTA:
uns deu
museus i fundacions m~s unes
quinze galeries de primeralinia,
a una mitjana de sis exposicions
anuals cadascun durant deu
anys.., dona ni m6sni menysque
1.500 exposicions de certa qualitat
al llarg de la darrera d~cada.
Caldr~ una mica de m~tode: art
antic. Aqui el CaixaForumdona
el do de pit: Abansdel Diluvi.
Mesopotamia 3500-2100 aC
(2012), Animalsi faraons (2015)
i Agon!La competici6a l’antiga
Gr~cias6n tres bons exemplesde
la bellesa arqueolbgica.
Impressionismei segle XIX.La
Fundaci6 Mapfre ens ha obsequiat
arab grans mostres: De VanGogh
a Matisse. Col.leccions deIMuseu

d’Orsay(2015)i Renoirentre
clones (2016). E1CaixaForum
tampoces queda curt:Mestres de
la col.lecci6 Clarck(2011),Pissarro
(2013), Obresmestresde la Phillips
Collection(2016),Sorolla. El color
del mar(2014). I el MNAC
rebla
el clau ambla recuperaci6 d’una
sbrie d’artistes catalansa cavall del
canvi de segle: Casagemas,Lluisa
Vidal, Tapir6, Ismael Smith, Torn6Esquius, Gos6...
Pel que fa ales avantguardes
histbriques, la Pedrera ha
programatel futurista Depero
(2013)i el constructivista
Lissitzki (2014). E1MNAC
dedicar una retrospectiva a
l’escultor Juli Gonz~lez(2008),
una antol6gica del trio dadaista
Duchamp,ManRay i Picabia
(2008) i encara una exquisida
exposici6 sobreJoiesd’artista.
Del modernismea l’ avantguarda
(2010). LaMir6,apart de les
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MOLTAMIJSICA
Aquestestiu hemvist
les exposicions
de David
Bowieal Museu
del
Disseny,BrianEnoal
SantaM6nica
i Bj5rkal
CCCB.

Coneixes
#404
el Raval?¯
Dedel~?I 17demar~2016

mostresdedicades al pintor del
passatge del Credit -L’escalade
l’evasi6 (2011),Mir6i l’objecte
(2015)-,vaconsagrarunaexpo
a la Primera GuerraMundial,
Barcelona,zona neutral (2014).
Senseoblidar Picasso al seu museu:
Davant Degas (2010), Picasso/DaE
(2015)iRetrats(2017).
La fotografia pren cada
vegada m6simport~ncia en el
panoramaexpositiubarceloni.
Ens6n mostres les exposicions de
Sebasti~oSalgado(2014) i Philippe
Halsman(2016) al CaixaForum
GerdaTaro (2009), Robert Capa
(2011)iJoanColom(2013)
MNAC.
I tamb~hemtingut algunes
bonesnoticies en l’art
contemporani: Barcel6 (2010)
i Warhol(2017) al CaixaForum,
Amat(2017)a la Pedrerai les
exposicionsdel punk(2016) i
Brossa (2017) al MACBA.
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MiquelBarcel6
Jaume
Plensa

PODR[EMCOMEN(~AR
AMBuna
llista dels principals creadors que
ens han deixat aquesta darrera
dbcada: Jordi Benito (2008),
Albert R/~fols-Casamada(2009),
Antoni T~tpies (2012), Josep
Maria Subirachs (2014), Lluis
Marsans i Montserrat Gudiol
(2015), Benet Rossell, Francesc
Tod6i Tres (2016) i Xavier
Corber6 (2017).
D’altra banda, hempogut veure
obra d’artistes contemporanis
estrangers de prestigi
internacional corn NancySpero,
Cildo Meireles, AndreaFraser
o Rosemarie Castro al MACBA;
Olafur Eliasson, MonaHatoum
i Roni Horn a la Fundaci6 Joan
Mir6; Ai WeiWei, SophieCalle,

ACTIVISME
FerranGarciaSevilla
haviadecelebraruna
retrospectivaal MACBA.
les noticiapelseu
activismedesimboltales
xarxessocials.

