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Isabel

sler

se codea con la cultura
’abian anunciado desde la agencia literaria
.de la fallecida Carmen
Balcells que habria sorpresa durante su homenaje, y la
hubo. Isabel Preysler acompafi6 a Mario Vargas Llosa en un
dia tan sefialado, consciente de
la importancia que la agente literaria catalana ha ejercido en
la vida profesional de su pareja.
E1 Palau de la Mtisica de
Barcelona fue el lugar elegido
para este especial evento en recuerdo a la agente literaria de

H

lengua castellana mils influyente del mundo. Por sus manos
han pasado escritores de tanto
prestigio, ademfis del propio
Vargas Llosa, como Gabriel
Garcia M/trquez o Eduardo
Mendoza, entre decenas de reconocidas plumas de Espafia e
Iberoam6rica.
La pareja se sent6 en uno de
los palcos, a pocos metros del
escenario. E1 escritor estuvo en
todo momento pendiente de
su pareja, a la que cogi6 continuamente de la mano. Am-

bos estuvieron muycarifiosos,
fotografifindose
con muchos
lo que confirma el excelente
de los presentes. Entre ellos, la
momento personal por el que propia alcaldesa de Barcelona,
atraviesan.
Ada Colau.
Mario Vargas Llosa fue una
La andcdota del homenaje se
de las personas que habl6 para produjo con la llegada de Carlos
recordar la figura de la mu- Falc6, marquds de Grifidn y ex
jer que siempre apost6 por 61 marido de Isabel Preysler, auncomo escritor.
"Nunca conod que, al parecer, no se vieron.
a una persona mils generosa",
En el homenaje, al que acuasegur6 con la voz entrecortadieron, entre otros famosos,
da por la emoci6n.
Juanjo Puigcorb6 o Elena BeMario e Isabel, que habfan narroch, actu6 el cantante Joan
llegado al Palau con semblante Manuel Serrat.
DAVIDRUIZ / MARiAJosI~ RASERO
serio, se relajaron y acabaron
www.diezminutos.es 43
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El Nobelentreg~_premio
al me’oj~_guion
ISABEL PREYSLER
Y MARIOVARGASLLOSA,
PAREJA SORPRESAEN LOS PREMIOSGOYA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

27 Enero, 2016

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 1,20-22

O.J.D.: 386220

TARIFA: 75640 €

E.G.M.: 2174000

ÁREA: 2046 CM² - 310%

SECCIÓN: REVISTA

27 Enero, 2016

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 1,20-22

O.J.D.: 386220

TARIFA: 75640 €

E.G.M.: 2174000

ÁREA: 2046 CM² - 310%

SECCIÓN: REVISTA

27 Enero, 2016

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 1,20-22

O.J.D.: 386220

TARIFA: 75640 €

E.G.M.: 2174000

ÁREA: 2046 CM² - 310%

SECCIÓN: REVISTA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 101

O.J.D.: 194909

TARIFA: 3577 €

E.G.M.: 1379000

ÁREA: 147 CM² - 26%

SECCIÓN: REVISTA

27 Enero, 2016

Agenda

Fins al 31 de general Teatre
Goya,l’aclziu, de 52anys, es fica a la pell d’Helenade Troia,
la dona a cgai s’acusa d’haver
desencadenat la guerra m6s
famosade l’anfflguitat.

MOSICA
I D,’~,kiS42S
Bo~aniien col.laboraci6 arab la
baJiarina LaJJ Ayguad&
l’Orqu
tra Simf6r~ca
del Vall@tocar&La
Lnacabadade Schuber~ aquest
dissabte al Palaude la MtYsica.

COMENC£
Joay~Isaac, Ivette Nadal,Alessio Arenai Manna
RosselIs6n
algunsdels interprets quevan
assi.stir a la festa d’mauguraci6
de121~Fe~tivalBamaS&qts.
de100concerts
fu~sel 14d’ab~J

E131de gener v~nent se celebra ta GranFesta de la Ca]gotada a Valls, ciutat d’origen
d’aquesta tra±ci5 gastron6mJca tfpica dels mesosd’hivem,
de novembrefins abril
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ISABEL PREYSLER,CONVARGAS
LLOSAEN
EL HOMENAJE
A CARMENBALCELLS
Se han convertido en una pareja inseparable. La semana pasada, Mario Vargas Llosa (79) acudia al emotivo homenaje que se
celebr6 en el Palau de la Mflsica
de Barcelona a la fallecida agente lkeraria Carmen Balcells. Y
junto a ~l, cogi~ndole de la mano, acud~a Isabel Preysler (64),
que no se separ~ del Nobel en
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mngfin momento. Muy carifiosos y acarame]ados,
no escondieron su amor en una ceremonia en la que Isabel Preysler,
muy elegante con un traje chaqueta negro y camisa blanca, se
code6 con la sociedad hteraria y
escritores como Carme Riera o
Eduardo Mendoza y mflsicos como Joan Manuel Serrat.

