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prendre-la com a legenda, i fixar-nos bé en el que hi posa, no fos
cas que la lectura ens jugués una mala passada i elegíssim a qui
no triaríem.
Haurem de veure qui són els més llestos i els més intel·ligents d’aquestes eleccions. És curiós que dos adjectius concomitants comparteixin cert origen però mantinguin els seus matisos, que ja sabem que hi ha gent intel·ligent que no és gaire
llesta, i a l’inrevés. Per al cas de llest, Joan Coromines ens
informa del seu origen a partir del participi de legere, això és
lectus, tot aplegant els sentits vistos fins ara de ‘llegit’ i ‘escollit’ i
desembocant en l’actual ‘espavilat’ que tots coneixem. I per al
cas d’intel·ligent, sabem que prové d’un intelligens derivat d’intelligere (‘comprendre, entendre’), que al seu torn ens remunta al
legere que ja hem vist. Llestos o intel·ligents, però en qualsevol
cas sempre elegants, procedents del participi elegans i de l’infinitiu eligere. L’elegant, doncs, és aquell que tria bé la roba.
Sigui el que sigui el sentit del vot de cadascú, és important no
descuidar-se, no mirar cap a una altra banda i no fer com si res.
Altre cop el llatí ens reporta un nec eligere que literalment vol
dir ‘no triar’ i que deriva en un fantàstic negligir. Qui no tria,
doncs, negligeix.

sador. Vol / 4.
Nefasta. Adit /
1. An. Aerogel.

cu. Nafres. Um
/ 7. Tolosana.
ables / 11. rlo.

utació, encast,
d'un dels més
a arribar a ser
ue els diaris El
cies a publicars de setmanes,

Sant Esteve
al Palau
No hi ha Sant Esteve sense concert. Totes les veus dels cors del
Palau —que són set— sota la
direcció de Simon Halsey, amb
veus solistes i una formació musical en un programa que barreja al
tradició, des del Gloria in excelsis
Deo, de Rutter, passant pel Fum,
fum, fum, amb altres aires més
contemporanis, com l’obra Mira’ns i prou, d’Albert Guinovart,
que s’estrena.— Palau de la Música. Dimarts 10 hores.

Anna també
pateix ballant
Anna Karènina, l’apassionada i
desgraciada heroïna de Tostoi, puja a l’escenari del Liceu per ballar
la seva efímera (però tan bonica
literàriament) vida en un espectacle de l’Eifman Ballet de Sant Petersburg. La prestigiosa formació
russa ofereix funcions fins dissabte. Anna Karènina, amb música
composta per fragments de Txaikovski, és una creació del director
de la companyia, Boris Eifman.

MÀGIA

Paperetes en un col·legi electoral, a les eleccions del 2015. / m. minocri
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25 anys, 25 números d’il·lusió. El
Mag Lari fa un quart de segle que
juga amb tot (i tots) i ha reunit en
un espectacle els seus números
més emblemàtics. Fins a 25 il·lusions en una hora i mitja amb un
ritme trepidant, especialment a
l’inici de la funció, en la qual no
falten aparicions i desaparicions i
tot el que es pugui teixir entre el
mag i el públic.— Teatre Condal
Fins al 4 de febrer.

W

1

8

7

La il·lusió
en 25 trucs

L’antiga
Grècia lluita

W

D'entrada ja és enigmàtic l'origen del nom. Aparentment té cert aspecte
de provençal (charado o charrado, de 'xerrar'), tot i que també circula una
versió que l'atribueix al rei Charles (es veu que l'argument preferit dels poetes
de l'època eren les gestes de Carlemany) i una altra de celta, que fa derivar el
mot del terme cèltic que significa joc (transcrit chawr). Sigui com vulgui,
l’única cosa certa és la mecànica: es tracta de dividir un mot en unitats
inferiors (normalment síl·labes) que també tenen significat i presentar-les en
forma d'endevinalla per tal que qui hi juga encerti el mot primigeni.
E Arreplega de terra un mànec de cullera (4 lletres)
Solució a l’anterior: BREGA

