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1 rey JuanCarlos posee una biblioteca con
cientos de encuadernaciones artesanales:
coma lambi6n un caserio en El Pardo replet.o de piezas de taxidermia. Ciemosde arist.6cratas sigaen cncargando sus firboles geneal6gicos y muchosson los que acuden
a cursos del mejor caligrafo de Espafia. i,Qui~nes son y d6nde
est’.n? Lean. |) t~,xm~rm~.. Los hermanosGaroz prefieren
llamarse "escultores taxidermistas". Es la tercera generaci6n
de una familia que desde Los Y~benes. Toledo, realiza encargas para Africa. Asia ;’ Oceania. Considerados una de as d ez
taxidermias mils importantes del mundo,ban sido los creadores de la famosa jirafa de Roca. y han trabajado para Franco,
Fraga, Emilio Botin v el rey Juan Carlos v cuemancon Adolfa
SufrezIllana, Esparta¢oo JuanAbell6 comosus mejoresclicntes. "Es un oficio que fiene m~isde arte que de artesania ’, el
masse ha expandldo ’. asegura Ram6nGaroz. 9c,-oz
|l C~tIGRAFi~,.
"Terminaluniendoel disefio grdfico v Ia caligrafia
para Ile’~arla al terreno del protocolo". Y ask el argentino Jos6
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Maria Passalacqua,instalado en Madrid desde el aria 2000, se
ha ganado la confianza de la alta sociedad y de ias marcas de
lujo. Marlsade Borb6n.los March,los Entrecanalesy basra el
libra de firmas de la boda de Eva y Cayetanollevan su grafia
(iY son sus alamnos!), i,Quiere conocerle? ~:erfi~r~ppen,~
11 .~atmca. ~’Ordeno la matemfitica de la historia". Jaim~
Cordero lleva casi 25 afios realizando los escudos de armas y
los ~.rboles genealdgicosa casi todos los nobles (y a algunossin
titulo) de Espafia. "’A veces me llegan los linajes condados,
marquesadoscon menos historia", nos confia desde su taller
Morenode gorb6n, una de las m~s prestigiosas encuadernadoras de Espafia. asegura qae "se ha perdido la encuadernaci6n
industrial, pero la artistica se mantieney prospera’" Entre sas
trabajos, el libro de firmas del Palau de la Mfisica o la restauracidn de las obras del Palacio Real. Por supuesto, su mejor clientees el rey Juan Carlos, y el mils insdlito, el presidente Putin.
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14121 la segona
La Fundació O.J.D.:
Carulla convoca
edició del premi Lluís Carulla, destinat a
E.G.M.:
120000
impulsar projectes
culturals
en els diversos àmbits de la llengua catalana, les arts
SECCIÓN:
CULTURA
i el pensament.
El guardó està
dotat amb
100.000 euros i el termini de presentació
de les candidatures es tancarà el 16 de

març del 2016. En la primera edició el guanyador va ser el projecte fotogràfic Terranova.cat, impulsat pel fotògraf, dissenyador i editor Ignasi López, el poeta i assagista Vicenç Altaió, el dissenyador gràfic
i professor Sergi Opisso, i el fotògraf, editor i docent Román Yñán.

Nadal en família:
de la sobretaula
al teatre

Els teatres afinen la punteria per buscar grans públics,
del Mag Lari a ‘El Petit Príncep’ passant per la carpa
NÚRIA TARRAGÓ
BARCELONA

“Quan pensava en l’espectacle, tenia una imatge: un avi i un nét que
vénen al teatre i s’ho passen bé rient
junts”, explica Guillem Albà, el director de Garbuix, a l’Ateneu de 9
Barris. Aquesta és la filosofia que
impregna tota la programació teatral, aquestes dates: es busquen
grans públics (ergo familiars) i espectacles de solvència contrastada
(d’aquí tanta reposició). La campanya de Nadal és la millor de l’any per
a les empreses teatrals, una corba
que la crisi encara ha accentuat: el
gener passat va ser el millor mes de
l’any, amb més de 320.000 espectadors (el 13% del total), i el va seguir
el desembre, amb 280.000 espectadors (11%). Encertar-la, amb obres
populars i susceptibles de ser regalades, és molt important.
Nadal ha començat aquest cap de
setmana amb les representacions
dels Pastorets. Fins al 30 de gener
se’n faran més de 240 funcions al
país, que mouran 6.600 persones
entre bambolines i uns 60.000 espectadors. Enguany els de Folch i
Torres celebren el seu centenari, i
fins i tot el Liceu els dedica el Concert de Nadal, amb la cantata de Jordi Galceran i Albert Guinovart (27
de desembre). L’irreverent versió
Jisàs de Netzerit de Pau Riba amb
The Mortimers fa el salt al Poliorama el dia 23. La cartellera comercial ofereix una allau de propostes per
compartir en família.
CIRC El Garbuix de Guillem Albà i
Alberto Feliciate és la 20a edició del
Circ d’Hivern de l’Ateneu de 9 Barris. Cinc artistes de circ experts en
tècniques clàssiques com trapezi,
acrobàcia, perxa xinesa, teles, corda
i clown han unit els seus talents en
una creació que té la base en la comèdia i que busca també moments
poètics i espectaculars. Segons Albà, Garbuix no pretén “explicar una
història”, sinó una cosa encara més