Love
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Fueron juntos al homenajea la editora CarmenBalcells,
A CiudadCondalrin- una de las mujeres que m~s
di6 un homenaje
a la hizo por la cultura y que managenteliterana
Car- ter6a una relaci0n profesional
menBalcells,
falleci- y de amistad de d~cadas con
da el pasado20 de septiembre,Vargas Llosa.
a los85afros,
enelPalau
dela
Durante el acto, el escritor
MOsica.
Hastaalliseacercaronpemano se mostr6 muy pennumerosas personas que diente de Isabel, a la que se la
tertian
relaci6n
conla queera veia muy c0moda en ese
llamadacariflosamente
como ambiente y quienluci6 para la
Mam~ Grandede las Letras. ocasi0n un sencillo traje panEntreellas,se encontraba
el talon de color negro, que
con una blusa
escritor
MarioVargasLlosa, acompafl6
que lleg¢ acompaftadopot blanca.
Isabel
Preysler.
En un momento del homeLa viuda de Boyer se naje, mientras Serrat interpreencuentraya muy integrada taba eltema Palabras de amor,
dentrodelcirculo
profesionalla canci6n favorita de Carmen,
y de amigosdel PremioNobel Mario cog~0 de la manoa Isade [/teratura,
pot lo que no bel. y mostr0 la gran complicipodiafaltara estehomenaje
a dad gue mantienen. Su amor

L

34 SEMANA
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fallecida hace cuatro meses

minutos, rodado pot Poldo
marcha por muy buen camiPomPs, que recog/a el emotino y nada tiene que ocultar,
por lo que no escatiman en
vo discurso que pronunci0
VargasLlosaenlafiestadel80
gestos que demuestran lo
enamorados que se siente,
cumpleafios de la agente.
Tambi4n
se proyect0
un...................................................................
Agencias
documental in4dito, de siete
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Mfisicade la constmctom
Ferrovial.
Anteeste cerco judicial, CDC
se
plantea su refundaci6ncomopattido, lo que podria pasar por un camEl partidonacionalista
devuelve
cualquier
pagodedinerodeunasociedad
privadaa la FundaciCatDembio
de denominaci6n.
Shnchezasegur6quela discusi6nsigueabierta y
G. GONZ~LEZ
BARCELONA
su congresode refundaci6n, habr~ hacer negociososcuros y nosotros
afiadi6 que ~pondremosa debate
<<Siuna empresaquiere hacer una que<¢educirla estructuradel parti- nos enteramos,seremoslos primecuid es el mejor nombre.Haymudonaci6n a la Fundaci6 CatDem, do, ajustar los gastosy financiarlo rosenponerleunaquerella)>,ahadi6
cha gente que apuesta por que el
nombrese mantenga~.Ademfisreque sepa que se la devolveremos>>. con las subvencionespflblicas que Sfinchez, quiendetall6 que una de
Conesta contundencia,el coordi- recibimosy las aportacionesde los las medidasadoptadasha sido la de
marc6queno renunciar~in~<allegadopolitico de lo queha representanador de r6gimeninterno de Con- militantes>~.Adem~is,
se mostr6con- no aceptar donacionesde empresas
verg~ncia Democrhticade Catalu- vencidode que la formaci6nnacio- privadasen su fundaci6n.
do Converg~ncia
a lo largo de estos
nya (CDC)y nuevo hombrefuerte
Precisamente,estas entregas de
30 afios~>.SobreArtur Masreiter6
dinerolegales a diversasfundacioqueaiene voluntadde continuarcode la formaci6n
nacionalista, Francesc Sknchez,explic6que su partines vinculadas a CDCdesde 2008
mopresidentedel partido~>y ~didemdo ha decididorechazardesdeel 1
hastael aflo pasadoporparte de var$~este procesode refundaci6nhasrias constructoras que recibieron
de enero pasadolas donacionesde
ta junio.Tambi6n
dijo quetiene <area
empresasa trav6s de la Fundaci6
contratosde obraspfiblicaspor parobsesi6n,muyobjetivo, que es ensancharla base social despu6sdel
CatDem.Desde hace unos dias,
te de administracionesgobemadas
Shnchezha asumidolas tareas orpor este partidoes el centrode una
resultadode127-S>).
Encuantoal fuSbnchez.
TONI ALBIR/EFE
ganizativasdentrodel partido desinvesfigaci6nquerealiza el Juzgado Francesc
turo secretario generaldel partido,
pu6sde que el anterior coordinade Instrucci6nnfimero1 de E1Venevit6 confirmarque los dosnombres
dor general de CDC,Josep Rull, se nalista ~<est~absolutamente
limpia drell y la Fiscalia Anticorrupci6n
y miento otro ex tesorero de Con- quepor ahorase postulansean Jorconvirtiese en el nuevoconseller en el casodel 3%>>,
por lo quepuso en la queest~i imputado
el quefue- verg~ncia,DanielOs~car,quiense- di Tumlly GermhGord6:((Nadie
de Territorii Sostenibilitat.
<damano
en el fuegopor el funciona- ra tesorero de CDC
hasta su deten- r~i juzgadopor el llamadocasoPa- ha dichoqueellos dos quieranpreEndeclaracionesa Racl, Shnchez mientoordinario~>del partido. ~Si ci6n dentro de una operaci6nde la lau por la presunta financiaci6n sentarse para ser el secretario geasegur6 queenla nuevaetapa que hayuna personaque utiliza el nom- GuardiaCivil por este caso. Tam- irregulardel partidoa trav6sde las neral. Cualquiermilitante de ConafrontaCDC,
quecelebrar~ten junio bre de Converg~ncia
y se dedica a bi6n esth acusadoen este procedi- entregas de dinero al Palau de la verg~nciase puedepresentar)~.