#437
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Paula Regoi Alexander Kluge
a La Virreina, iAnnaMaria
Maiolino, Kerry James Marshall,
Allan Kaprowi Harun Farocki
a la Fundaci6 Thpies. Unabona
collita.
Les nostres patums no han
deixat d’exposaro d’estar rere
iniciatives curatorials. Creadors
consagrats durant la d~cadadel
1970i principis de11980corn
Antoni Muntadas, Francesc
Tortes, Pereiaume, Frederic Amat,
Joan Fontcuberta, Carlos Pazos
o els m6srecents JaumePlensa i
Ignasi Aballi. Plensa ha cedit per
vuit anys una escultura, Carmela,
a l’Aiuntamentde Barcelona,
instal.lada davantdel Palau de la
Mfisica. Frederic Amatva foradar
un Obelisc(2014) als jardinets
Gr~cia, i AntoniLlena provoc~la
pol~mica amb el seuHomenatge
als castellers (2012)a la pla~aSant
Miquel, a tocar de l’Aiuntament.E1

MNAC
va apostar el 2014 per una
arriscadaManiobrade Perejaume,
i tres anys despr6s FrancescTortes
contraatacava amb la no menys
excel.lent La capsa entrbpica, que
encara es pot visitar.
Malauradament, la generaci6
que va comenqara destacar
a principis de la d~cadadel
2000, per culpa de la crisi, no ha
tingut les oportunitats que es
mereixia. No acabaria mai amb
la llista, per6 destaquemaqui el
conceptualisme referencialista-i
filoarqueol6gic- de Jesfis Gald6n,
l’informalista YagoHortal, els
delicats treballs ambpaper de
MarArza, les caricatures socials
d’Efr6nAlvarez, la figuraci6
s/adica de GinoRubert,la s~via
fotografia d’AnnaMalagrida, la
falsa frivolitat de Carles Congost,
la reivindicaci6social de Nfiria
Gfiell, Patricia Dauder,Alicia
Kopf... no acabaria mai.

#447

#450

2 demar(~
2017

23demar(~2017

REBELS ® ~1

29

Compra
entrades
i reservataulaa timeout.cat

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 16-30

O.J.D.:

TARIFA: 158250 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 7800 CM² - 1500%

SECCIÓN: REPORTAJE

11 Enero, 2018

Extincions i
tendi ncies
PerLaiaBeltran

CUANDO
DESPERT(i, EL
dinosaurio todav[a estaba
alIL Ningfi sap a qui es referia
l’escriptor AugustoMonterroso
en aquest microrelat, per6
segur que no eren els comer~os
centenaris de Barcelona.
Malauradament, cada dia
en tanca algun. E1 darter? E1
Ingenio, la botiga de capgrossos
i gegants fundadael 1838i
que havia col.laborat amb
Joan Brossa, SalvadorDali i
el Cirque du Soleil. Durantla
primera d~cada de Time Out
hemvist, arab tristesa i fins
i tot desesperaci6, corn no
poques botigues arab solera
es convertien an sucursals

banchries o dispensaris de
souvenirs.La llista 6s tan llarga
comdolorosa, sobretot a partir
de12014,l’any que va entrar
en vigor la llei queactualitzava
els lloguers antics. Alguns
pocs establiments -com, per
exemple, Gratac6s- van canviar
d’emplaqamenti han pogut
tirar endavant.Moltsaltres,
com Vinqon -tot un emblema
de la Barcelonade disseny i
que ocupavala casa natal del
pintor RamonCasas-, van ser
fagocitats per una multinacional
t~xtil abanderadadel madein
China. I quan ens despertem,
encara hi seth: no, no era un
malson. Tamb6hi ser/~ Amazon.

AL
>
DAVANT
Compra
entrades
i reservataulaa timeout.cat

A L’INSTITUTJA ensvan
explicar que l’energia nies
crea nies destrueix, nom6ses
transforma. Deu anys de Time
Out al peu del can6 ens han
donat prou indicis per afirmar
que amb la modapassa una
cosa semblant. I qui diu moda,
ho diu d’una manera inclusiva,
sumant-hi botigues, creadors
i esdevenimentssat~l.lit tan
dispars comla passarel.la
080, el Festivalet i el PaloAlto
Market. Avui ja no podem
anar a la botiga de Zazo&Brull
ni de Juan Antonio L6pez
per6 si a la que comparteixen
MiriamPonsa, Txell Miras i
Josep Abril. La uni6 fa la forqa.
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Tamb6han arrelat botigues
on el mateix dissenyador 6s
qui t’at6n (Malahierba,Ivori,
La Tercera...), conceptstores
indies o de luxe (Colmado
Nuovum
vs. Sta. Teresa) ipopups als hotels m6scool (My
Barrio, La Algodonera...). Del
boomde la modavintage n’han
sobreviscut quatre i la moda
~tica i sostenibleester virant de
fenomenpuntual a estil de vida
(Coshop).Per6, alerta, demhtot
pot canviar.
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La cantautora presenta demà al Palau el seu disc de versions ‘French touch’