difícil: “Que sigui un joc, un divertimento per desconnectar el cervell”.
També un joc ple d’enigmes és CorRoc, la proposta d’Escarlata Circus
a la sala Hiroshima per als dies 25,
26 i 27: circ, art i teatre d’objectes.
La companyia de circ EIA ha
tornat a Barcelona (fins al 27 de desembre a la Sala Petita del TNC)
per tancar la gira de Capas, un espectacle escènic i acrobàtic que ha
sigut guardonat amb premis com el
Ciutat de Barcelona (2012) i el
Zirkolika (2011). Capas ha recorregut dotze països europeus en cinc
anys i neix de la reflexió de dos conceptes: de les capes materials i físiques i les capes que fan referència
a la personalitat humana i la societat. I també de “l’hospitalitat entesa com a forma d’art”, diu l’artista Fabrizio Giannini. Acrobàcies,
música en directe i dansa servits
per cinc personatges humans... i un
armari gegant.
El circ tradicional es podrà trobar a la carpa museu del Circ Raluy,
com cada any instal·lat al Port Vell
de Barcelona fins al 14 de febrer, on
la família Raluy presentarà Altius,
que compta amb tres números nous
de barres, pallasso i malabars i equilibris. En gran format, al Palau Sant
Jordi s’hi instal·larà el Cirque du Soleil amb Varekai (de l’1 al 10 de gener); i al Pavelló de Fontajau de Girona, el Gran Circ de Nadal del 25

Novetat
Lluís Danés
estrena
‘Nàufrags’ en
un nou cicle
al Mercat de
les Flors
Clàssic
A Catalunya
es faran 240
funcions dels
Pastorets,
amb 60.000
espectadors

Cinc artistes de circ juguen amb la manipulació a
Garbuix, a l’Ateneu de 9 Barris. ESTUDI CARMEL
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01. Nàufrags, de Lluís Danés, al
Mercat de les Flors. 02. El Petit
Príncep, una reposició cantada.
03. El Mag Lari muta en cinc
personatges a Ozom. DAVID RUANO

al 28 de desembre. Serà una producció exclusiva, amb la màgia com a fil
conductor, en què intervindran 46
artistes de 12 països, com ara el mag
de Las Vegas Jidinis Magic, l’il·lusionista Raúl Alegría, els experts en
quick-change Duo Kybalion i l’amazona Gaby Dew.
MÀGIA Un dels hits de Nadal serà
precisament un mag, Josep Maria
Lari, que aprofita les dates per estrenar el xou Ozom, al Teatre Condal fins al 31 de gener. És un espectacle en format cabaret on Lari es
desdobla en cinc personalitats per
retre homenatge a grans mags de la
història. “Sempre havia fet espectacles unipersonals a partir del format
de números enllaçats amb humor”,
explica, però com que crear personatges se li dóna bé, ha ideat un espectacle per poder explotar la seva
faceta interpretativa. Promet números de totes les mides però, per
primera vegada, cap joc de cartes. El
Mag Lari també participa en el tradicional concert de Sant Esteve del
Palau de la Música que reuneix els
Cors de l’Orfeó i que enguany es ti-

tula La màgia del Nadal. Més propostes màgiques i familiars: al Teatre Museu - El Rei de la Màgia (El
vaixell pirata, de la Capsa Màgica)
i al Teatre Raval (amb obres com
Màgia Júnior).
TITELLES I OBJECTES Una de
les noves apostes nadalenques més
interessants és el cicle Oh! Poètiques
de la il·lusió. Del 27 de desembre al
10 de gener, el Mercat de les Flors
obre la porta a muntatges interdisciplinaris, poètics, que juguen amb
el moviment, l’objecte, la música, la
paraula. Estrenes com Nàufrags, un
espectacle visual amb titelles i música, de Lluís Danés, no es poden
considerar familiars, però sí per a
un públic ampli. En clau més convencional, també hi ha lloc per a les
ombres i els titelles al Teatre Tantarantana. A l’ombra del pessebre és
un espectacle que escenifica les figures del pessebre de les quals parla Joan Alavedra en el seu Poema del
pessebre. La titellaire Mercè Framis
està acompanyada de música i nadales de Catalunya i Veneçuela cantades per Sarina Guerra.