CDCrechaza las donaciones

Sbnchez
asegura
quela formaci6n
est <<limpia>>
en
el ’casodel3%’
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de empresas

narratiu, a semblança dels cèlebres ballets creats al segle XIX, no
és tasca fàcil. No obstant això,
Maillot ja s’ha enfrontat a aquesta aventura en altres ocasions,
sempre amb èxit, i només cal recordar les seves versions de Romeu i Julieta (1996), Ventafocs
(1999), El llac (2011) i Trencanous

una dinàmica, passional i virtuosa obra que clava
l’espectador
PAÍS:
Españaa
la butaca durant dues hores.
“Em vaig plantejar
l’experiènPÁGINAS:
7
cia com un repte. Carregat d’il·lusions, em vaigTARIFA:
traslladar 2652
a Mos-€
cou per treballar amb els ballarins del Bolshoi,
uns intèrprets
ÁREA:
282 CM²
magnífics. Estic convençut que

da recrear-les coreogràfica- llets es vegin als cinemes, ja que
concebo Semanal
els meus espectacles
ment”, afirma el creador. L’aposFRECUENCIA:
ta d’aquest brillant coreògraf és com si fossin obres cinemala de distorsionar l’obra clàssica
O.J.D.: togràfiques,
20657 emfasitzant en l’amper crear un ballet en què els plitud del moviment. Les transseus protagonistes siguin homes
E.G.M.: missions
118000en directe de ballets i
i dones contemporanis amb les òperes són una cosa extraordinària,
és la màgia del directe,
-seves
25%pors, anhels i contradicciSECCIÓN:
ESPECIAL
ons. “En aquesta ocasió he creat el públic comparteix una cosa

de l’obra de Shakespeare. La partitura està impregnada de sentiments de bogeria i llibertat”.

L’AMANSIMENT DE LA FERA
Cines Arenas, Boliche, Bosque i
Gran Sarrià. Barcelona
24 de gener 16 h (22 euros)

21 Enero, 2016

Concerts
Dijous 21
Nacho Vegas. Lletres obertament reivindicatives en un
entorn musical de sons
populars. És el Nacho Vegas
actual. Cantarà amb el Coru
Internacional Antifascista Al
Altu La Lleva. Palau de la
Música. 21.00 (16 euros).

Món actual. Apolo. 20.00
(17 euros).

Centre Artesà Tradicionàrius.
22.00 (12 euros).

Víctor Manuel. Tot Víctor Manuel en un sol concert. Una
repassada antològica a la seva
carrera, una mirada enrere per
parlar de l’avui. Palau de la
Música. 21.00 (15 euros).

Dissabte 23
Joan Reig. El bateria d’Els Pets
té vida pròpia. Amb cajón i una
guitarrista versiona algun tema
del grup i repassa d’altres que
l’han marcat. Casa Golferichs.
12.00 (gratis).

Divendres 22
DOPE DOD. Una banda holandesa de hip-hop cru,
underground, amb so maquinal
brut i una imatge
desassossegant. Incomoditat.

Pep Gimeno. Una de les veus
més destacables de la música
popular llevantina, l’equivalent a
un raper en clau de Xàtiva.
Actuarà amb Naiet Cirerer,
Xavier de Betera i Hilari Alonso.
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Duquende. Des de 1992 té carrera pròpia i és una de les veus
consagrades del flamenc. Hi
compareix amb percussionista i
guitarra. Apolo. 20.00 (18 euros).

Diumenge 24
Marc Ribot. Guitarrista que sempre vol anar més enllà intentant
esprémer totes les possibilitats
de la guitarra. Ell sol i el seu
instrument basten. Jamboree.
20.00 i 22.00 (28 euros).

Los Secretos. El popular grup
de pop, un dels pocs
supervivents del Madrid dels
vuitanta, prova ara amb
orquestra simfònica. Faran
versions i temes nous.
L’Auditori. 21.00 (24 euros).

Dimarts 26
Enrico Rava. Va començar amb
el trombó, però va acabar amb
la trompeta. Amb 76 anys l’italià
és un referent del jazz a
Europa. Presenta quartet.
Jamboree. 26 i 27. 20.00 i 22.00
(35 euros).

Dimecres 27
Wilko Johnson. El pub rock
eren Dr Feelgood, i la guitarra,
nerviosa, era la seva. Julien
Temple ha documentat tant el
grup com els dies de Wilko
quan es creia terminal. Però és
viu. Apolo. 21.00 (30 euros).
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La p~rduad’unadistinci5

Barcelona retirar&
la Medalla d’Or
de la ciutat a la infanta Cristina
La iniciativa d’ERC6s aprovadaen comissi6
II ambel suport de BC, PSC,CiU i la CUP

El governde Colaulamentaque la germana
II del Rei no hi hagi renunciatvolunt&riament

