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Adeu a Pere Artís,
savi del cant coral
Valèria Gaillard

La família coral catalana està de dol: ahir va morir Pere
Artís als 76 anys; un historiador català especialitzat en
l’àmbit de la música coral que va mantenir una estreta
relació amb l’Orfeó Català. A banda de ser cantaire de
l’Orfeó, també va ocupar el lloc de secretari de la junta
i va ser assessor cultural del Palau de la Música Catalana. Va ser fundador, a més, de la Revista musical ca-

talana en la seva etapa moderna (del 1984 fins a l’actualitat). Va escriure diversos llibres divulgatius, com
ara El cant coral a Catalunya (1891-1979) o Lluís Millet
vist per Lluís Millet. L’any 2003 va rebre el Premi d’Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla en reconeixement a la seva vinculació vocacional amb el món de
la música. Tot un referent que desapareix.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

audí”
giogràfica. Gaudí va ser un geni,
sí, però perquè vivia en el lloc
adequat perquè ell pogués ser
un geni. Gaudí no surt en un desert, surt en una ciutat amb un
humus creatiu molt ric. Però el
business es basa a destacar la
singularitat absoluta del producte Gaudí. Volen fer-nos creure que fora d’ell no hi havia res
ni ningú més. En tenim un exemple ben recent: s’han tret del
barret una nova obra de Gaudí,
una capella que, en realitat, és
d’un altre autor, Francesc Berenguer.
Abans ha insinuat que l’Ajuntament hauria d’implicar-se molt
més en la defensa del patrimoni gaudinià. Com?
El problema de Gaudí és que està en mans privades. Però
l’Ajuntament és propietari de la
seva gran obra pública: el parc
Güell. Es podria erigir en l’espai
on afrontar Gaudí, la seva obra,
la seva vida, Barcelona, el seu
temps i el nostre temps, des
d’una posició que no fos el business.

L’arquitecte i
historiador de
l’art Juan José
Lahuerta, a la seu
de la Càtedra Gaudí
de l’ETSAB
■ JOSEP LOSADA

La saturació de visitants no és
un atemptat contra la conservació dels edificis?
Són unes obres d’una fragilitat
increïble i des del punt de vista
físic és evident que estan en perill. Milions de visitants passen
per uns edificis que estaven
pensats per a un ús estrictament domèstic. Com no s’han
d’estar gastant? Però és que
també hi ha una tergiversació
dels seus significats. Quasi mai
s’entra per on s’entrava, ni es
fan els recorreguts que es feien.
I així els edificis no s’entenen.
El que és segur és que Gaudí és
cada vegada més impopular per
als barcelonins.
Per al ciutadà s’ha convertit en
un destorb en el sentit literal de
la paraula. Ha de canviar de vorera quan camina davant de les
seves obres! I d’aquí a odiar-lo
només queda un pas. El que és
trist és que acabaran odiant
una cosa que no era la que realment representava.

La fotografia inèdita de Pep Ventura descoberta per Jaume Nonell i la imatge coneguda fins ara ■ A. MASFERRER / D. BOSCH

Figueres obre avui, dia exacte del bicentenari de Pep
Ventura, l’any dedicat al reformador de la cobla

El pare de la
sardana moderna
Xavier Castillón
FIGUERES

Avui fa exactament 200
anys que va néixer Josep
Maria Ventura i Casas, o
simplement Pep Ventura,
considerat el pare de la sardana moderna i reformador de la cobla, que va ampliar fins donar-li pràcticament la seva estructura
instrumental definitiva.
Aquest prolífic compositor, impulsor de la sardana
llarga i brillant tenora, va
néixer el 2 de febrer del
1817 a Alcalá la Real
(Jaén), on el seu pare, un
militar originari de Roses,
estava destinat, però sempre va estar vinculat a Figueres, on va morir el 24 de
març del 1875. Per això Figueres ha assumit la iniciativa en la celebració del seu
bicentenari, que s’ha fet
coincidir oportunament
amb el nomenament de la