a la taquilla espanyola

els concerts al T
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El pianista barceloní Josep
augura avui la primera edic
mas Concert Barcelona,
Temple del Tibidabo a par
Colom interpretarà un pr
Chopin. Serà el primer cop
llirà un concert de piano.
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ble (8,9 milions) i Torrente 5 (8,4 milions).
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Els èxits
aque

‘El rei Lear’ encapçala
LAURA SERRA
BARCELONA

03

Altres sales posen el focus en gèneres aliens a la seva cartellera habitual. Per exemple, el Teatre Gaudí acull l’espectacle de dansa en clau
moderna El Trencanous, a càrrec de
la Som-hi Dansa.
TEATRE MUSICAL Aquesta és
una categoria per al tret segur. Començant per El Petit Príncep, que la
sala Barts torna a acollir aquest Nadal després de l’èxit de públic i crítica de any passat (a més de tres premis Butaca). El muntatge escènic i
musical és obra d’Àngel Llàcer i Manu Guix, i combina música, actors,
personatges virtuals en 3D i una escenografia sorprenent. Però també
és una història plena de sensibilitat.
Segons Llàcer, han “aconseguit fer
d’un llibre molt reflexiu un espectacle absolutament emotiu”.
El nou Eixample Teatre recupera Lo tuyo y lo mío, una comèdia amb
excusa romàntica però un repertori musical (peces de Rocío Jurado,
Mecano, Shakira i Fangoria) per a
generacions diverses. En clau més
infantil, pel Teatre Apolo hi passa,
fins al 23 de desembre, la gira del
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musical Peppa Pig Big Splash, un
muntatge de titelles per a canalla de
2 a 6 anys. El Teatre Poliorama acull
la versió catalana de Somriures i llàgrimes fins al 3 de gener: el musical
de l’aspirant a monja segueix cantant Do-re-mi des que es va estrenar
a Broadway el 1959. També hi haurà música al Goya fins al 10 de gener,
amb El gran llibre màgic, que explica les aventures de dos xarlatans del
segle XIX que inicien una missió per
resoldre el misteri del llibre que
canvia el final dels contes clàssics.
L’escenografia, un llibre amb vida
pròpia, és clau en aquesta obra d’Albert Gràcia i David Ávila.
Opera Divertimento presenta El
pequeño Pinocho al Teatre Condal
fins al 31 de desembre, una representació del conte tradicional en
versió lírica. Més musicals inspirats
en obres literàries: El llibre de la selva i Oliver Twist al Teatreneu i Patufet, el musical, al Coliseum. No hi
ha sala que no s’apunti als horaris
infantils. Fins i tot cinemes com el
Texas, que fins al 5 de gener oferirà pel·lícules doblades en català i per
3 euros, a les 12 h i les 16 h.e