Carla Bruni

«No sé
quina idea
té la gent
de mi»

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Carla Bruni va reaparèixer aquesta tardor al mercat discogràfic amb
French touch, un treball en què porta
a un terreny intimista, amb aromes
folk, jazzístiques i llatines, 11 cançons anglosaxones de tots els temps,
de Henry Mancini a AC/DC. Tres anys
i mig després del seu debut barceloní, la cantautora, exmodel i ex primera dama francesa presenta el seu
nou repertori demà al Palau de la
Música (21.00 hores), dins del Festival Mil·lenni.
–Així que ha decidit descansar com
a compositora i parlar a través de
cançons d’altres autors.
–Exactament. Va ser cosa de David
Foster, el productor, que llavors era
el responsable de Verve, el meu segell als Estats Units, especialitzat en
jazz. Va venir a veure’m al concert
que vaig fer a Los Angeles en l’anterior gira i em va dir que li encantava
la meva veu però que era una pena
no poder entendre els meus textos
en francès, per això em va demanar
que escrivís cançons en anglès. I això
jo no puc fer-ho. Ho vaig intentar du-

rant molts anys i no n’era capaç. Així que em va plantejar: ¿per què no
fer un disc de covers? Com que tenia
moltes ganes de treballar amb ell,
ho vaig acceptar.
–Part del disc es va gravar als històrics estudis de Capitol, a Los Angeles, amb músics de prestigi com Jim
Keltner i Dean Parks. ¿Buscava un
determinat clima de disc clàssic?
–Sí, una atmosfera que David va
ser capaç de construir i que lligava
amb l’esperit de les cançons. Gràcies a David vaig poder comptar amb
aquests músics fantàstics.
–¿Quina és la clau per entendre la
selecció de les cançons?
–No hi ha una clau. Són cançons per
ser escoltades, no cal entendre-les.
No és un treball intel·lectual. Només
són una sèrie de cançons per sentir
per plaer. Si t’agraden, fantàstic. Si
no, no passa res.
–El disc s’obre amb Enjoy the silence, de Depeche Mode. ¿Ens està
dient que la música a vegades és soroll ambiental i que és millor disfrutar del silenci?

–No, més aviat que les paraules poden ser perilloses, més que la música. Les paraules es poden utilitzar
per mentir, no sempre són una cosa
bona. I aquesta cançó és avui potser
més necessària que mai, perquè actualment la gent parla molt.
–Adapta Miss you, dels Rolling Stones, amb violins de disco music antiga i una guitarra espanyola. Li agrada transformar les cançons.
–Sí, m’encanta. Una cançó es pot
convertir en una cosa diferent,
aquest era el repte permanent en
tot aquest disc. Dels Stones m’agrada gairebé tot, és molt difícil triar, i
em vaig quedar amb aquesta adaptació pel seu sabor llatí, hispà, que
vam aconseguir imprimir-li.
–The winner takes it all, d’Abba, sense el ritme pop original, és desoladora.
–¡És que és una cançó molt trista, sobre una parella que acaba de trencar!
M’agrada el folk i amb aquest tractament pots sentir la crueltat d’aquestes estrofes. M’encanta Abba, sobretot per ballar, però aquesta cançó és
una altra cosa.

«Són cançons
per escoltar, no
cal entendre-les.
No és un treball
intel·lectual. Són
per sentir per plaer»
«Als concerts
es barregen
moltes emocions.
M’encanta ser
a l’escenari, és
un lloc bonic»