ciutat
altempordanesa
com a capital de la sardana
durant el 2017, amb un
programa organitzat per
Foment de la Sardana Pep
Ventura de Figueres,
l’Ajuntament i la Confederació Sardanista de Catalunya, en què està molt
present el llegat musical de
Pep Ventura.
Aquesta tarda s’obrirà
l’Any Pep Ventura amb
una festa popular, que començarà a les sis de la tarda al carrer Pep Ventura,
on la Principal d’Olot interpretarà Toc d’oració. Tot
seguit, els músics aniran
en cercavila fins al carrer
Lasauca, davant la casa de
Pep Ventura, on tocaran
Cants del dia –en la qual el
compositor va inserir un
fragment de l’Himne de
Riego, republicà– i es farà
el bateig del gegant de 2,30
metres dedicat a Pep Ventura, “en Pep de la tenora”,

com era conegut popularment. El gegant, convertible en capgròs, estrenarà el
ball que li ha compost el
músic figuerenc Ivó Jordà,
membre del grup Criatures. Finalment, els músics
de la Principal d’Olot es dirigiran a la Rambla de Figueres, on tocaran altres
tres clàssics de Pep Ventura: Per tu ploro, La sardana del vailet i L’esmolet
vell, abans de portar el gegant al teatre El Jardí.
Dissabte tindrà lloc a El
Jardí un concert d’homenatge a Pep Ventura, a càrrec de la cobla orquestra
Montgrins (21 h), que interpretarà algunes obres
inèdites de Ventura, recuperades durant la recerca
realitzada pel director de la
cobla, Martí Camós, i la musicòloga Anna Costal, que
va dedicar la seva tesi doctoral a Pep Ventura. A la
mitja part del concert es

projectarà una fotografia
de Pep Ventura descoberta
per l’estudiós de la sardana
Jaume Nonell. Fins ara només es coneixia una foto seva.
Entre altres activitats, el
dia 11 de març tindrà lloc
l’acte de proclamació de Figueres com a capital de la
sardana i el 26 de març es
farà l’ofrena floral anual a la
tomba de Pep Ventura,
aquesta vegada amb una
ballada de sardanes a càrrec de la cobla Rossinyolets.
El 21 de maig tindrà lloc a la
Rambla el 56è Aplec de la
Sardana, on les cobles
Montgrins, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove interpretaran conjuntament dues sardanes de
Ventura. I el 18 de juny, Dia
Universal de la Sardana, totes les cobles que actuïn arreu de Catalunya interpretaran una composició seva:
Una mirada. ■
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Poesia cantada i llibres
PACO IBÁÑEZ: CANTAUTOR. El
passat  de desembre de 
Paco Ibáñez va omplir el Palau de
la Música Catalana, dins el Festival del
Mil·lenni, amb una proposta, A galopar,
subtitulada En tiempos de ignominia, en
un espai escenificat pel pintor Frederic
Amat i acompanyat a la guitarra per Mario Mas i al bandoneó per César Stroscio.
Aquest trobador de vuitanta-dos anys, que
ha musicat la poesia espanyola de tots els
segles, està en perfecta forma física i mental. I repeteix amb veu nova allò que ha dit
sempre: que fa cançons que duren, que
s’instal·len dins tu i t’acompanyen tota la
vida. Que la cançó no és tan sols una cosa
per divertir-te i passar el temps, sinó una
eina de mobilització social. Veu que vivim
en un temps de frivolitat a voler, de futbol
a balquena, d’indiferència entre els humans, de mirar cap a un altre lloc per no
veure els greus problemes que ens envolten: la tragèdia de la guerra de Síria, la població civil bombardejada i esclafada, els
refugiats i els no refugiats perduts, morts
de fred i de fam a les fronteres, maltractats
per les màfies i ofegats dins la nostra bella
Mediterrània. I creu que el cantautor ha de
dir, alerta!, fins aquí hem arribat, i ha de fer
sonar les alarmes socials, culturals i humanes. “Perquè anam directament al precipici”, afegeix amb aquesta veu fonda,
tendra, sincera que t’amara amb la calidesa de les veritats més senzilles, més humanes. “Quan veus que vivim en el lloc de
‘no passa res’ arriba un moment que pegues un cop de puny damunt la taula i decideixes que, com a mínim, ho denunciaràs públicament d’una forma clara. Cant
cançons que formen un poc l’esperit de la
gent perquè tingui un criteri.”
Va començar el recital amb una cançó
que anomenà insígnia de la indignitat,
“Vientres sentados”, basada en un poema
de Luis Cernuda que diu: “Domináis a la
largo y a lo ancho de la tierra / Vosotros
vientres sentados / Vientres podridos /
Vientres muertos.” Una cançó perquè la
gent pugui mirar-se al mirall sense sentir
vergonya, per reforçar la gent que se sent
tota sola i indefensa en el món.
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Paco Ibáñez, davant la tomba d’Antonio Machado a Cotlliure, el 2009. EFE