L’esperit competitiu de l’antiga
Grècia en totes les seves manifestacions, l’anomenat Agon, és el
tema de l’exposició que ofereix
CaixaForum a Barcelona fins al
18 de febrer i que cal no perdre’s. La mostra es compon de
172 peces procedents del British
Museum de Londres, entre les
quals es troba un fragment del
fris del cèlebre Mausoleu d’Halicarnàs.
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AI Fairmont
ReyJuanCarlosI trobareuespecialitatscom
el crancreial al natural,crema
d’ametllai festucso
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ESTRELLES
DE NADAL
Si voleu celebrar unes
festes estrellades,
podeu arribar-vos
al Monument Hotel, que ofereix un
menfi dissenyat
pel xef donostiarra Martin Berasategui. Per Nadal,
escudella i ou cuit
a bai×a temperatura, per6 tamb6 orada salvatge i mel6s de
wagyu. Per Sant Esteve,
canelons amb cua de bou.
MENO,130~ (NADAL)
75~ (SANTESTEVE).
¯ Monument-hotel.com
Amb una bona quantitat
d’Estrelles Michelin a l’esquena, Carme Ruscalleda
signa l’oferta de l’hotel Mandarin Oriental per al dinar
de Nadal. Ambel ×el Ratil
Balam, al restaurant Moments, reinterpreten plats
com la sarsuela i la pintada
farcida. Ambel sub×el Alberto Castifieiras, al restaurant Blanc, proposen un
clhssic pollastre a la catalana
o un llu~ de Burela amb salsa
de marisc. MEN(J, 221~ (MOMENTS)I 118( (BLANC).
¯ Mandarinoriental.es
CL~,SSlCS
DENIVELL
En mans del xef Marc Mallas6n i del reboster Miguel Cos- Ad’alt,lessuculentes
propostes
del’catering’
Mercbs
Deli.Asota,
el Masala
73ofereix
especialitats
indies,mentre
quea I’Oyster
ta, la cuina de l’hotel El Palace no deixa de sorprendre.
BarGouthier
trobareu
lesmillors
ostres
(FOTO:
CARLOS
MUNTADAS).
Preparen un metal especial
per Nadal i Sant Esteve, amb
i hi afegeix bolets i beixamel
internacionals, comels de la
plats tradicionals, coml’estrufada. Ofereixen diverses
cuina californiana que preopcions de menfis per Nadal
paren al restaurant Ching6n,
cudella i els canelons. Abans,
per6, degustareu uns aperii Sant Esteve. ENTRE48 180
un nouvingut al barri del PoEUROS.
¯ Galleryhotel.com
tius que marquen la difer6nblenou. E1 dia de Sant Esteve,
cia: macarr6 de foie, cacau i
A l’hotel Granados 83 tamatreviu-vos amb la Gun Osmaracujh, bomb6de trufa i
b6 podeu celebrar tots els hpats
tra, el Taquito de Turkey i les
parmes~ o fish and chips amb
festius, a partir de124a la nit.
costelles BBQ.MEN(J, 20C
mojo vermeil. MEN(J,120¢
¯ Facebook:
Chingon
bcn
Els seus menfis, amb noms tan
(NADAL)190~ (SANTESTEVE).
nadalencs corn Mirra, Rudolph
0 acosteu-vosa la gastrono¯ Hotelpalacebarcelona.com
mia nikkei del Big Kokka, coi Vesc, incorporen propostes
A ]’hotel Falrmont Rey
corn el suquet de rap i gammandat pels xefs Juan Otivo i
Juan Carlos I presenten un
bes amb crem6s de patata i el
Kioko Li. Per Nadal i Sant Esmenfi especial, la nit de124,
garrl confitat amb escalunyes.
teve, preparen cinc memls de
amb plats tom la bullabessa
De postres: neules, torrons i
de moll de costa i el risotto de tronc de Nadal.
carbassa i vieira. Per al dinar
MENO,A PARTIRDE50C
de Nadal, aposten pel brunch
¯ Hotelgranados83.com
i un extenslssim bufet: ib6I al Mercer Hotel
tics, fumats, sushi, showBarcelona gaudireu d’un entorn inigualable, el de la mucooking de cams, postres...
ralla romana de l’antiga BarPer Sant Esteve, hi trobareu
els canelons de pollastre de
cino, i dels plats del xef Harry
corral i beixamel trufada i el
Wieding: canelons de rap i
turbot amb chop suey de vergamba vermella de la Barcelohera, cabrit ecol6gic glacejat
dures. MEN(J,85~ (NIT DENADALI SANT
ESTEVE)
I 95(: (NAal forn, llu~ farcit de cabra de
DAL).¯ Fairmont.com/barcelona mar, etc. Tradici6 reinventada. MENO,
95f: (NIT DENADAL
TRADICII~EN FAMfflA
NADAL)175£(SANTESTEVE).
Tamb6 sdn una refer6ncia
¯ Mercerbarcelona.com
els canelons que preparen
per Sant Esteve al Car4 del
SABORSLLUNYANS
Gallery. E1 xef Pablo Tomfis
Cansats de l’escudella i els cadesafia la recepta tradicional
nelons? Arrisqueu amb sabors

P.6

degustaci6 diferents. Cebiche,
nigiri de vedella wagyu, arr6s
chaufa, tiradito de pop i costella d’ib6ric a baixa temperatufa s6n alguns dels plats que
hi trobareu. MEN(J,ENTRE
45
85C¯ Gruposantelmo.com
D’INSPIRACl6FOODTRUCK
Podeu apostar pels sabors intensos de la cuina india que
elaboren amb molta cura al
curri bar Masala 73. Van comen~ar en un food truck i
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Algunsclassics culturals
La Fundaci6
Mir6,La Pedrera,
el Palaudela MOsica
Catalana
i el Liceus6n,sens
dubte,icones
dela
culturacatalana
i tamb6
se sumen
a la celebraci6
delNadal.Laprimera
presenta
la instal.laci6
JoanMir6 iles figuretesdelpessebre,
unpessebre
casol~fet arabfiguretescatalanes
i mallorquines
tradicionals
arabqu~Josep
Mafi~incideixen
I’admiraci6queMir6 sentiaperaquesta
iconografia
d’art popular
(FINSAL7/1)./), LaPedrera
avancen
unsdiesel Concert
de Nadal,queenguany
compta
arabels barcelonins
TheGramophone
AIIstars
BigBand,
amb
la sevafusi6desoul,jazzi ritmes

jamaicans
(22/12,2OH).I, despr6s
delsgrans~pats
nadalencs,
feuIloc pera unclassic:el Concert
de
SantEsteve
delPalaudela M~Jsica
Catalana.
Una
delesgrans
rites anuals
deI’entitat, ja quereuneix
tots els seuscors.DaniComa
ser~el responsable
de
la direcci6
esc~nica
i tamb6
hi haur~I’actuaci6d’un
quintetdemetall(26/12,19H). El mateixdia,
GranTeatredel/iceuhi trobareu
unaproducci6que
hatrepitjatels millorsescenaris
europeus:
el Gran
Concert
d’Any
Noudela Strauss
FestivalOrchestra,
que,acompanyada
de ballarins,interpretar~valsos
i polques
deJohann
Strauss
(26/12,21.30H).