BARCELONA

arcelona ha aprovat iniciar els tr~mits per retirar
la Medalla d’Or de la ciutat a la infanta Cristina,
atorgada el 1997. La decisi6 es va
prendre ahir, dimecres, a la comissi6 de Presidbncia de l’ajuntament
a petici6 d’ERC,arab el rot a favor
de la majoria dels grups i l’abstenci6 del PP i Ciutadans, en un inusual recompte a m~alqada.
La proposici6 insta la infanta a
no utilitzar aquest reconeixement
en cap acre pfiblic mentre duri el
procediment administratiu, i tamb~ exigeix que ~motingui dret al
tracte d’excel’lentissima senyora,
ni cap precedbncia protocol.l~ria
en qualsevol dels actes oficials organitzats per l’ajuntamenb>.
I~s la primera vegada que el consistori barceloni retira la seva mhxima distinci6 municipal, en aquesta
ocasi6 a proposta del grup municipal d’ERC, que va argumentar la
mesura per la ~suma d’esc~ndols
que ha esquitxat la monarquia els
filtims anys, el desprestigi de la instituci6 i la falta de sensibilitat de la
Corona pel proc6s sobiranistm~. La
iniciativa s’ha aprovat en una votaci6 nominal ambels vots a favor de
12 regidors (els republicans, els de
Barcelona en Comfi, els de CiU, els
del PSCi els de la CUP}
i l’abstenci5
de 3, els dos de Ciutadans i un del
PP. Per fer-se efectiva la revocaci6
de la medalla, el ple municipal haur~ de ratificar la decisi6 i l’alcaldessa Ada Colau haur~ de firmar el decret corresponent.

B

portaveu republic&,Jordi Coronas, va explicar
que la retirada de la distincid suposa una ocasi6 per fer pal~s el
~compromisarab l’honestedat i la
j usticia sociab de I’Aj untamentde
Barcelona. Tot i que encara no hi
hagi una sentbncia, va mantenir
que hi ha una ~evidbncia assumida
que es va aprofitar dels efectes
d’actes delictius de forma lucrativa~. Per a ERC~no 6s mereixedora~>
del guardd i ~no representm> els
seus valors.
E1 primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, va lamentar que la infanta no hagu6s renunciat volunthriament a la distinci5 (~que tamb~
tenen Neus Catal~, Mois~sBroggi i
Raimon, quan a m6s ha sigut censurada per la mateixa Casa Reial, que
li va retirar el tirol de duquessade
Palmate.E1rei Felip va prendre la deVALORS
DE LA CIUTAT//E1

CARLOS
MONTAf~S

II ~11UNARELACl6ARRU’I’NADA
20 ANYSDESPRI~S
Barcelonao Enaquell moment,
el 22 de setembre
de 1997,
Cristinade Borb6va dir sentir-se
.senzillament,ciutadanade
Barcelona,,.Enun discursen qu6va
alternarcatalbi castell~,la infanta

La revocaci6
d’aquesta
distinci6ser~
efectivaquanel pie la
ratifiquii I’alcaldessa
firmiel decret
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va proclamar
al Sal6 de Centde
I’ajuntamentel seu barcelonisme
davantel Ilavorsalcalde, Pasqual
Maragall.La medalla
la distingia
pelsseusanysde resid~ncia
a la
ciutat, onvaelegir la catedralpera

cisi6, sense precedents en la dinastia, el juny passat, despr~s de dos
anys de distanciament formal arab
la seva germana.
Per Pisarello, aquest honor municipal ~no pot recaure en una persona que volunthriament accepta
que ha combsfrau fiscal i no ha let
res remarcable per la ciutab~. Va assegurar que el Govern d’Ada Colau
j a havia demanatun estudi per iniciar l’expedient de retirada de la
medalla. ~No 6s prou honorable~,
va destacar, E1 primer tinent d’alcalde tamb~ va reclamar que s’inici~ l’expedient de retirada a l’expre-

la sevaimminentbodaambI~aki
encomanar
de la il.lusi6 dels Jocs
Urdangarin.
Lesautoritatsallb
Olimpics,la sevavida quotidianaa
reunidesvanaplaudirla parella
la ciutat i la sevarelaci6ambels
corna mostrad’afectei la germana barcelonins,
a qui va alabarper .la
va recordarla sevahist6ria
responsabilitat
enel treball,
personal.Com
el 1992es va
I’esperit de cooperaci6
i el seny,,.

Fblix Millet tamb6va perdre els honors
que li havia conceditla Generalitat
¯ ¯ El novembre
de12009-despr6s
de I’esc~ndolper saqueigal Palau
dela Mdsica,encarapendentdejudici-, F~lixMillet vapassar
a serex
CreudeSant
Jordi. Ladistinci6que
la Generalitat concedeixals que
handestacaten la defensaipromoci6 deCatalunya
l i vaserretirada10
anysdespr6squeI’hi atorgu6sel
presidentJordi Pujol. La Conselle-

ria de Culturava haverde corregir
el seureglamentper poderrevocar-la. Curiosament,
Millet es va
negara tornarfisicamentla condecoraci6. Es d6nala circumst~ncia
queI’ajuntamentva estar a punt
d’imposar-lila medalla
d’oral m~rit
cultural aquell mateixany, encara
queva ajornarla votaci6al donarsea conbixerI’escbndol.
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sident de la GeneralitatJordi Puj ol, encara que aquest ~va tornar
voltmt~riament la medallm),
Per part del PSC, CarmenAndros tamb~ va defensar que hauria d’haver sigut la infanta mateix qui prengu~s la iniciativa
de la devoluci6, i que el seu grup
s’havia sumat a la revocaci6 per
preservar el bon nomde la ciutat. M~scontundent va set Josep
Gargant~, de la CUP,a l’anunciar que proposaran retirar tota
mena d’honor a qualsevol persona que estigui vinculada amb
la dinastia borb6nica.
Des dels grups conservadors
que es van abstenir, aHudint a
la presumpci6 d’innoc~ncia i
el respecte als procediments judicials, hi va hayer acusacions
d’~<oportunisme~ als republicans. Paco Sierra (Ciutadans)
preguntar si es produirh una devoluci6 en casque sigui absolta