I va seguir amb aquelles cançons que ja
són doblement clàssiques, que duen dedins l’ànima de les coses, plenes de sentiment, com las “Coplas a la muerte de su
padre” de Jorge Manrique, “Andaluces de
Jaén” de Miguel Hernández, “Palabras
para Julia” de José Agustín Goytisolo, “La
poesía es una arma cargada de futuro” de
Gabriel Celaya, “Lo que puede el dinero”
de l’Arcipreste de Hita, “Nocturno” de Rafael Alberti, “Es amarga la verdad” de
Francisco Quevedo.
És un recital que té la ràbia i la protesta
com a fil conductor. I també el fet d’oferir
a la gent emocions, vibracions, paraules
carregades de vida quotidiana, cançons
manifest. Paco Ibáñez ho diu ben clar: “És
un concert dedicat a les víctimes de les
guerres, del racisme i, en el cas de les dones, del masclisme. Hi ha moltes de víctimes dels bèsties que ens envolten. Ens
hem d’unir davant els fanatismes, tots els
fanatismes, els de les motos, el del futbol
i, sobretot, el dels doblers. Això és una obscenitat total, et rebel·les i tens més ganes
que mai d’agafar la guitarra i cantar-ho per
veure si la gent reacciona d’una vegada.”

Un Paco Ibáñez que respira a través de
les seves cançons i que va fer que el Palau
de la Música Catalana de Barcelona vibràs
amb aquest trobador, agitador de consciències i gran artista que aquesta primavera, el  de maig de , vindrà també
a Palma dins el XIX Festival de Poesia de
la Mediterrània al Teatre Principal. Els
amadors de Paco Ibáñez ja poden comprar les entrades on-line. Tot el Teatre Principal serà una foguera de versos incandescents plens d’harmonies en la veu d’un
home que tot ell és poesia.
VIURE LLARGAMENT (I BÉ) SOBRE
LA TERRA. Això és el que et desig,
Lector fervent, que coneixes els
suplicis i les ansietats de cada dia: aquesta eternitat en què es contreu l’espinada
amb una punxada d’agulla de calça, quan
el cor es posa a multiplicar els bioritmes i
sembla que es vulgui posar a volar i l’estómac es retorça i vol sortir per la boca. I això
t’arriba sense que tinguis un disgust molt
gran, sense cap desgràcia pròxima, sense
cap problema impossible de resoldre, sinó
per les presses, pels sofriments, les pres-
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sions, les penes i les incomprensions que
et dóna la vida quotidiana.
Vet aquí un llibre que m’ha ajudat a lluitar contra aquestes ansietats tan estressants, tan esclavitzadores i que m’ha obert
un horitzó de savieses: La ciència de la llarga vida (Columna) de Valentí Fuster i Josep Corbella. El doctor Fuster és un home
que conjuga per un cantó recerca i biomedicina (director del Centre Cardiovascular
de l’Hospital Mount Sinai de Nova York i
director del Centre d’Investigacions Cardiovasculars de Madrid), i per l’altre cantó
és un divulgador i promocionador de la salut. Compara la salut amb un vehicle, la
ciència amb el motor que impulsa el seu
moviment i l’educació amb la gasolina imprescindible perquè aquest es produeixi. I
amb les sigles d’aquests tres conceptes essencials (science, health i education) va crear la Fundació SHE, que es dedica a donar
informació per a la vida saludable.
Aquest llibre és la seva darrera eina que
ens regala per retardar l’envelliment, allargar la vida i, sobretot, mantenir una bona
qualitat de vida. Aquesta qualitat de vida
va lligada amb la conservació de les facultats físiques i mentals, que les darreres investigacions mèdiques han demostrat que
és possible. El periodista Josep Corbella
l’ha ajudat a posar fil a l’agulla en aquestes tres-centes pàgines que són mannà i
ambrosia purs. En el llibre es desemmascaren els prejudicis sobre l’edat, es mostra
que molt aviat serà normal viure cent anys
i ens ensenyen d’una forma planera, pràctica i divulgativa com hem d’actuar per
mantenir-nos actius físicament, mentalment i emocionalment. Puc dir que el meu
exemplar de La ciència de la llarga vida és
ple de subratllats, de notes i comentaris
perquè tots els temes que toca ens toquen:
conèixer els avenços de la biomedicina,
aprendre quins ambients ens afavoreixen
o ens perjudiquen, saber quin tipus d’alimentació evita l’acumulació de substàncies tòxiques en l’organisme, i redescobrir
que la ment és la que té un paper central,
fonamental, de la motivació per tenir una
vida saludable i llarga. Llibre de lectura fàcil, pràctica i que dóna salut a voler!
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JESÚS MARÍN