nou, tamb6 us pot salvar m6s
d’un ~tpat. Hi podeu encarregar el tradicional brou amb
galets, la carn d’olla i el cap6 amb salsa catalana, per6
tamb~ una cua de llamhntol
a la provencal o un filet amb
salsa de foie, t6fona i castanyes. A m~s, a la botiga hi
trobareu productes gurmet
per acabar de vestir la taula.
CONSULTEU
EL PREU.¯ Merces.es
SABANOVA
L’oferta gastronbmica al barri
de Sant Pere no para de cr~ixer. Un dels nouvinguts ~s
l’acollidor WeBistrot, instal.lat en una antiga botiga
de queviures i arab propostes molt mediterr~nies. Per
festes, els seus responsables,
Lorenzo Fragola i Fernando
P~rez, ofereixen dos mends
de degustacid arab plats corn
la vieira al foc arab Parmentier de coliflor i el galet farcit
d’escudella. MENt),65 0 80{:.
¯ Webistrot.com
Ambmig any de vida, el
Mediamanga, el germfi petit
del reeixit Mont Bar, tamb6 us proposa una experi~ncia especial. Disposen d’un
pis privat on podreu dinar i
sopar en grup, per6 en la intimitat, i gaudir de l’atencid
El cbctel
BestWish
~sunanova
creaci6
deJavier
delasMuelas.
FOTO:
FOTOGRAFIA
POCH
El restaurant
Blanc,
al Mandarin
Oriental,
esprepara
pera lesfestes.
FOTO:
I. DELGADO
personalitzada del xef
Domenico Ungaro. E1 mend es configura a partir de la
ara, instal.lats en un local
PER AtS MI~S MANDROSOS carta d’ambdds restaurants.
al carrer de Muntaner, ofeSi voleu celebrar les fesA PARTIRDE 100 {:/PERSONA.
¯ Mediamanga.es
reixen un mend nadalenc
tes a casa i no cuinar, teniu
per compartir. No hi falten
alternatives. La nit de124
les imprescindibles bombes
de desembre, l’Oyster Bar
LA COPAFINAL
Mumbai,els excel.lents dahi
Gouthier, a Sarri/t, us pot
I no oblideu tancar els ~pats
preparar una safata amb dotnadalencs amb un dels cinc
puris, i el magret d’~nectenduri.
c6ctels que proposa Javier
MENU,
26{:. ¯ Facebook:
Masala73 ze varietats d’ostres del DelTamb~forjat en l’streetfood,
ta i de Normandia i sis amade las Muelas, combinant
el xefVictor Ferrer acaba
niments -t~lrtar d’alga Nori,
sabors ex6tics i ingredients
d’obrir el restaurant B|enie,
mojito i llima i herbes en sdn tradicionals d’aquestes daal carrer de Girona, un espai
alguns- per maridar-les. Potes. Comel Saint Nicholas
Punch, un ponx let a base de
que convida a ferun picnic
deu demanar-les tancades o
urb~t i que per Sant Esteve
rom i pur~ de mango, amb
marcades, nom6s les haureu
proposa un mend delicids, a
d’obrir i degustar put sabor
xarop de cardamom i canyebase de brou amb pilota i t6de mar. CONSULTEU
EL PREU.
lla. Els podreu tastar al Dry
fona, saltats de closques amb
¯ 6outhier.es
Martini Barcelona i al c6cMerc~s Dell, el catering
anisats i canel6 amb beixamel
tel bar Gimlet. COCTEL,
ENTRE
de ceps. MENO,
50{:. ¯ Bicnic.com comandat per Merc~ Soler12,50I 14{:. ¯ Drymartini.org
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Tres ferits per
la mala combustió
d’una caldera

El PDE
el groc
després

ST. PERE DE VILAMAJOR  La
mala combustió d’una caldera
en una casa de Sant Pere de
Vilamajor (Vallès Oriental) va
provocar ahir que hi hagués
tres persones ferides, una
d’elles greu, segons van informar els bombers de la Generalitat. Un dels ferits, un menor,
va ser traslladat en estat greu a
l’hospital de Sant Pau de Barcelona. L’habitatge sinistrat es
troba a la carretera BP-5107,
lloc fins al qual es van desplaçar dues dotacions de bombers,
cinc ambulàncies i un helicòpter medicalitzat que va evacuar
el menor a l’hospital. / ACN

BARCELONA
na a l’alcald
fonts de Bar
il·luminar-s
pancarta pe
presos polít
l’Ajuntame
passades le
hibició de la
portaveu de
Ciurana, va
presentació
del PDECat
poca il·lumi
falta de recu
nadalencs v
sentenciar q
agrada el N

El carruatge va parar davant del teatre Novedades, escenari de grans èxits seus

El sepeli
de Vives

L’

estimat i admirat
compositorAmadeu Vives havia
mort
sobtadament a Madrid el 2 de desembre del 1932.
Les seves despulles van ser
traslladades en automòbil a
Barcelona; l’acompanyaven en
un altre cotxe l’empresari del
teatre Novedades i el secretari
de la Societat General d’Autors. Quan van arribar, el fèretrevaserinstal·latalPalaudela
Música, seu d’un Orfeó Català
que havia fundat juntament
amb el mestre Lluís Millet.
La sala d’assajos es va convertir en capella ardent, per la
qual van desfilar una incomptable quantitat de devots desconsolats d’una ciutat commocionada per la inesperada notícia luctuosa. Presidia la
senyera de l’Orfeó. L’espai de
seguida va quedar petit atesa la
quantitat de corones que arribaven sense parar.
L’enterrament va començar
el diumenge 4 a les 11 del matí.
El dol l’encapçalava el president de la Generalitat, Francesc Macià, acompanyat pel
fill del difunt. Quan el fèretre

va sortir al carrer el cor masculí de l’Orfeó va cantar L’emigrant, l’emocionant poema de
Verdaguer que Vives havia
musicat.
El fèretre, cobert per la bandera catalana que havia portat
elCasalCatalàdeSaragossa,va
ser dipositat en un carruatge
estufa, tirat per quatre cavalls