EIs republicans
justifiquenla mesura
perla insensibilitat
de la Corona
cap al proc6s
La CUPproposar~
retirar tot tipusd’honor
a qualsevolpersona
vinculadaambla
dinastiaborb6nica
en el judici pel cas N6os, mentre que AngelsEsteller (PP) va sollicitar ajornar la proposta per si
es retira la imputaci6.
La infanta va rebre la Medalla
d’Or el 22 de setembre de 1997,
durant les Festes de la Merc~,de
mans de l’alcalde Pasqual Maragall i del queen aquell moment
era cap de l’oposici6 municipal,
Miquel Roca (CiU), que ara ~s
dels seus advocats.
E1 febrer de12014,CiU i el PP
van impedir que l’ajuntament
revoqu~s la concessi6 de la medalla a la infanta Cristina, corn
proposava ICV-EUiAarran de la
imputaci6 d’aquesta en el cas
N6os. Passats dos anys, Joaquim
Forn, portaveu de CiU, opina
que la ~dmputaci6 per fram~ que
existeix ara ~s un ~(motiu objectim~ per canviar d’opini6.
Un mes abans, unes 50 personalitats
tamb~ van demanar
al llavors alcalde, Xavier Trias,
retirar la condecoraci6. (~tica
nacionalment ~s un insult i un
greuge per a la nostra ciutat que
la seva Medalla d’Or continui en
mansd’algfi que esth sent investigada j udicialment>~, asseguraven en una carta dirigida a l’alcalde. Entre els firmants hi havia els escriptors Isabel-Clara
Sire6, Lluis Permanyeri l’actriu
Montserrat Carulla. _~
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Cantautor. Actua al Palau aquesta nit
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la seva voluntat de connectar-se
ambaquestcol.lectiu.
Despr6s de publicar les seves can-Les can~ons de Manic Street Preqons m6s obertament politiques a
achers eren molt polifiques per6 no
Resituaci6n, NachoVegasacaba d’edivan transcendir perqu6 no estaven
tar l’ep6 Candonespopulistas, en qu6
connectades a cap moviment, perdedica una canq6 a la Plataforma
-En el cor queI’acompanyava
aquell qu6 no hi havia un coHectiuo un teid’Afectats per la Hipoteca (PAH)
dia al banc dominaven
les dones. xit al qual associar-se. Billy Braggsi
adapta al context espanyol una al&#saixien cadacor quearma?
que connectava arab moltes lluites
tra de Phil Ochs,Loveme, I’m a Iiberal.
Si. Sembla que les dones tenen
obreres i aix6 li va donar m6srelleAquesta i moltes altres composici- menys vergonya. I els pocs homes vhncia. I a mi em semblavamolt imons de l’asturi~ sonaran avui al Paportant que aquesta can~6 fos per i
lau de la Mfisica acompanyadespel
per a la PAH.
cor L’Altu la Lleva en la que ser8 la
-E~stambdunamanera
de subratllar
seva tercera actuaci6 en el 176 Banc
Sabadell Festival del Mil.leni.
la utilitat dela can~6.
Sovint
els m.’.sics amaguen
la inspiracibo el sen-Fa un anyva entrar en unasucursal
tit de les cangons,
cornsi volguessin
de Cajastur a cantar Canci6npara
dissimularqueles bancompost
amb
la PAH.&Lava compondre
especialunaintencionalitat.
mentper a aquella ocasib?
-Jo sempre defensava que les canqons eren infitils en si mateixes, peEmvan demanar que col.labor6s en
una festa del tercer aniversari de la
r6 he canviat una mica la manera de
PAHd’Asttiries, el 2014. Es va fer un
veure-ho. Quan vaig titular aquest
recopilatoriijo volia donar una candisc Cancionespopul~stas, ho vaig fer
¢6 nova, per6 no vaig tenir temps.
perqu6 per mi el populisme denota
Quan al final la vaig compondre,
una voluntat de set popular i de fer
van decidir fer una acci6. Ells van
canqons que connectin amb la gent
triar la sucursal. Cajastur 6s l’entide la forma m6s horitzontal, tenint
quecantetodassuscancitat arab qu6 allh la PAHlliura m6s que s’hi apunten tendeixen a cantar en compte que el mercat 6s un mit- Consigue
batalles.
ironitzasom6s baixet, aixi que els hemde de- j h hostil ambqu6 hemde lidiar i que ones,,,en els qualsOchs
liberals quesbnfansdels
manar que treguin m6s laveu. Quan ens obliga a funcionar amb moltes bre aquests
-&Qu~se sent al participar en una vam comen~ar a muntar cors, semcontradiccions.
cantautors
protesta.&Nocreuqueli
acci6de protestad’aquestes
carac- pre demanava que hi hagu6s paripot passarunacosasimilar, quepart
soy un liberal,
teristiques?&Por,orgull?
tat, per6 aviat va deixar de fer falta -A la cang6Amame
del seuptiblic el segueixi
sense
coinde Loveme,I’m a liberal, cidir arabels seusideals?
-Vain entrar una mica nerviosos, pe- perqu6 sempre hi ha m6s dones. De adaptacib
r6 els de la PAHestaven molt m6s fet, ara en el cot d’aquesta gira ens de Phil Ochs,hi surtencitats Felipe -Uf, no ho s6. M’hopregunto per66s
animats i veure que un parell de se- falten barffons i baixos.
Gonz;~lez,Aznar, Zapatero,Botin, dificil tenir una percepci6 una minyores de la cua se’ns van unirva ser
Rajoy, Jim~nezLosantos...Noobs- ca real de corn 6s el pfiblic. Encara
el versquediu: ~Voy
a que re’he trobat fans molt de dretes.
una sensaci6 moltbonica. I tamb6va -Titulant aquestacomposicib
Can- rant, noadapta
set bastant c6mic. Tu no pots filmar ci6nparala PAH
explicita clarament todoslos conciertos
de PeteSeeger/ Fa poc em vaig posar en una discusdins d’un banc, per6 ells no et poden
prendre la c~mera, aixi que mentre
canthvem v6iem tres companys de
la PAHbloquejant l’interventor perqu6 no tap6s l’objectiu.