Rozalén cuenta con dos álbumes de estudio y una reedición de su último trabajo, ‘Quién me ha visto...’.

Canción de autor con
Rozalén este sábado
RIBERAS DEL GUADAIRA

El Teatro Auditorio Riberas
del Guadaría (Alcalá de Guadaira) acoge este sábado a
las 21:00 el concierto de Rozalén. La cantautora, que
lanzó su último trabajo en
2015, llega para presentar
Quién me ha visto...
Compuesto por nueve canciones firmadas íntegramente
por ella y otras tres de autores
como Luis Eduardo Aute o Fetén Fetén, el álbum entró directo al número uno en la lista

de ventas. Vuelves fue el tema escogido como primer sencillo, canción con la que adelantó su nuevo
proyecto en el que conviven el
pop-rock, el ska, el bolero o la
canción de autor. Itunes Music
distinguió este trabajo como Mejor Disco del Año.
Sumado a su música, la artista está comprometida con multitud de causas sociales. De hecho, en todos sus conciertos colabora con Bea Romero, intérprete de lengua de signos. Recientemente ha trabajado con la
Fundación Vicente Ferrer en el

proyecto De mujer a mujer, la
Asociación Española contra el
Cáncer y la Asociación de Enfermos Neuromusculares de Castilla-La Mancha, entre otros.
Sus temas, unidos a una particular forma de cantar, hacen
de Rozalén una de las artistas
con mayor proyección a nivel
nacional. Además, la artista reeditó a finales del pasado año
su último trabajo, bajo el nombre Quién me ha visto… y quién
me ve, que incluye un DVD con
el concierto del pasado 15 de
junio en el Palau de la Música
de Barcelona.
El precio de las entradas va de
los 24,80 a los 33,10 euros, disponibles en ticketmaster.es y de
los 22 a los 30 euros en tickentradas.com.
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Pablo Heras-Casado, un dels directors espanyols amb més projecció internacional,
dirigirà el 9 de febrer una selecció de l'obra de música religiosa 'Selva morale e
spirituale' de Claudio Monteverdi al Palau de la Música Catalana.
Heras-Casado tindrà la Balthasar Neumann Chor & Ensemble, un dels grups més
destacats del món en la interpretació amb criteris històrics, ha informat la institució
aquest dimecres en un comunicat.

MÚSICA

Una exposició d'objectes musicals
homenatja Jordi Tardà a Mataró
La Fundació Iluro de Mataró
(Barcelona) homenatja aquest mes
la figura del periodista musical i
col·leccionista Jordi Tardà --que va
morir el 2015-- en una exposició que
reuneix una selecció d'objectes
musicals que repassa la història del
rock.
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Amb aquest concert, que s'emmarca en el cicle Palau 100, el Palau se suma a les
commemoracions de l'Any Monteverdi amb motiu del 450è aniversari del naixement
del compositor.
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