L’adeu popular
a aquell compositor
tan admirat va
ser massiu i molt
emocionant
holandesos i acompanyat per
palafreners vestits a la federica. Eren incomptables els representants d’entitats populars de tot Catalunya que s’hi
amuntegaven; una nombrosa
delegació del Madrid cultural
s’afegia al dol.
El seguici fúnebre no va arrencar fins a tres quarts de dotze. I va tombar per Laietana, va
pujar Jonqueres i Roger de
Llúria amunt per encarar

Casp, moment difícil per una
massa de gent que gairebé no
deixava espai per circular. Es
va aturar davant el teatre Novedades. La multitud desbordava tot el recorregut; als balcons no s’hi cabia.
A la porta, plena d’artistes,
una orquestra va interpretar
l’intermedi del seu celebrat
Bohemios. En acabat va caure
una pluja densa de flors. El dol
va ser finalment acomiadat al
passeigdeGràcia,justabansde
Diputació.
No resisteixo la temptació
d’explicar l’anècdota que va
tenir lloc en l’estrena, el 1897
en aquell teatre, de la seva
òpera Artús. Havia tingut un
èxit rotund. Al final, un
nombrós grup d’admiradors
s’havien aplegat a la sortida,
armats amb torxes enceses.
L’espectacle feia un efecte
considerable.
El mestre Vives i la seva dona van pujar al carruatge que
els esperava a la porta. Llavors
dos dels joves amb la torxa a la
mà es van enfilar als estreps a
banda i banda. Abans d’haver
arribat a Pau Claris, Vives
observava que al seu pas els
homes es treien el barret i les
donesposavenelgenollaterra.
I li va comentar a la dona: “Escolta, Montse, em sembla que
no n’hi ha per tant”. Aviat va
entendre que aquella escenografia havia fet creure als
transeünts que transportaven
el viàtic.

El mercat provisional de l’Abaceri
a construir-se al gener al passeig S
BARCELONA El mercat provisional de l’Abaceria, a Gràcia, es
començarà a construir al gener al
passeig Sant Joan, entre els carrers Indústria i Sant Antoni Maria Claret, amb la previsió que,
després de quatre mesos d’obres,
els comerciants puguin traslladar-se a aquesta nova ubicació a
la primavera. L’Ajuntament de
Barcelona ha adjudicat el projecte del mercat provisional per un
import de 3,2 milions d’euros i en
aquest moment ja s’estan duent a
terme les obres prèvies per alliberar l’espai on s’instal·larà la

carpa, que tin
de planta de 1
solat de 400 m
provisional d
durin les obre
del mercat de
aquest any co
aniversari. El
durà a terme
incorpora 43
mentaris i 14
vianants s’ha
central del pa
pas de 4,5 me
paral·lela a la
descendent. /

PÉREZ DE ROZAS / IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

Desarticulat un grup que robava
habitatges per després enviar-les

Q UA D E R N BA RC E LO N Í
HAUSSON I LA SEVA MÀGIA
Hausson reapareix a l’escenari de La Seca-Espai Brossa. Elegant, com sempre, i
amb algunes pinzellades
d’ironia. Aquesta vegada
ens regala tota una sèrie
d’efectes inesperats, provocadors, irracionals i fins i tot
revestits d’una bellesa plàstica que s’agraeix, centrats
en el joc, jocs populars: oca,
cub de Rubik, dòmino,
etcètera. Per damunt de tot,
procura que l’aroma poètica
embolcalli l’actuació. No es

Aspecte que tindrà el mercat provisional de l’Ab

val de grans efectes, ni
d’estructures enormes, ni
de recursos espectaculars
que ofereix la tecnologia
d’última hora, sinó que
desplega tot el que li permet
la seva maduresa professional perquè cada número es
dignifiqui amb la seva pròpia puresa. El seu estil obvia
el bonniment, crossa explicativa barroca que tant
carregava a Brossa. Sense
artifici ni xarxa, sap enlluernar amb el més difícil, el
més arriscat, el més simple:
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la manipulació. Cascades de
cartes, un munt de monedes
que brollen d’orelles i nassos, dits que exhibeixen i
multipliquen boles, uns
cèrcols xinesos que s’enllacen, s’enfilen o s’alliberen
amb una facilitat que torba
la mirada atònita de l’espectador. Tot plegat, una màgia
que destil·la puresa i una
dificultat enorme només a
l’abast de qui s’atreveix a
dedicar-li tota una vida
assajant. Aneu a gaudir dels
jocs de Hausson.