–¿I què l’atrau de Highway to hell,
d’AC/DC?
–És una cançó perfecta de música
metalera i em va agradar tractar-la
com una cançó de jazz, va ser divertit i així pots prestar més atenció a
la lletra. M’agrada la versió original
d’AC/DC, però aquí en vam voler fer
una versió femenina [riu].
–¿Femenina? ¿S’identifica amb el
missatge d’estar «a l’autopista cap
a l’infern»?
–Bé, ¡prefereixo estar a l’escala al cel
[Stairway to heaven]! Per a la meva generació, Led Zeppelin va ser molt important. Tot i que per a una banda de
metal, estar a l’autopista cap a l’infern és una cosa bona.
–Converteix A perfect day, de Lou
Reed, en un vals.
–Un petit vals, sí. Podria haver triat
qualsevol altra cançó de Lou Reed,
des de The Velvet Underground fins
a les del disc amb John Cale, Songs for
Drella, per exemple. El meu disc favorit segurament sigui Berlin, molt
fosc. Vaig tenir l’oportunitat de conèixe’l fa uns anys. Tinc un bon amic
que també era amic seu i vam quedar
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un dia per dinar, amb el meu marit, Lou Reed i la seva dona, Laurie
Anderson. Era un gran home que
va tenir una infància complicada.
Potser arrossegava un dolor llunyà que venia d’allà.
–¿Com va ser comptar amb Willie
Nelson a Crazy?
–Doncs tan senzill com gravar la
versió, enviar-l’hi i preguntar-li
si li agradaria cantar-hi. I va passar una cosa increïble: ¡em va dir
que sí! Va cantar la seva part i me
la va enviar. M’agrada el country,
aquesta cançó en particular i la
versió que va fer Patsy Cline.
–Han passat quatre anys i mig des
del disc anterior. ¿Li ha costat trobar el moment per concentrar-se
i fer el disc?
–No, només que jo soc bastant
lenta fent les coses. No soc gaire
ràpida, no.
–¿Tornarà a gravar cançons pròpies en francès?
–Sí, segur, aquest és la meva principal feina, compondre cançons.
Ser vocalista i interpretar cançons
llegendàries com les d’aquest disc
és increïble, però m’agrada compondre. I per escriure, definitivament, la meva llengua és el francès. Una mica l’italià, també. Penso en els dos idiomes, i si estic a
Itàlia una temporada acabo pensant i fins i tot somiant en italià. I
l’anglès, per cantar m’està bé. Mai
he intentat cantar en espanyol, ho
podria provar.
–Va debutar amb Quelqu’un m’a
dit, fa ja 15 anys. Després de cinc
discos, ¿creu que el públic veu en
vostè una artista consolidada?
–No tinc ni idea de com em veu
la gent. ¿Potser vostè podria dirm’ho? No tinc percepcions sobre
això.
–Bé, se suposa que això és una
entrevista en què vostè és qui
respon unes preguntes.
–Oh, però no hi ha regles a les entrevistes, ¿oi? Sigui com sigui, si
em pregunta quina idea crec que
té la gent de mi, no ho sé.
–En aquest temps, i després
d’una primera gira internacional,
¿ha après a sentir-se còmoda a
l’escenari?
–En els concerts es barregen moltes sensacions i emocions, i jo no
utilitzaria la paraula comoditat,
però sí que puc dir que m’encanta
ser a l’escenari, és un lloc bonic.
–Torna a Barcelona després d’actuar el 2014 a Pedralbes.
–Ho recordo bé, va ser l’últim
concert del tour, en un lloc fantàstic i davant d’un públic encantador. Aquesta vegada vindré amb
dos músics més, violoncel i bateria. Repassarem moltes de les cançons d’aquest disc i alguns dels
meus treballs en francès. Serà
una cosa íntima i càlida, o això és
el que intentaré. H

33 Un moment del muntatge de ‘Carmen’ estrenat al Maggio Musicale de

DENÚNCIA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

‘Carmen’ es r

3Polèmica per una adaptació en qu
IRENE SAVIO
ROMA

U

n clàssic gens clàssic ha
incendiat els ànims artístics a Itàlia. Una adaptació en clau feminista de
l’òpera Carmen de Georges Bizet,
una de les obres dramàtiques més
populars del compositor francès
–basada al seu torn en un text de
Prosper Mérimée del 1845–, ha originat una acarnissada polèmica per
una proposta que buscava denunciar la violència sexista.
És el que ha passat per la posada
en escena, diumenge passat al teatre del Maggio Musicale de Florència,
d’una nova versió de l’obra en què la
protagonista no mor –es defensa i
mata el seu botxí, Don José–, un detall que va ser rebut amb esbroncades i xiulets per part de l’audiència. I,
tot seguit, la controvèrsia va continuar a la premsa i entre els internautes
–van omplir Twitter amb hashtags
com #CarmenNonMuore i #GirlPower– i fins i tot s’ha tornat objecte
de conversa en bars i quioscos.
«No m’ho esperava», va comentar, desconcertat, el director del teatre florentí, Cristian Chiarot. «Les

dues proves generals van anar bé. L
nova versió va ser acollida amb ser
nitat, en un clima tranquil», va af
gir. «Jo mateix vaig sentir la reacci
del públic: hi va haver xiulets i en
renou. Una protesta general que é
comprensible. No es pot alterar un
obra mestra com la de Bizet», va co
mentar el crític Giovanni Gavazzen