,,El populisme
denotavoluntat
deser popular
i de
fer cangons
que
connectinde forma
horitzontal,
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si6 tuitera ambSalvador Sostres. Jo
al principi no sabia que era ell qui
responia. Emdeia queli agradaven
molt les reeves can¢ons, per6 jo li
responia: ~<Doncsa mi el que fas tu
em sembla repugnant>~. A1 final em
va aclarir que era ellique m’haviade
convidar a dinar per con~ixer-nos.
Encara tinc el dilema. Emd6na morbo anar a dinar ambell.
-Col-laboraambla PAHi al mateix
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El cantautorNachoVegas,
en unade les sevesOltimes
visites a Barcelona.

tempsavui actuar~ en un festival
patrocinat per un banc, &Com
viu
aquestacontradicci6?
-Corn el que ~s, una contradicci6 en
si mateixa,O~uanva sorgir la possibilitat d’actuar al Festival del Mil.leni
se’ns va plante3 ar un dilema. Arab
tot el que ha passat els filrims anys
i encara persisteix ara, ambaquesta
situaci6 dram~tica que viuen families senceres i que m’haportat a intentar aportar el meugranet de sotPALAU DE LA MUSICA CATALANA

ra a la lluita colossal que est~ portant a terme la PAH,no em fa cap
grhcia que qualsevol banc, el que
sigui, hagi de patrocinar els nostres concerts. Per6 despr~sde parlar amb els meus companys a la
banda i a l’oficina, i ambalguns
bons amics i amigues, yam sospesar els pros i els contres, yampensat que voliem que fos un concert
especial i yamdecidir seguir endavant. ~
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Entrevista Nacho Vegas El cantant asturià adapta Phil Ochs i canta contra
l’homofòbia en la mineria a ‘Canciones populistas’, que avui presenta al Palau

“No hauria dit mai que
citaria Rajoy en una cançó”
de Locomía també, ja que reflecteix el que significava viure
l’Eivissa dels anys noranta. O fixa’t en el Regne Unit. Als vuitanta el pop era marcadament
anti-Thatcher, però quan el
thatcherisme va vèncer i ho va
arrasar tot, va derivar cap al
brit pop, amb un discurs més
hedonista, classista i reaccionari. Igualment polític, doncs.

Guillem Vidal
BARCELONA

U

n any i mig després de
La resituación, amb el
qual va fer més explícit
que mai el contingut
polític de les seves cançons, l’asturià Nacho Vegas publica l’EP
Canciones populistas, un “germà petit” del primer que, avui,
en el marc del Festival Mil·lenni,
presentarà al Palau de la Música
acompanyat del Coru Internacional Antifascista Al Altu.

Vostè va despuntar amb Manta
Ray, en plena era Aznar.
Sí, l’indie espanyol va coincidir
amb l’Aznarator, que va fer forat en tots nosaltres, volguéssim o no. Un discurs hiperindividualista, desmobilitzador...
S’havien frenat, reprimit moltes lluites obreres. I això, és
clar, va tenir conseqüències.

‘Populisme’ té connotacions
força negatives, en política. A
quina mena de populisme es
refereix, vostè?
La música que fem és popular
per naturalesa i, quan hi ha la
voluntat de ser-ho, és quan esdevé populista. El contrari de
populista seria elitista. I en el
pop, o el rock, o en mi mateix, hi
ha un seguit d’actituds elitistes
que caldria mirar de corregir.

Parlant d’obrers. ‘L’afoguín’,
cantada en asturià, aborda un
tema inusual: l’homofòbia en
la mineria.
És fruit de l’anècdota de fa uns
anys, quan acabava de deixar
Manta Ray i treballava en un
bar de Gijón on hi havia les
drassanes, que ara ja estan gairebé totes tancades. Va entrar
un prototip d’obrer que es va
emborratxar moltíssim i no va
deixar de preguntar-me, enmig
de tot tipus d’improperis homòfobs, si jo era maricón. Al final
el vaig fer fora i em va dir: “Tu
no ets maricón, oi? És que jo
sí!”. Es va ensorrar i va començar a plorar. I em va fer pensar.
El masclisme i l’homofòbia en la
classe obrera són coses que l’esquerra hauria de revisar.