BARCELONA Una complexa
operació conjunta entre els Mossos d’Esquadra i la Gendarmeria
francesa, sota l’empara de la
Interpol, ha aconseguit desarticular una complexa organització
internacional dedicada al robatori de joies que després eren
enviades a Turquia per mitjà
d’un altre grup criminal. El cop
va culminar amb la detenció de
24 persones, 17 de les quals van
acabar en presó preventiva. El
grup estava format per dos nivells. En el primer actuava una
banda d’origen xilè que es dedicava a robar en habitatges; la
majoria eren entrades silencioses en les quals s’apoderaven de

joies, rellotge
tiu. En el sego
nigrama hi ha
gen algerià qu
la mercaderia
base d’operac
na. Des d’allà
Itàlia i Bèlgic
productes ro
després era e
amb avió mit
lars. En els en
intervenir ma
valor que s’ac
90.000 euros
investigats te
transportar jo
valor de dos m
durant tot l’a
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Plensa expondrá por fin en el Macba
∑ Una retrospectiva
dedicada al artista
barcelonés, estrella de
la temporada
MARÍA GÜELL
BARCELONA

La escultura «Carmela» de Jaume Plensa, ubicada delante del Palau de la Música, fue un paso de gigante para salvar la gran deuda que tiene Barcelona
con su artista más reconocido del siglo XXI. A los peatones que admiran
la cara de la joven Carmela ya les podemos confirmar que a partir del 29
de noviembre podrán disfrutar de una
gran exposición de Jaume Plensa en
el Macba.
«La última exposición de Plensa en
Barcelona fue hace veintidós años en
la Fundación Miró», recuerda Ferran
Berenblit, director del Macba y comisario de la próxima retrospectiva que
mostrará obras realizadas desde los
años ochenta hasta la actualidad. El
gran evento del Macba coincidirá con
la que le dedicará el Reina Sofía en el
Palacio de Cristal del Retiro en el que
presentará una nueva instalación.
«Ofreceremos un recorrido que combine las obras que representan la figura humana y las obras abstractas
–concreta Barenblit–. También jugaremos con los binomios silencio/sonido, luz/oscuridad y ligero/compacto».
Plensa es, sin duda, la gran estrella
de 2018 del Macba pero la pinacoteca
ofrecerá más oferta. La temporada empezará en marzo con Francesc Torres,
que después de asegurar que cederá

su archivo personal al Centro de Estudios y Documentación del Macba,
mostrará la instalación «La campana
hermética. Espacio para una antropología intransferible» compuesta por
una serie de objetos clave para su proceso creativo que expondrá en una instalación en la torre del museo.
Plensa, exposiciones monográficas

Fondo de armario
El museo exhibirá de forma
cronológica su colección e
incluirá cine, música y
arquitectura

Jaume Plensa, en su estudio, junto a una de sus obras

«Un reencuentro inolvidable»

La Maña deja los escenarios: «La
despedida no es un plato dulce»
M. GÜELL BARCELONA

Lita Claver, La Maña, se despide estas

de Francesc Torres, Melanie Smith, Oscar Masotta y Domènec y en octubre
por fin veremos un gran despliegue de
parte de la Colección Macba que en su
totalidad alberga 5.585 obras.
«Desde hace treinta años, la colección no ha parado de crecer y a partir
de octubre se presentará de forma estable en la planta primera del edificio
Meier; ofreceremos un paseo por el siglo XX con un recorrido cronológico
y racional. Es una colección que no tiene que hablar desde posiciones hegemónicas». Una de las novedades es que
se incluirá arquitectura, música y cine.
Presentación permanente articulada
cronológicamente.

y dos». Tiene muy claro que «un artista no puede dar P.10
pena en el escenario;

INÉS BAUCELLS

inolvidable» podría ir de gira por España pero su protagonista no quiere.
«Nos propusieron hacer una gira pero
dije que no. Soy La Maña gracias al
Paralelo y por eso me quiero despedir
aquí». Con su despedida se despide
toda una época. «Si montas un espectáculo de Music Hall necesitas como
mínimo dieciocho bailarines y vale
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a nadala, sense
cap dubte, 6s un
signes
dels
d’identitat de la
cultura musical
del m6n hisp~>>,
assenyala Carles
Magraner, director de Capella
de Ministrers. I dels seus origens parla per a advertir que es
troben a l’Edat Mitjana, encara
que els de Nadal no es comenqarena escriure fins a principis del Renaixement,~<probablement al segle XVa Toledo i
en els ambients cortesans relacionats amb la seua catedrab>.
D’aci, precisament, de la Catedral de Toledo procedix, segons
Magraner, da m6s antiga nadala de Nadal que es coneix, una
deliciosa peqa recuperada en
primicia per Capella de Ministrers i escrita a una veu per un
autor anbnim~>.
Eixa primera nadala, de la
que es fa ressb la formaci6 valenciana de mfisica antiga, porta per titol Bien vengades,pastores, ambestes primeres estrofes
en la seua lletra: ~<Pastores,
dicite, quidnamvidistis? Et annunciate Christi nativitatem. Noe,
noe. Infantem vidimus, pannis

L

LES NADALES
DE CAPELLA
DE MINISTRERS
LA FORMACI(5 DE CARLES MAGRANER
L’HONOR D’HAVER RECUPERAT EN PRIMiCIA EL
PRIMER CANT NADALENC QUE ES CONEIX
TEXT DE SALVATORRESFOTO DE BIEL ALII IO
involutum, et choros Angelorum
laudantes Salvatorem, Noe,
hoe>>.
Capella de Ministrers, des del
seu naixement el 1987, no ha
deixat d’incorporar en la seua ja
~mplia discografia nombroses
nadales, de les quals Magraner
diu que ja abans que existiren,
<<se celebravenl’advent, el naixementde Crist i l’epifania amb