ADEU A LA DONA OBJECTE / La idea de pr

posar una Carmen diferent va ser de
mateix Chiarot, però va gaudir de
suport del director d’escena Leo Mu
cato. «Mostrarem un Bizet actuali
zat, despullant-lo d’aquesta visió de
segle XIX de la dona objecte», va fer s
ber dies abans. Amb això, va néixe
una Carmen ambientada en un assen
tament de gitanos romanesos a la p
rifèria d’una urbs italiana dels 80
amb un Don José en el paper d’un p
licia antiavalots. I amb el final re
daptat: en l’últim acte, Carmen
pren la pistola al seu botxí i el mata
L’envit florentí va convidar així
reflectir sobre un tema greu a Itàli
–com en altres països europeus, en
tre ells Espanya–, però escassamen
visible, com és la violència contra le
dones. Una plaga que, només l’an

Viva Málaga
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ENTREVISTA Carla Bruni ofrece estos días dos conciertos en Madrid y Barcelona

Dos ‘toques franceses’
PRIMERA DAMA__ “Era Carla Bruni incluso cuando vivía en el Palacio del
Elíseo. Aquella fue una gran experiencia, pero estoy feliz de que acabara”
ROMA. EFE

C

arla Bruni visitará España
este mes para ofrecer dos
conciertos y dejar aquí algo
de ese toque francés que en
2003 le permitió reinventarse como
autora del éxito mundial Quelqu'un m'a dit por encima de su pasado como modelo y el convertirse
en primera dama de Francia.
“Era Carla Bruni incluso cuando
vivía en el Palacio del Elíseo. Aquella fue una gran experiencia, pero
también una etapa compleja y estoy feliz de que acabara”, reconoce
la artista.
Su matrimonio con Nicolas Sarkozy, presidente galo entre 2007 y
2012, coincidió de pleno con gran
parte de su consolidación como intérprete y compositora, algo que en
su opinión no tuvo incidencia real
en sus creaciones.
“Yo nunca tuve poder alguno.
Esa fue una idea tonta de los medios. Lo único que podía hacer
cuando estaba casada con el presidente era ayudar a otras personas; Carla Bruni, durante el Festival de Música de San Remo. EFE/ARCHIVO
eso sí que era estupendo”, asegura
Bruni (Turín, 1967).
Hoy actuará en el de sus conciertos en Los Ángeles y
Cinco son los álbumes que jalole propuso trabajar juntos, pero a
nan actualmente su discografía, Teatro Nuevo
Bruni le costaba mucho componer
desde el citado Quelqu'un m'a dit Apolo de Madrid y en el idioma de Shakespeare y, por
ello, decidió grabar un disco de
(2003) hasta el más reciente French el viernes lo hará
versiones con canciones como The
touch (2017), en el que versiona en
en
el
Palau
de
la
clave acústica y con su peculiar eswinner takes it all de ABBA o HighMúsica de
way to hell de AC/DC.
tilo temas míticos en inglés.
Hacer un disco en ese idioma fue Barcelona
“Tenía 24 demos que quedaron
idea de su productor, David Foster,
reducidas a 11 cortes. No sabría demultipremiado merced a sus trabacir por qué estos y no otros, pero
jos previos con artistas como Bartodos están atados a mi memoria”,
bra Streisand, Whitney Houston,
argumenta Bruni, que lanzó como
Michael Jackson o Mariah Carey.
primer sencillo su reinterpretación
Foster fue a verla en 2013 a uno
del tema de Depeche Mode Enjoy