El rei Lear ha capgirat la seva pròpia
història malastruga perquè torna a
reviure –i ho fa cada nit– al Teatre
Lliure de Montjuïc. Va ser, de llarg,
l’espectacle més vist d’aquest teatre
la temporada passada, va exhaurir
entrades en pocs dies i aviat se’n va
anunciar la reposició. Coincidint
amb les festes, redobla l’aposta per
tornar a tenir una ocupació del
100%. Igual com El Petit Príncep, un
musical que ja té aire de clàssic nadalenc. O Mar i cel, que salparà del
Teatre Victòria després de Reis; i
Bits seguirà al Poliorama unes setmanes més. És la jugada que fan diverses sales barcelonines, que de
passada ofereixen al públic l’oportunitat de repescar èxits recents.
EL REI LEAR Lluís Pasqual buscava el millor actor per interpretar el
rei Lear, i va resultar ser una actriu:
Núria Espert. Un repartiment estel·lar (Jordi Bosch, Laura Conejero,
Míriam Iscla, Teresa Lozano, Ramon
Madaula, Julio Manrique, David Selvas) l’acompanya en una tragèdia coral despullada i concentrada en les
emocions en la qual Shakespeare va
fer “un resum de la vida”, diu un dels
personatges. Torna amb un premi
Ceres i quatre Butaca.
RHUM L’espectacle d’homenatge a
Joan Montanyès, Monti, és un compendi del millor del seu teatre: tendresa, poètica, sensibilitat, musicalitat, gamberrisme i bogeria. Al Lliure de Gràcia, cinc grans pallassos reviuen la seva “animeta” de clown.
EL LLARG DINAR DE NADAL
Quina meravella. Quin plaer. El
llarg dinar de Nadal, de Thornton
Wilder, que La Ruta 40 recupera al
Círcol Maldà després de guanyar el
Butaca a obra de petit format, és una
filigrana que descriu en una hora tota una nissaga familiar, els seus anhels i frustracions, al voltant de la
taula d’un menjador senyorial. L’escenografia, el vestuari, el text, els actors... un espectacle rodó.
HAMLET De Nadal a Nadal. Raimon Molins torna a encarnar a la
Sala Atrium un Hamlet que “no és ni
un heroi ni un antiheroi, és un de
nosaltres”. Molins i Marc Chornet
van dissenyar un muntatge brookià,
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El juzgado no
puede tasar las
sedes de CDC
embargadas
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA

n de la reunión de la Ejecutiva nacional de CDC, ayer, en Barcelona. EFE

la presión para
el fiasco del 20-D

de ERC pese a sus diferencias con Convergència
cedido. Y los plazos apremian: hoy
se cierran las conversaciones entre
Junts pel Sí y la CUP, de las que debe salir el acuerdo que los militantes de la formación antisistema votarán el domingo. De ese texto sobre un «plan de choque» con
diversas medidas sociales y, sobre
todo, de la opinión sobre él que los
negociadores transmitan a los afiliados dependerá en gran medida
el resultado de la asamblea.
En cualquier caso, cada día hay

UNTS PEL SÍ
S SEPARADOS

cia i Llibertat prefieren tener
greso y sólo contemplarían
Mesa de la Cámara Baja les
os. Ambos partidos confiaron
elajada del reglamento salve los
saltar la norma, ya que
mínimo del 15% en la provincia
aso de 2004, cuando ERC
ho diputados, y se mostraron
tirá el veto a Amaiur de 2011.

más síntomas de que la unidad entre ERC y Convergència se tambalea. Los partidos decidieron presentarse por separado a las generales y ahora hacen también análisis
distintos de los resultados.
El fiasco de Democràcia i Lliber-