diversos cants~. Cantos normalmentescrits en llati. <~Lesliengfies vernacles no s’incorporen
en les seues melodies fins a
l’arribada de la nadala, forma
genSrica de canq6 popular que,
a causa del seu major fis a Fentom del Nadal, va acabar identificant tots eixos escrits en esta
~poca de l’anD~, explica Magraner.
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Enl’extensa trajectbria de Capella de Ministrers s6n cinc els
discos que es fan c~trrec, d’una o
d’una altra forma, de les nadales
al.ludides pel seu director: Batailla en Spagnol. Ensalada de
Flecha y Cdrceres; Can~onerdel
Duc de Cal&bria; Navidad Renacentista; Iudicci Signum, i
Canticum Nativitatis Domini. I
dels cinc fa rep,s Magranerma-

teix, amb succintes reflexions
entorn d’eixe cant que travessa
sis segles fins a desembocaren
l’actual Nadal, m6s pagana que
cap altra despr6s de la mort de
D6u decretada a principis del
segle XX.
<<DE LA CATEDRAL
DE
TOLEDO
PROCEDIXLA Mt~S
ANTIGANADALA
DE NADAL
QUEES CONEIX,UNA
DELICIOSAPE~A RECUPERADA
EN PRIMiCIAPER CAPELLA
DE MINISTRERS>>
E1 repertori que arreplega les
amanides de Mateo Flecha el
Viejo i Bartolom6 C/~rceres va
ser estrenat per Capella al Festival Classics a Alcal~t, en el Corral de Comediesde la ciutat
d’Alcalgt d’Henares. Tamb6ha
sigut interpretat al castell g6tic
m6sgran del m6n,a la Repfiblica Txeca, dins de la programaci6 del festival SummerFestivities of Early Music of Prague.
Mfisica cortesana entorn del
Nadal que utilitza l’amanida
corn a g~ne.re per a la seua divulgaci6: <~Es un g~nere per a
quatre o cinc veus concebut per
a divertir als cortesans i que va
tindre el seu major abast durant
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la celebraci6 de festes palatines>~,subratlla Magraner.
E1 Can~oner del Duc de
Calabriava ser impr6ssota el
nomde ~llancicos de diversos
autores, a dos, y atres, y a quatro, y a cinco bozes, agoranuevamentecorregidos. ~Laselecci6 de nadalesque cont6este &lbumest& agrupada davall tres
temhtiques: nadales populars i
pastorils, nadalesde Nadali nadales amatoris>>,
indica el director de Capellade Ministrers. De
NavidadRenacentista, tan sols
anotar que es tracta d’una selecci6 de nadales de Nadalamb
temes del canqoner anterior i
del Iudicii Signum,i de l’enregistrament en directe d’este
concert al Palau de la Mt~sica
Catalana el 23 de novembrede
2004.
Eesmentat Iudicii Signum
abordaun repertori ~centrat en
les mfisiquesde graninflu~ncia
populardestinadesals oficis litfrgics nadalencsen els Regnes
de Castella i Valenciaambpeces
tan espectaculars coml’amanida La Negrinade MateoFlecha,
el Cantode la Sibila, en les
seuesvariantscastellanai valenciana, a m6sd’algunescomposicions anbnimescontingudes en
el Cancionerde la Colombina
i
la nadala Bien vengadespastores, ja al.ludit per Magraner
comel primer dels conegutsen
el seu g~nere.
Este repertori, ja abordatper
la majorpart de les formacions
espanyolesi estrangeresdedicades a la mt~sicamedieval
i renaixentista, ~semprecomptaamb

CARLES

MAGRANER:
<<LES
LLENGOES
VERNACLES,
MI-’_-S ENLLDEL
LLAT[, NO
S’INCORPOREN
EN LES
MELODIES
DELS CANTS
FINS A
L’ARRIBADA
DE LA
NADALA
CIRCUMSCRITA
MAJORMENT
AL NADAL>>

I
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l’atractiu d’oferir una granvarietat de lectures, algunesmolt
diferentsentre si, queno fan sin5 confirmarla riquesa del patrimoni musical hisp&del primer Renaixemenb>.Capella de
Ministrers ho resol amb~gran
qualitat t~cnica i musicab~,segons es va fer constar en la
ressenya del disc, aconseguint
Nesmillors versions realitzades
fins avui d’aquestes mfisiques
sublims~>.
En CanticumNativitatis Domini, Capella va participar en
l’efem~ridesdel quart centenari
de la mort de Tom/~sLuis de
Victoria, gravantrepertori vinculat al Nadaldel mf~sicavil6s.
~&aversi6 permeta l’espectador
alternar textures i timbres en
oferir una paleta sonoravariada
en les seues diversespeces, amb
acompanyamentinstrumental
omnipresent, sonant rotunda i
saturadm~,comli agrada dir a
Magraner.
La commemoraci6del quart
centenari de la defunci6de Luis
de Victoria va permetrea Capella de Ministrers realitzar un
programaque abastava ~m~sica
escrita per ales lit~rgies d’Advent, Nadali Epifania, centrada
sobretot en els seus motets~.E1
disc arreplegaobres ~moltreconegudes,per6 tamb6unes altres
que no havien sigut gravades
fins a hubxAmbtot aix6, Caries
Magraneri la formaci6musical
que dirigix efectuenun brillant
rep,s pel g~neremusicalde les
nadales, que arribat el Nadales
convertixen paisatge sonor imprescindible.
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Rosario, Amparanoia y
El Langui, invitados en la
despedida de Chambao
Maui, Vinila Von Bismark,
Mario Díaz y Canteca de Macao
también estarán con Lamari
el 13 de enero en Madrid
JESÚS ZOTANO MÁLAGA