the Silence, una de sus canciones
favoritas “en el mundo entero”.
Puede que canciones como estas o como Miss you, de The Rolling Stones, no concuerden con
la idea de canción francesa que el
público tiene de ella, pero se hallan muy en la raíz de lo que ha
hecho siempre, declara.
“En realidad son canciones que
cantaba antes de componer mi
propia música, así que de alguna
manera me inspiraron”, señala la
artista, quien, como medio italiana, no descarta lanzar “algún día”
un álbum de canciones en su otra
lengua madre.
Su French touch llega cuatro
años después de Little french
songs (2013), último álbum de estudio con composiciones propias
hasta la fecha, algo a lo que resta
importancia. “Cuatro años para
mí no es mucho tiempo, a mi edad
ese es un plazo que pasa muy deprisa”, dice entre risas, negando
cualquier crisis de inspiración.
Hoy lo llevará al Teatro Nuevo
Apolo de Madrid y el viernes al
Palau de la Música de Barcelona,
transcurridos tres años de su última y “fantástica” actuación en esta ciudad.
“Por supuesto que soy feminista. Mi generación tuvo muchas
oportunidades porque las mujeres que vinieron delante nuestro
lucharon por cosas como el control de natalidad o el aborto legal... En los años 60 y 70, que es
cuando yo nací, se hizo mucho en
este sentido y creo que ahora todo
eso está volviendo de nuevo, lo
cual me parece genial”, matiza.
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adie camina de costado.
Lo sabemos porque lo vemos. Dar un paso al lado
es un eufemismo. Y cuando alguien quiere hacer creer lo contrario es porque nos está indicando que pretende seguir una ruta
paralela a la que las circunstancias le han obligado a abandonar
para intentar regresar más adelante a la calle principal. Pero
también aprendimos que las líneas paralelas son aquellas que
nunca se encuentran, por eso intuimos que volver sobre los pasos
perdidos es un imposible.
La geometría marca la vida y
la poesía la senda. Aquella que,
según Machado, al volver la vista
atrás verás que nunca has de volver a pisar. Que Artur Mas repita
por segunda vez en dos años que
da un paso al lado no significa
que ignore este principio elemental. Solo quiere disimular públicamente lo que le escuece personalmente. Es comprensible. Sabe
que le echan pero se resiste a admitirlo. Las circunstancias políticas han sido aciagas con él. Paciente aspirante, ha visto alargar
todas sus esperas más allá de lo
previsible. También doblemente
como oponente a Maragall: por
delegación en el Ayuntamiento
primero y como candidato a la Generalitat directamente después.
Solo una constancia a base de esfuerzo fruto de una contención a
prueba de tentaciones podían permitirle mantenerse a flote en medio de un mar embravecido por
intempestivas borrascas. De ahí
el timón de referencia y su consigna marinera.
Pero el mar es traidor incluso
para los navegantes más experimentados. Y la política es un océano. Sus corrientes conocidas conviven con las inadvertidas y los
temporales anunciados con los
cambios imprevistos de viento.
Así se ha visto él mismo surcando
las aguas turbulentas del destino
que como creyente confeso ha tenido que aceptar aunque como

La fe y el destino
JOSEP CUNÍ
persona altiva concibe injusto. Su
insistencia en proyectar una imagen de humildad ha contrastado
con su resistencia a reconocer públicamente sus errores, el principal de los cuales confiar en exceso en unos colaboradores que se
han demostrado asesores poco
atinados y compañeros demasiado interesados.
Releer el retrato nada complaciente entonces que le hizo Pilar
Rahola en La máscara del Rei Artur (2010) ayuda a percatarse de
ello y a descifrarlo con la lupa del
tiempo. Allí el protagonista insistía que no se debía a nadie y que
los edecanes del pujolismo conocidos como pinyol, en caso de existir, no le limitarían una vez alcanzada la costa presidencial. No fue

Auspiciado
primero y
condicionado
después por ellos,
el pinyol acabó
siendo el hueso
de Artur Mas

Artur Mas, en una rueda de prensa en la sede del PDeCat.

así. Auspiciado primero y condicionado después por ellos, el pinyol acabó siendo su hueso. Y tan
duro de roer que para salvarles
tuvo que hacer el primer gesto hace ahora justo un año.
La sentencia prevista para la
próxima semana del caso Palau le
obliga al segundo provocado por
otras razones judiciales. Una ya
sentenciada, otras amenazantes.
Así, lo que él quiso hacer creer
que sorteaba hábilmente de la política se lo ha arrebatado eficientemente la justicia. En medio, el ungido Puigdemont que se rebeló a
ser el obediente delegado asignado. Lógico. También la vida demuestra que de tan difícil, es casi
imposible ostentar el poder por
persona interpuesta. Llegado el