tat –la marca que eligió Convergència– empujó a Homs y a Mas a tratar de apropiarse para su causa la
victoria de En Comú Podem. Por arte de magia, los convergentes están
recuperando estos días en sus discursos la defensa del referéndum y
del derecho a decidir, que desde hace meses habían orillado en favor
de la opción unilateral.
Homs dijo ayer que los resultados del 20-D abren «ventanas interesantes» que su formación está
dispuesta a aprovechar, y aseguró
que CDC está «expectante» a la espera de ver si desde la política española se plantea un referéndum.
Pero en ERC no se plantean esa
marcha atrás. Según el pacto de
Junts pel Sí, Mas debe ser president, pero también el Govern debe
aplicar un plan que incluya pasos
unilaterales hacia la independencia
y la votación en 18 meses de una
nueva Constitución catalana.
Junqueras advirtió ayer a Podemos de que hay un 70% de diputados del Congreso en contra de un
referéndum de autodeterminación
en Cataluña, y descartó que el
PSOE abrace esa iniciativa. Por
ello, propuso a En Comú Podem
sumarse «al único referendo posible, el de la Constitución catalana».
Tras insistir en que su candidato
a president sigue siendo Mas, el líder de ERC afirmó que ni se podrá
celebrar un referéndum de independencia ni tampoco reformar la
Constitución española.
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El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona tiene dificultad para conseguir la tasación de
las 15 sedes –distribuidas en 23
fincas urbanas– que Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) puso a su disposición como garantía de su responsabilidad civil por el caso Palau.
Un informe de la Delegación
en Cataluña de la Agencia Tributaria rechaza la petición del juez
José Julián García de Eulate para que los peritos de Hacienda
realicen una tasación de las fincas ofrecidas por Convergència
«como garantía de prestación de
fianza». CDC ya había aportado
una valoración económica de estas sedes, calculada por una sociedad de tasación, y ascendía a
unos 3,6 millones de euros.
En abril, CDC informó al juzgado de que iba a vender la sede depositada originalmente como garantía de su responsabilidad civil. Para ello, entregó
como nuevo aval otras 15 sedes,
algunas distribuidas en más de
una finca. El juez ordenó el embargo de ellas, aunque no elevó
a 6,6 millones de euros la responsabilidad civil a título lucrativo del partido por este proceso, como pedía la Fiscalía. El
Ministerio Fiscal considera que
la formación de Artur Mas se
benefició presuntamente de esta cantidad por el supuesto cobro de comisiones por adjudicación de obra pública de una
constructora a través de donaciones al Palau de la Música.
La negativa de la delegación
catalana de Hacienda a realizar
la tasación se argumenta en que
el juzgado no ha pedido ayuda
en «aspectos tributarios», sino
en tema de tasación, y que el
gabinete técnico de este organismo no tiene competencias
exclusivas para realizar esta tarea sino que es «una mera actividad auxiliar».
Además, el delegado especial
de la Agencia Tributaria en Cataluña recuerda que «como consecuencia de la carga de trabajo» y
de la «insuficiencia de medios
para atender adecuadamente la
creciente demanda de solicitudes
de valoración», Hacienda contrata asistencia técnica externa. De
esta forma se acredita «sobradamente la insuficiencia de medios,
no ya para acometer labores de
auxilio a otras administraciones,
sino para llevar a buen fin las
propias». Por esta razón, el juez
ha vuelto a reiterar la misma petición de tasación de las fincas de
CDC embargadas a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en Madrid.
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E1 juez del ’caso Palau’ no puede
tasar las sedes de CDCembargadas
Instaa la Agencia
Tributaria
enMadrid
a quecuantifique
el valordelas 23fincasdelpartido
GERMAN
GONZ.~LEZ
BARCELONA
E1 Juzgadode Instrucci6n nfimero
30 de Barcelona
tiene dificultadpara
conseguirunatasaci6nde las 15 sedes, distribuidasen 23 fincas urbanas, que Converg~ncia
Democrfitica
de Catalunya(CDC)
pusoa su disposici6ntras apalabrarla ventadel local principaldel parfidoen Barcelona que inicialmenteera la garantia
de su responsabilidad
civil porel caso Palau. Uninformede la Delegaci6n en Cataluflade la Agencia
Tributaria rechazala petici6ndel juez
Jos6 Julifin Garcia de Eulate para
que los peritos de Hacienda
realicen
unatasaci6nde las fincas ofrecidas
por el partido (<comogarantia de
prestaci6nde fianza~). CDC
ya habia
aportadouna valoraci6n econ6mica
de estas sedes realizadapor unasociedad de tasaci6n que ascendia a
unos3,6 millonesde euros.
Enabril pasado, CDC
inform6al
juzgado que se disponia venderla
sede depositadacomogarantia de su
responsabilidad
civil por lo queentreg6 comoaval 15 sedes, algunas
distribuidas en m~sde una finca. E1
juez orden6 su embargoaunqueno
elev6a 6,6 millonesde eurosla responsabilidad
civil a titulo lucrativo
del partido por este procesocomo
pedia la Fiscalia, ya que considera
que la formad6n
de Artur Masse beprincipal
deCDC
enBarcelona
hasidoregistrada
endosocasiones
durante
esteafio.TONi
GARRIGA
/ EFE
nefici6 presuntamente
de esta canti- Lasede
dad por el presuntocobrode comisionespor adjudicaci6nde obrapfi- que el juzgadono ha pedido ayuda tarea sino quees ~(unameraactivi- ficiencia de mediospara atender
blica de unaconstructoraa tmv6sde en ((aspectostributarios))sinoen
dadauxiliar>>.E1delegadoespecial adecuadamente
la creciente demandonaciones
al Palaude la Mfisica.
made tasaci6ny queel gabinetet6c- de la Agencia
Tributariaen Catalufia da de solicitudesde valoraci6n)),HaLanegativade la delegaci6ncata- nico del organismono tiene compe- recuerda que ~comoconsecuencia ciendacontmta
asistenciat6cnicaexlana de Haciendase argumentaen tenciasexclusivaspara realizar esta de la cargade trabajo~y de la ~dnsu- tema.Deesta formase acredita(~so-
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bradamente la insuficiencia de
medios,no ya para acometerlabores
de auxilioa otras administraciones,
sino para llevar a buenfin las propias)).Porestaraz6n,el juezha reiterado la mismapetici6n de tasaci6n
de las fincas de CDCembargadasa
la Agencia
Estatal de la Administraci6n Tributariaen Madrid.
Porotro lado, se hanproducido
algunos problemascon estas sedes
embargadas
ya queel juzgadodetect6 quelos registradoresde la propiedad habian denegadoalgfin embargo preventivoya que constabacomo
propietaria otra personau empresa