■ Se acerca el día de la despedida
de Chambao, el próximo  de enero en el madrileño WiZink Center, y
ya han comenzado a desvelarse el
nombre de algunos de los artistas
que acompañarán a Lamari sobre el
escenario, entre los que se encuentran, por el momento, Rosario Flo-

res, Maui, Vinila Von Bismark, Amparanoia, El Langui, Mario Díaz y
Canteca de Macao.
«Llevo doce años siendo Lamari.
Desde  no hay grupo y desde
entonces llevo andado y cayéndome sola». Las palabras de María del
Mar Rodríguez, vocalista y fundadora de la formación malagueña,
vienen a explicar las razones por las
que a partir de este concierto Chambao pasará a la historia para llamarse Lamari. «No se trata de cerrar un
ciclo sino de un cambio de nombre.
La gente creía que había un grupo,
pero no era así. El proyecto de

Rosario y El Langui acompañarán a Lamari el 13 de enero. LA OPINIÓN

Chambao se convirtió en una marca, pero no había un grupo como tal.
Y creo que ya ha llegado el momento
de dejar de hablar en plural. Es menos confuso», sostiene la malagueña, que aún continúa con la extensa
gira del álbum Nuevo Ciclo, lanzado
en , y al que le quedan tres re-
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citales, uno en Vitoria, el próximo
viernes , y dos en el Palau de la
Música de Barcelona, los días  y
 de diciembre.
Lamari es plenamente consciente de que este cambio no será un
camino de rosas –«seguro me va a
costar más cerrar conciertos como

Lamari que como Chambao–»,
pero igualmente se muestra decidida a enfrentarse a todos los retos
que le vengan, ya que, como confiesa, «todo el que vive acierta y se
equivoca». La malagueña ha vivido
un  repleto de éxitos y reconocimientos, siendo elegida como
pregonera de la Feria de Málaga y
recibiendo el Premio Cultura de La
Opinión de Málaga.
La historia de Chambao se remonta a , cuando el grupo formado por Lamari, los primos Daniel y Eduardo Casañ y el productor Henrik Takkenberg aparece en
el recopilatorio titulado Flamenco
chill , lo que brinda la oportunidad
de grabar en  el disco Endorfinas en la mente. Rápidamente, su
fusión de flamenco y electrónica
comienza a despuntar tanto en Europa como en Latinoamérica con
trabajos como Pokito a Poko, Con
otro aire, el álbum homónimo
Chambao y Nuevo ciclo.
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Eleccions crucials per
decidir el futur de Catalunya
 Més de 5,5 milions de catalans

 El vot per correu des de

 La investidura del pròxim

votaran avui el nou Parlament
després d’una campanya atípica

l’estranger ha crescut un 9%
a les comarques gironines

president serà a principis
de febrer, com a màxim

PÀGINES 2 A 8
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Eleccions 21-D EL DIA CLAU
Un nou «combat del segle» Amb les eleccions a Catalunya
passa com amb els «combats del segle» de la boxa, encara
ressonen a les oïdes les plantofades de l’anterior que ja sona
el gong inicial del següent. I el públic s’ho creu.

Albert Soler
GIRONA

CRÒNICA

Ningú vol saber més

Especialitats: Embotits i formatges ibèrics, cargols,
esqueixada de bacallà, graellades de carn i de peix
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S

embla que era ahir
que se’ns cridava a
les eleccions més
importants de la
nostra vida, i ja en
tornem a tenir aquí
unes igual d’importants. Amb les
eleccions, a Catalunya, passa com
amb els combats del segle en la
boxa, encara ens ressonen a les
oïdes les plantofades de l’anterior,
que ja sona el gong inicial del
següent. I el públic s’ho creu, i
tant que s’ho creu, a veure qui és
capaç de resistir-se a explicar que
ha assistit, en una sola vida, a
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una dotzena llarga de combats del
segle. O que ha votat en  o 
eleccions més importants de la
vida, de la història, segons alguns.
D’alguna cosa han de viure els
pobres boxejadors. I els polítics.
Un, que conserva certa dosi de
vergonya, espera que si realment
«el món ens mira», sigui amb la
mateixa atenció i interès que des
d’aquí seguim les eleccions regionals de la Padània o de l’estat
d’Oregon. Que ningú sàpiga el
que està passant a Catalunya, que
ningú sàpiga que tenim eleccions,
que ningú sàpiga res dels candidats que s’hi presenten i que ningú sàpiga, per favor, que soc català.
Les eleccions celebrades fa 
mesos -que ens havien de dur a la
independència en : una altra
raó per la qual esperar que el món,
si ens mira, ho faci sense parar
atenció, com les vaques miren
passar el tren- van estar precedides d’una campanya òrfena de
programes electorals. Doncs bé,
comparada amb aquesta, aquella
campanya va ser d’una alçada superior als debats entre Kennedy i

Nixon. No hi ha hagut pràcticament res que no fos repetició de
tòpics, acusacions als rivals de tots
els mals de Catalunya, crides a revertir la situació, victimisme i, sobretot, apel·lar incessantment a
les emocions i ben poc a la raó,
mitjançant banderes, llàgrimes,
eslògans sensiblers, posturetes,
frases buides i més llàgrimes. La
política catalana no ha sigut mai
gaire res, però ha passat en pocs
anys de ser una novel·la negra de
Raymond Chandler a una
novel·leta rosa de Danielle Steel.
No és del tot culpa dels polítics,
que no fan més que adaptar-se al
que vol el votant i aquest, a la Catalunya d’avui, no pretén altra
cosa que ser convençut del que ja
creu, sigui Espanya, Catalunya,
Ítaca o el Barça. Igual que les lectores de Danielle Steel volen creu-