/ MASSIMILIANO MINOCRI

momento, ésta debe tomar decisiones que no siempre pueden ni
ser concertadas ni siquiera consultadas. Y menos aún, si estas audacias obedecen a convicciones
propias en momentos cruciales
que ayudan a matar al padre. Por
erróneas que se demuestren posteriormente, como así ha sido y
así se está pagando. Artur Mas el
primero. Presentado hoy por sus
contrarios como el responsable
del delirio independentista no tardará en conocer el veredicto de
sus detractores, que se alejaran
de él verbalmente como ya hicieron estos últimos meses sutilmente al percatarse que no había vuelta atrás y que las únicas posibilidades de mantenerse en el poder
era arrimando su ascua a la sardina de quien podía pelearlo.
Y ahí están algunos de ellos,
asesorando en Bruselas lo que no
pueden imponer en Catalunya.
Ese país virulento que Mas conoce y padece. Ese calvario social
plagado de corrientes subterráneas de las que emergen los zarpazos más dolorosos por inimaginables. Ese mundo desagradecido en el que es ingrato sobrevivir
a tu propia estela cuando el tiempo la va difuminando. Y ese fue el
otro traspié de quien no supo leer
las escrituras electorales y no quiso ceder a la evidencia del veredicto. Cual centro de un triángulo
perverso, Artur Mas ha ido viendo como cada uno de los vértices
se le alejaba inexorablemente. La
presunción de inocencia judicial,
la generosidad que esperaba de
los beneficiarios de sus concesiones económicas y la lejanía de
unos herederos políticos que le
dieron por amortizado cuando entendieron que debían refundarse
en otras siglas imposibles. Reivindicándose como mártir de la causa por él enarbolada solo consiguió parecer una víctima removiéndose en su egocentrismo. Por
eso dice que solo vuelve a dar un
paso al lado pero que no se retira.
Y es cierto. Le retiran.
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Artur Mas demana «no posar en perill» la
majoria sobiranista i evitar noves eleccions
 Aposta perquè l'independentisme actuï «en els marcs establerts per l'Estat» i desitja que l'acord ﬁnal per a la investidura
garanteixi una legislatura sencera L'expresident del PDeCAT dona per fet que si Puigdemont torna a Catalunya el detindran
vé» perquè s'ha forçat la legalitat
«de manera molt gran» podria
adequar les lleis per avortar-lo. Alhora, l'excap de la Generalitat
també va defensar que les condicions polítiques actuals no són
«normals», de manera que no es
poden aplicar «codis de conducta
anteriors» perquè la situació
d'avui dia és «excepcional» i cal
«innovar constantment» per trobar «fórmules inimaginables».

AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ L'expresident de la Generalitat
i des d'aquest dimarts expresident
del PDeCAT, Artur Mas, va assegurar que «no es pot posar en perill» la majoria independentista al
Parlament sorgida de les eleccions del  de desembre i que,
per tant, cal evitar que es repeteixin els comicis. Així, va demanar
ahir en una entrevista de Catalunya Ràdio que el Govern que sorgeixi del -D «no serveixi per a
uns mesos, sinó per a tota una legislatura». L'expresident del PDeCAT es va mostrar partidari que la
fórmula de l'acord final entre les
forces independentistes serveixi
per garantir una legislatura sencera.
Mas va celebrar que l'independentisme aconseguís més del 
dels sufragis amb una participació del , «que és gairebé tothom», però va advertir que aquest
percentatge permet mantenir el
rumb cap a la independència
però no a qualsevol preu. «S'haurà
de fer en els marcs establerts per
l'Estat espanyol, que són una cotilla, perquè ja s'ha vist el recorregut que tenen», va lamentar, alhora que el Govern treballi en les
qüestions del dia a dia, va dir.
Va negar que la societat catalana estigui trencada, sinó que està
políticament dividida «com hi ha
una divisió profunda al Regne
Unit sobre si s'han de quedar a la
Unió Europea o no», va comparar,
i va dir que la millor manera per
resoldre aquestes divisions és un
referèndum.
Creu que a l'independentisme
li convé que la Presidència de Carles Puigdemont «no sigui
anul·lada o desbordada des de
Madrid, com ha passat en els darrers mesos» amb l'aplicació de
l'article  de la Constitució, i va

El fins ara president del PDeCAT, Artur Mas, a la roda de premsa on va anunciar que deixava el càrrec. REUTERS

recordar que el candidat de JuntsxCat s'arrisca a ser detingut i empresonat si torna a Espanya. «Algú
que va votar la llista de JuntsxCat
perquè tornés Puigdemont realment vol que torni perquè el fiquin a la presó?», va preguntar.
Cas Palau
Preguntat per si la seva dimissió
com a líder del PDeCAT té a veure
amb el fet que dilluns vinent es coneixerà la sentència del conegut
com cas Palau, va asseverar que
es tracta d'una decisió presa «des
d'abans de l'estiu» i que havia posposat perquè no coincidís amb el
referèndum de l' d'octubre ni
amb les eleccions del -D. «Pel
referèndum de l'-O s'hagués malinterpretat, després de l'-O s'hagués malinterpretat i durant les

eleccions s'hagués malinterpretat», va exposar.
Va insistir que ell no ha estat citat a declarar en el judici de l'espoli del Palau de la Música i va defensar l'extresorer de l'extinta
CDC Daniel Osàcar davant les
acusacions de presumpte finançament il·legal del partit: «El segueixo defensant i, si hi ha condemna, el seguiré defensant, perquè el conec personalment».
En un altre sentit, Mas va constatar que tots els investigats en la
causa ampliada per l'-O -com ell
mateix- hauran de prendre decisions, sobretot si la seva presència
a primera línia política «posa en
perill el projecte comú». Tot i que
no va dir que els recomani cap
passa enrere, va asseverar que ell
ha aplicat sempre un codi de con-