Ladelegacibn
deHacienda
en
CataluSa
rechaz5
la peticidn
judicial
El partido
acredit6
queerapropietario
deloslocales
de
Tortosa
y Amposta
diferente a CDC.Desdela formaci6n
se asegur6quese desconocia
esta situaci6nantesde la notificaci6njudicial y queentoncesse comprob6
que
en algunosregistmsde la propiedad
constabatodavia el nombrede los
anteriorestitulares de esasfincasya
que no se habia realizado debidamenteel cambiode propietario.
Enesta situaci6nest/~n las sedes
de Amposta
y de Tortosa.E1letrado
de CDC,Javier Melero,present6hace un rues en el juzgadodocumentaci6nen la queacreditaqueel partido
era propietariode la fincade Tortosa
desdeel afio 2000y de la de Amposta desde el 2008y que se habian
iniciadolos tr/~mitesparainscribirlas correctamente.
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Marina Saiz
Estudiant.
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s anticatalans

t electoral que ha obtingut Ciutadans,
una força relativament nova, és per
r-lo amb deteniment. C’s tenia el cones convertiria en la segona força més
estes últimes eleccions generals i
nera arribaria a desbancar el PSOE,
al Partit Popular i, per descomptat, suent l’emergent Podem.
que finalment ha sortit de les urnes ha
a altra força diferent de la que s’espea renovadora representada pel partit
geix de Catalunya, Madrid i València,
es converteix en una nova força amb
ant d’electors. Ciutadans punxa, peranyola no es fia de les forces nascudes
cara que es vesteixin de Cid Campeagui en compte i ho analitzi amb prodidat de Ciutadans Albert Rivera. Els
lans que sempre es pregonen des d’Esper ells encara que es vesteixi de seda, la
eda.
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Palau de la Música
Joan Oller
Director de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana

En resposta a la carta de Luis Sabatés Palau de la Música: Aforament sobreexplotat, m’agradaria precisar que
en el nostre sistema de compra, ja
sigui a través de la web o directament a la taquilla, sempre es veu
quin seient s’està comprant. En el
cas que l’escenari s’hagi ampliat, a
l’adquirir la tercera fila es pot veure que l’entrada estarà situada just
al davant de l’escenari. A més a més,
el sistema ofereix dues fotos que recreen la visió des de la butaca escollida i en aquest cas s’especifica que
la visibilitat és reduïda. No posar a
la venda aquestes entrades significaria impedir a altres persones que,
assabentades d’aquestes característiques, vulguin accedir a aquesta localització. Respecte a la seguretat,
l’espai entre l’escenari ampliat i la
primera fila respecta la normativa
que s’aplica a totes les files de la sala. Sobre la possibilitat d’enfonsament de la part ampliada de l’escenari, no es preveu aquest risc, ja que
se segueixen les mesures de seguretat escaients.

Fe d’errates
dor on han de ser sacrificats. I el
súmmum de tots els mals, els ciutadans encara se sorprenen que
s’eliminin dels programes educatius matèries com la Filosofia i les
Humanitats.
Opino que un poble que oblida el seu passat està condemnat
a repetir els mateixos errors que
ha comès abans. I sembla que en
aquest país ja fa segles que fem girar la mateixa nòria.
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El cantautor tanca una etapa amb dos concerts
JULIÁN GARCÍA
BARCELONA

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat,
1978) tanca etapa. Després de quatre productius anys en què ha publicat dos discos, ha ofert a prop de 150
actuacions i ha compost les cançons
de dues bandes sonores, el cantautor català completa cicle amb La festa final, un doble concert amb aires
d’epíleg, potser de comiat, diumenge que ve, al Palau de la Música, i dilluns, dins del Banc Sabadell Festival Mil·lenni.
–El doble concert es denomina La
festa final. ¿Final de què?
–Final d’etapa, no només de gira. És
una sensació que tinc des de fa mesos. Han sigut quatre anys molt intensos en un món que desconeixia
i necessito celebrar-ho. A vegades
ens passen coses en la vida que no
sabem disfrutar-les… També vull donar gràcies a tota la gent que ho ha
fet possible. I, per descomptat, vull
descansar.