Adapta Phil Ochs (cantautor
protesta nord-americà nascut
l’any 1940 i mort 36 anys després) en la satírica ‘Ámenme,
soy un Liberal’. Tot fa pensar
que es posa en la pell d’un votant de Ciutadans...
Sí, no era res pretès, però el protagonista de la cançó va acabar
adoptant una semblança amb
qui ara podria votar l’Albert Rivera. Algú que va començar votant el PSOE, després el PP i, finalment, es fa seu aquest discurs que es presenta com una
cosa nova i sensata però que,
en el fons, n’amaga una altra
de molt perniciosa...
El personatge votava Felipe, es
va empassar “el miracle” d’Aznar i es declara fan de Jiménez
Losantos. No és comú veure
aquests noms i cognoms en les
lletres d’una cançó.
M’agraden les anomenades topical songs d’Ochs, en les quals
parlava de notícies extretes dels
diaris tot mencionant polítics
de l’època. Afrontava la realitat
amb sentit de l’humor i la transcendia, com ho demostra el fet
que Love me, I’m a liberal és
una cançó adaptable cada cert
temps. Jo, però, no hauria dit

Nacho Vegas (Gijón, 1974) actua avui en el Festival Mil·lenni ■ JUAN PÉREZ FAJARDO

mai que citaria Rajoy, o Zapatero, en una cançó.
Se sent molt sol, cantant sobre aquests temes?
Francament, no. D’un temps
ençà tot això ha penetrat en les
cançons de moltes bandes, perquè ho imposa la realitat social.
El problema, però, és de presa
de partit, no pas de no tenir una
visió crítica de la societat. Tots
podem dir que tot és una merda
i que els banquers són molt do-
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lents, però quan toca pronunciar-se políticament sol aparèixer una mena de pudor.
I què passa, si no et pronuncies?
El que passava en l’indie dels
anys noranta, en què hi havia
gent amb un discurs polític en
les seves cançons que, tanmateix, no transcendia perquè no
estava connectat a cap col·lectiu, lluita o moviment social.
Manic Street Preachers, per
exemple, tenien un gran con-

tingut polític que no transcendia. Billy Bragg, en canvi, amb
cançons estretament lligades
a la lluita obrera, sí.
Caldria aturar-se a parlar del
significat de ‘cançó política’,
però.
Qualsevol cançó té una dimensió política, ja que parla dels
seus temps, encara que aquests
estiguin marcats per l’hedonisme. Un disc de Barricada té una
lectura política evident, però un

Sempre s’ha mostrat obert a
un referèndum d’autodeterminació a Catalunya. Paga realment la pena confiar en el que
proposa Podemos?
No ho sé. Intento estar al corrent i llegir coses de gent en qui
confio. I no sé què pensar. Crec
molt, per exemple, en la gent
de la CUP, que sé que no aprovaran retallades ni pressupostos antisocials. L’altre dia, però, vaig preguntar a una gent
de Podemos com defensarien
el no en un eventual referèndum al costat de partits que ho
fan de manera espanyolista i
rància... i és una incògnita. ■

Meritxell Gené, Cesk Freixas, Montse també rellevant, Barcelona podrà veu Isaac Ullam o el reaparegut Jaume
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Nacho Vegas presenta al
Mil∙lenni una vis més política
E. LINÉS
Barcelona

Nacho Vegas és un visitant més o
menys assidu dels escenaris barcelo
nins, i sempre ha estat un cantautor i
músic preuat en nombrosos sectors
però que ha calat especialment en sec
tors indie quan no cool. El brillant mú
sic asturià, fundador entre altres coses
dels recordats Manta Ray, torna a la
capital catalana convidat pel Banc Sa
badell Festival del Mil∙lenni perquè
presenti avui al Palau de la
Música (21 h), entre altres coses, el
més bo i millor del seu últim àlbum,
Resituación.
Aparegut fa dues temporades, es
tracta d’un obra que va suposar un sig
nificatiu tomb al seu repertori, ja que
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exhibeix sense mitges tintes el seu po
sicionament polític i ideològic. En
aquesta faceta de diàfan cantantpro
testa ha donat llum a cançons que han
esdevingut autèntiques troballes com
ara Runrún, amb una tornada que ja
advertia que “ens volen en solitud, ens
tindran en comú”. En altres composi
cions com Polvorado assegura que
“pols som i en pólvora ens converti
rem”, a Actores poco memorables por
ta a col∙lació un tal Ramón, un policia
nacional que es guanya la vida de tor
turador, mentre que a Libertariana
song reflexiona sobre justícia social i
meritocràcia; fins i tot en l’únic tema
instrumental de l’àlbum torna a posi
cionarse amb el títol d’Indefensos.
Així, no sobta que en alguns dels
seus concerts d’ara mateix s’acomiadi

amb un “puxa Astúries llibertària i so
cialista”.
Aquest canvi de rumb o, segons com
es miri, aquest treure a la llum plena el
que sempre havia pensat, ho va reafir
mar fa unes setmanes amb la publica
ció d’un EP anomenat Canciones po
pulistas, i que es va poder veure com
una espècie d’epíleg de Resituación.
En aquesta darrera entrega se’l veu
implacable amb els votants del PPSOE
(a Ámenme, soy un liberal es posa a la
pell d’un personatge que avui identifi
ca amb Ciutadans), es burla d’UPyD
(Mi novio es bobo) o pren partit pels
desnonats (Canción para la PAH).
A l’actual gira tampoc no hi falten
els seus clàssics, cançons que l’han
convertit en tot un emblema, com El
hombre que casi conoció a Michi Pane
ro, Cómo hacer crac, La gran broma fi
nal, Perdimos el control o Dry Martini,
SA. Al Palau de la Música disposarà
del cor de veus mixtes Coru Internaci
onal Antifascista Al Altu La Lleva, que
també ha participat en l’enregistra
ment de l’esmentat EP.c
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Un combatiu BarnaSants ofereix
cent concerts durant tres mesos