ducta on ha prioritzat el país, després el partit i, en última instància,
les seves preferències personals.
Finalment Mas, que va opinar que
en el nou executiu hi podria haver
persones implicades en processos judicials oberts pel procés sobiranista, no va descartar que pugui tornar a primera línia política
en un futur o ser candidat en unes
noves eleccions. Tot i això, va sentenciar que en tot cas seria a llarg
termini, perquè dona per fet que
en breu pot quedar inhabilitat
d'exercir cap càrrec públic.
Mas també va apuntar que no
sap si mantenir una part del Govern a Brussel·les i una altra a Catalunya seria «legalment possible». De fet, va advertir que si el
govern espanyol considera que
l'escenari de l'acord final «no con-

Rebuig a unes noves eleccions
Precisament, ahir el portaveu del
PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va considerar que Carles
Puigdemont ha de poder convertir-se, de nou, en president de la
Generalitat. En aquest sentit, va
fer una apel·lació al govern espanyol i a la Fiscalia General de l'Estat
per tal que «facilitin» que la majoria independentista sorgida de les
urnes pugui «complir els seus
compromisos».
Ara bé, també va reconèixer
que si no és possible que Puigdemont torni a Catalunya això no
s'ha de traduir en una nova convocatòria d'eleccions. «Cal primar
el compromís amb els electors i
els resultats del -D, reconeixent
que no és la situació òptima però
tampoc podem menystenir els resultats amb una majoria reclamant que es restauri la situació
prèvia al », va manifestar. També va remarcar que Puigdemont
«té el desig de tornar a Catalunya»
però que ho ha de fer «en les condicions que reconeguin la dignitat
de la institució que representa
com a president».
Campuzano també va reconèixer que és «difícil i complicat» que
Puigdemont pugui ser investit o
telemàticament o a través de vot
delegat però que «és al que ens devem».

Junqueras demana al TS el trasllat urgent
de presó i permisos per acudir al Parlament

Els papers que els Mossos volien cremar
destapen un desviament de 3 milions al procés

 Els advocats del diputat electe en el
Parlament i líder d'ERC, Oriol Junqueras,
van enviar al Tribunal Suprem (TS) un escrit que sol·licita «l'autorització per al
trasllat urgent» de centre penitenciari i
permisos per acudir al Parlament.
Segons l'escrit de la defensa, Junqueras demana «permisos de sortida o excarceració» per assistir a les sessions de
constitució i d'investidura del Parlament
en condició de diputat electe. Els lletrats
argumenten que un pres segueix mante-

 Els papers sobre el referèndum de l’1
d’octubre que els Mossos d’Esquadra
anaven a cremar han destapat dades sobre un desviament de 3 milions d’euros
per al procés independentista, segons
apuntava ahir el diari El País.
El jutjat de Juan Antonio Ramírez Suñer, el d’Instrucció 13 de Barcelona, que
investiga delictes relacionats amb el referèndum de l’1-O ha conclos que entre els
documents que es trobaven en 30 caixes
hi ha apunts contables que sumen més de

nint els seus drets polítics, com votar i ser
triat en un procés electoral: «Un diputat
electe ha de poder exercir les seves funcions polítiques essencials».
Empresonat al centre penitenciari madrileny d'Estremera, Junqueras també
sol·licita el trasllat al centre penitenciari
català de Brians I (Barcelona) per la proximitat al seu domicili o bé el trasllat a un
altre centre depenent de la Generalitat
proper al Parlament de Catalunya. EUROPA PRESS BARCELONA

tres milions d’euros procedents de l’Estat
i desviats al procés sobiranista.
Uns documents que els Mossos d’Esquadra anaven a destruir en una incineradora en Sant Adrià de Besòs, a Barcelona. El furgó es dirigia el passat 26 d'octubre a l'esmentada planta quan va ser interceptat per agents de la Policia Nacional, que van decomissar les caixes després d'un tens diàleg amb els Mossos que
viatjaven en el furgó que les transportaven. DdG MADRID

TV3 – Info K
9-1-2018
L’informatiu infantil Info K (Club Súper 3) de TV3 va emetre dimarts passat un
reportatge sobre les activitats que proposa el CD-llibre Big Bang Beethoven,
realitzades per alumnes de l’Escola Coral de l’Orfeó Català al Palau de la Música
Catalana.
Minut 07:47
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-09012018/video/5715475/