Joan Dausà

«Sento que
ara necessito
parar»

–¿Se sent cansat?
–Cansament… No l’hi sabria dir. És
més aviat una sensació que aquesta
manera de treballar arriba fins aquí,
que alguna cosa ha de canviar. De la
mateixa manera que fa quatre anys
vaig tenir l’impuls de fer música escoltant el meu cos, ara m’escolto i
sento que el que necessito és parar.
Tenia la sensació que tot el que feia era molt previsible, i això que sóc
molt de jugar, de provar coses alternatives, com el que vaig fer amb Antonio Díaz al Liceu o les bandes sonores de Barcelona, nit d’estiu i Barcelona,
nit d’hivern…

–¿Què farà a partir d’ara?
–Estic obert a totes les coses que puguin sorgir, però no ho tinc ni decidit ni pensat. Deixarem un espai en
blanc perquè la vida proposi. No sé
si d’aquí a un any i mig tornaré a fer
el mateix, o si seguiré cantant.
–¡No espanti els seus fans!
–¡Segurament sí que seguiré cantant! Però és una cosa que he de sentir. Sempre s’ha de pujar als trens
que passen i, si alguna cosa no et
convenç, baixar a la primera estació. Això és el que vull fer ara: sortir
de la meva zona de control i deixar
que la vida em torni a sorprendre.
–¿Quin balanç personal fa d’aquests
quatre anys?
–Molt positiu. Ha sigut sorprenent.
Feia anys que estava fent mil històries, locutor, actor, presentador, i
va ser una cosa molt especial connectar amb la música, amb les meves emocions personals, amb les
emocions de la gent…
–Té una habilitat especial per connectar emocionalment amb el públic. ¿Quin és el secret perquè una
persona faci seva una cançó?
–Compondre i cantar des de la veritat emocional. Quan feia teatre, [el
director argentí] Javier Daulte ens
deia: «Per molt extravagant que sigui el que estigueu dient, si sou sincers emocionalment l’espectador
s’ho creurà i connectarà amb vosaltres». En les cançons passa una mica
això. No és que parli sempre de mi,
però parlo de la veritat. Em sorprèn
molt que les meves cançons hagin
pogut connectar amb gent tan diferent, fins i tot gent que va al Primavera Sound.
–Les seves cançons, generalment,
destil·len un perfum melancòlic i
afligit. ¿Un segell?
–Al principi intentava obligar-me
a no ser monotema. Però té raó, és
una característica que em defineix:
la marca Joan Dausà, el cantautor
de les cançons tristes. Potser és perquè parlar de la tristesa, el desamor
o la mort m’ha servit per connectar amb mi mateix. Sempre em pregunto quines 10 cançons m’emportaria a una illa deserta. Vuit serien nostàlgiques. Però no fem un
drama: tothom qui ve als meus
concerts sap que parlem molt de
la tristesa, però sense tristesa. Si
parlo de la tristesa i la mort no
és perquè estigui deprimit o
trist, sinó perquè sóc feliç per
estar viu.
–Li volia preguntar, precisament, per la naturalitat
amb què tracta el tema de la mort a les
seves cançons.
–Quan era petit, als 20 dies, va morir
la meva mare. Després he
tingut una segona mare. La
mort ha format
RICARD FADRIQUE
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part de la meva vida des de sempre.
I estic preparat per morir en qualse·
vol moment.
–Tinc entès que el seu avi era poeta.
¿Ha pensat a musicar algun dels seus
poemes?
–Narcís Dausà i Dausà. No és conegut
pel gran públic ni pel mitjà. El que
passa és que els seus poemes eren
molt tècnics, molt de diccionari, i
crec que lliguen poc amb la manera
en què he treballat la música fins ara.
Però tinc els llibrets guardats amb un
llaç i potser algun dia... És bonic pen·
sar que el teu avi escrivia i que per la
sang corren una mica les ganes d’ex·
plicar coses a través de les paraules.