El cicle comença avui amb un concert de jota guerrera al Joventut
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El festival BarnaSants, un dels cicles
de cançó més ambiciós i ampli en du
rada i estilística que ofereix el calen
dari musical espanyol, oferirà en l’edi
ció que avui comença més d’un cente
nar de concerts amb el “compromís i
la protesta” com a eixos centrals.
L’allau musical aixeca el teló avui amb
un concert especial dedicat a la jota
protagonitzat pel grup Quico el Cèlio,
el Noi i el Mut de Ferreries, Miquela
Lladó, Eva Dénia i Eliseo Parra, que
tocaran al teatre Joventut de l’Hospi
talet de Llobregat (20.30 h).
Segons va comentar en la presenta
ció del cicle el seu creador, director i
alma màter, Pere Camps, l’oferta
d’aquest any es podrà degustar durant
gairebé tres mesos, perquè s’acabarà
el 14 d’abril, aniversari de la procla
mació de la II República, amb un con
cert del cantautor barceloní Joan Isa
ac, que presentarà el seu últim àlbum,
Joies italianes i altres meravelles, al
mateix escenari de l’Hospitalet, una
obra en què s’acosta a la cançó italiana
a través d’una desena de cantautors de
diferents generacions. El torrencial
cartell d’actuacions està farcit de
grans noms “a nivell internacional i
dels Països Catalans”, entre els quals
Víctor Manuel, que demà oferirà un
recorregut antològic pel seu dilatat
cançoner al Palau de la Música, o Paco
Ibáñez, que proposarà un concert a
manera de recorregut per la literatura
en llengua castellana des del segle
XIII i fins a l’actualitat l’11 de març,
també al teatre Joventut.
De la llarga llista d’actuacions anun
ciades també criden l’atenció vuit pro
duccions pròpies, com la de Jotes de
combat, que és el nom de l’espectacle
inaugural esmentat anteriorment
d’aquesta edició. El 7 de febrer desta
carà especialment el concert Sota les
cunetes, justícia!, dirigit per Alfons Ol
mo, que comptarà amb les veus de
VerdCel, Feliu Ventura, Rusó Sala,
Meritxell Gené, Cesk Freixas, Montse
Castellà i Joanjo Bosk, que interpreta
ran cançons de temes firmats original
ment per Maria del Mar Bonet, Rai
mon, Montllor, Llach, Pi de la Serra,
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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BARNASANTS

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, i Eva Dénia, obren avui el festival

Rossell, Joan Isaac, Giné, D’Efak i
Rebull. Un macrorecital per la memò
ria en record dels centenars de vícti
mes republicanes que encara jeuen
sota les cunetes, i que acollirà l’Audi
tori Barradas.
Una altra de les produccions pròpi
es destacades és la que tindrà lloc tam
bé el febrer en forma d’homenatge a

Al cartell hi apareixen
Daniel Viglietti, Luis Pastor,
Marina Rossell, Martirio,
Paco Ibáñez o Dominique A
Francesc Cuccini, en què el mític can
tautor italià actuarà al CAT en un con
cert on intervindran Quico Pi de la
Serra, Roger Mas, Sílvia Comes, Mi
quel Pujadó, Tamar McLeod Sinclair
o TroffaHamra. En una altra pla, però
també rellevant, Barcelona podrà veu
re per primera vegada el 6 de març a
l’Auditori el concert que va clausurar
l’edició passada del festival a Alcoi, ti
tulat Ovidi simfònic, ofert per la Cor

poració Música Primitiva d’Alcoi i la
Coral Sant Jordi de Barcelona, que re
viuran cançons del gloriós Ovidi
Montllor.
“La XXI edició serà més lluitadora
que mai”, promet Pere Camps, que en
la presentació del cartell i el calendari
va assenyalar que el lema d’aquest any
és “Les úniques esglésies que il∙lumi
nen són les que paguen el rebut de la
llum”. El cicle també posarà un focus
especial a Veneçuela, amb quatre con
certs amb artistes del país llatinoame
ricà, com Cecilia Todd, Amaranta o
José Delgado.
L’oferta, queda dit, és amplíssima,
començant per cantants locals i nacio
nals de tota mena, com Dani Flaco,
Joan Colomo (que oferirà un recital
inèdit el 20 de febrer sobre l’actualitat
política), Enric Hernáez, Xavier Baró,
Luis Pastor, Xarim Aresté, Maria del
Mar Bonet, Yvette Nadal, Marina
Rossell, Martirio, David Carabén, Los
Hermanos Cubero, Cris Juanico,
Isaac Ullam o el reaparegut Jaume
Escala, fins a lluïdes veus interna
cionals com Daniel Viglietti, Domini
que A., Tori Sparks o Juan Carlos Fla
co Biondini.c
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