re que després d’una vida arrossegada apareixerà l’amor de la
seva vida.
PDeCAT i ERC, per separat
Es presenten a aquest viatge per separat ERC i l’antiga CDC, actual
PDeCAT, de nom de ploma Junts
per Catalunya. CDC, o com es digui ara, ja fa dues eleccions que se
les arregla perquè el seu candidat
no hagi de respondre preguntes
compromeses sobre finançament
del partit, i menys ara que està a
punt de dictar-se la sentència del
cas Palau. Si el  van amagar el
seu candidat, Artur Mas, al quart
lloc de la llista per Barcelona de
Junts pel Sí, ara han fet un mutis encara més evident i tenen un candidat amb domicili a Brussel·les, que
no s’acosta a Catalunya ni que li ordeni un jutge. Un candidat que ha
aprofitat els rèdits electorals del
partit i la seva infraestructura per
confeccionar una candidatura
marginant els quadres del partit.
Aquests amaguen de moment el
seu disgust amb l’esperança que
un triomf electoral els permeti optar a càrrecs. Però si Puigdemont
fracassa, les dagues ja estan preparades per ajusticiar-lo.
El candidat convergent ha eludit
els debats, però ha fet campanya
via pantalles de plasma, al més pur
estil Rajoy. El d’ERC, Junqueras, ni
aquesta opció ha tingut. Tancat a la
presó d’Estremera, es desconeix si
la benevolència dels funcionaris li
ha impedit seguir els debats en els
quals ha participat la seva número
, Marta Rovira. Si, cruels, li han
permès veure’ls i/o escoltar-los,
l’estada a presó se li haurà fet insuportable.
Dues setmanes de campanya
electoral han sigut suficients perquè aflorin amb virulència les diferències entre els presidenciables
d’ERC i JxC, que han acabat acusant-se l’un a l’altre de covardia. Si
la campanya hagués durat una setmana més, només la distància geogràfica sumada als murs d’Estremera, hauria impedit que Junqueras i Puigdemont arribessin a les
mans, en el que hauria sigut,
aquest sí, un combat del segle. Tots
dos partits, en això coincideixen,
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han rebaixat considerablement el
to i les expectatives que alegrement
bramaven fa només dos anys. Com
escrivia Gil de Biedma «que la vida
iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde».
La CUP encara no ho ha entès,
potser hi tingui molt a veure que els
seus líders no han sigut imputats
ni empresonats. Els antisistema
continuen amb el mateix discurs
que fa dos anys, de justícia és reconèixer-ho. O ho seria, si no haguéssim constatat on ens portava tal
discurs. Sigui com sigui, la CUP ja
ha anunciat que no donarà el seu
vot a cap formació que renunciï al
famós «tenim pressa», allò que els
seus avis coneixien per «tirar pel
dret». En principi això ha de dificultar el seu suport a ERC i JxCat,
però mai se sap: potser tornen a
exigir i aconseguir un canvi de candidat si el troben massa tebi, com
van fer amb Artur Mas. A mes a
més, en considerar il·legítimes les
eleccions, si el resultat no és favorable a l’independentisme la CUP
continuarà al carrer la lluita per la
República. O per «implementarla», segons el seu peculiar llenguatge.
La basa Iceta
El PSC juga la basa Iceta. Com de
costum, diran alguns. I sí, però no.
Iceta ha intentat dur a terme una
campanya moderada i conciliadora, ja des dels debats previs a la declaració d’independència, i ara espera recollir-ne els fruits. No serà
fàcil. Si fins ara tenia en Catalunya
en Comú un rival que pescava vots
en els mateixos caladors que el PSC
-determinats barris de Barcelona i
altres ciutats importants, cinturó
metropolità, etc.- ara es troba amb
un inesperat pescador de poderoses xarxes, que feineja els mateixos
mars: Ciutadans. El partit de Rivera
i Arrimadas sembla haver-se convertit en el favorit per a molts sectors de la Catalunya treballadora
que fins ara s’han sentit orfes de
propostes que els tinguessin en
compte. Si les enquestes donen
com a favorit Cs és segurament culpa a mitges d’uns partits d’esque-

rra que no han sabut involucrar-los
en els seus projectes, i d’uns partits
independentistes que els han fet
aflorar el seu sentiment espanyol.
La lluita per aquests vots tan importants serà tan aferrissada que
potser en sortirà perjudicat el partit
que més ha intentat fer propostes
polítiques: Catalunya en Comú, a
qui les seves crisis internes i les de
Podem a la resta d’Espanya, no
hauran beneficiat.
Queda el PP, el partit del govern
a Espanya i impulsor del  a Catalunya. Dues característiques que
en qualsevol altre país haurien de
procurar vots a cabassos entre els
molts descontents amb el procés,
però que -sempre segons les enquestes, no del tot fiables amb un
partit que es caracteritza, sobretot
a Catalunya, pel vot ocult- enlloc
d’això, sembla aproximar-se a un
desastre històric. Històric a Catalunya, és clar, però si la seva actuació reverteix en un augment de vots
a la resta d’Espanya en les properes
generals, tot haurà sigut a fi de bé.
Si per cada mil vots perduts a Catalunya se’n guanyen deu mil a Espanya, benvingudes siguin les crisis constitucionals.
Si hi ha una campanya que poc
haurà influït en el vot ciutadà, haurà sigut la d’aquestes eleccions. Tothom tenia el vot decidit des de setmanes abans, i en la majoria d’ocasions per castigar els «altres». No
calien arguments, ningú els volia
escoltar. Com va dir sàviament la
poetesa polonesa Wislawa
Szymborska en el discurs d’acceptació del premi Nobel el , «ja
no tenen curiositat per saber més,
ja que podria debilitar-se la seva
força d’argumentació».