Jarabe de Pal

CRÒNICA Donés va recórrer els seus èxits a Lu

– A part de l’èxit dels seus dos discos, és conegut per fer les cançons

«Vull que la vida em
torni a sorprendre.
No sé si d’aquí
un any i mig
tornaré a fer
el mateix»
«Tothom qui ve
als meus concerts
sap que parlem
molt de la tristesa,
però sense
tristesa»
de Barcelona, nit d’estiu i Barcelona,
nit d’hivern. ¿Quant els deu a aquestes pel·lícules, i viceversa?
–Són dos projectes que han demos·
trat que un i un poden ser tres. La pel·
li hauria pogut funcionar sola i jo se·
guir fent el meu camí amb la música,
però es va crear una simbiosi que ens
va alimentar tots dos a parts iguals.
–Senyor Dausà, imagini’s que hi ha a
Barcelona, el mateix dia i a la mateixa
hora, un concert d’Eels i un altre de Sigur Rós. ¿A quin aniria?
–Ostres… (silenci, llarg silenci). Pel
meu caràcter, lluitaria fins a l’úl·
tim minut per veure’n mig i mig. Mi·
ra que sóc tonto. Perquè és una refle·
xió que em faig sempre a mi mateix.
¿Joan, pots acostumar·te a viure una
cosa, renunciar a l’altra i disfrutar·
la? Però, bé, si em fessin escollir, crec
que aniria al con·
cert d’Eels... H
Vegeu l’acústic d’‘Andrea,
ya nada puede ser’ a
través del mòbil o
a e-periodico.cat

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

33 Pau Donés parodia Elvis Presley, durant el concert benèfic celebrat a Lu
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

V

a ser un concert d’emer·
gència, fruit de l’even·
tualitat i la fatalitat del
càncer, presència que
setmanes enrere va fer saltar pels
aires l’agenda de Jarabe de Palo.
Un recital relacionat amb una
poderosa causa benèfica que al
seu torn va mostrar perfils poc
corrents del Pau Donés intèr·
pret, encoratjat com a narrador
d’històries i mostrant el seu per·
fil més fràgil. Donés va connec·
tar amb els seus seguidors, diu·
menge a Luz de Gas, per un con·
ducte íntim, esquitxant la seva
selecció de cançons de Jarabe
amb confessions desdramatitza·
dores i brots d’humor.
Per obrir va triar una cançó,
Realidad o sueño, que convida a
posar l’oient en uns llimbs en
què es barregen sensacions ter·
renals i il·lusions. «Què hi ha de
dolent a somiar despert», es va
preguntar Donés, assegut infor·
malment al set de percussió, com
a pòrtic d’un recital en què flota·
va ja des d’abans de començar la

inquietant convivència amb la ma·
laltia, a la qual el cantant va voler
treure ferro immediatament. «Ja
ho veieu, ¿no? No passa res!», va ex·
clamar com a benvinguda en una
sala plena, amb les entrades esgota·
des des de feia dies (també ho estan
les del segon concert, avui). «Tinc
un càncer i aquí estic, i tampoc pas·
sa gran cosa», va afegir, i va adver·
tir: «En parlarem poquet del càn·
cer», si bé, per dir la veritat, no va
ser exactament així, ja que tota la
sessió va estar banyada en reflexi·
ons sobre la seva experiència i la
manera d’afrontar·la, amb molts
agraïments («no pensava que fos
una persona tan estimada») i algun
cordial retret. Hi ha, va assenyalar,
dues coses que el molesten. Una,
«que et recordin que estàs malalt
amb frases tipus ‘fas bona cara’». I
l’altra, les invitacions a donar guer·
ra. «Això de ‘vinga, valent, ¡lluita
contra la teva malaltia’!».
MELANCOLIA I HUMOR / Donés va comp·

tar amb un únic còmplice, el pianis·
ta de Jarabe, Jaime Burgos, per recór·
rer unes cançons que es podien lle·
gir en clau de vulnerabilitat, amb
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EL LECTOR EXPOSA

Palau de la Música
m

Hace unos días asistí con mi nieta al concierto de Car
mina Burana en el Palau de la Música Catalana. Como
consecuencia de la ampliación provisional del escenario
para conseguir una mayor capacidad de espacio por el
número de músicos participantes, las filas primera y segun
da de la platea estaban bajo el escenario. Por lo cual la fila
tercera pasaba a ser el primer espacio de butacas frente al
escenario. Los espectadores que estábamos en las dos pri
meras filas tuvimos una visión magnífica de los zapatos y
bajos de los asientos de los violinistas situados en la prime
ra línea de músicos, pues estaban a 20 centímetros de
nuestras caras. El resto del escenario era imposible verlo.
Prefiero pensar que es por una negligencia en la gestión
artística y organizativa de un lugar tan emblemático que
por los intereses económicos en la recaudación y conseguir
así 2.000 euros más aproximadamente.
Además, no existía ningún espacio de seguridad entre
el escenario y la primera fila de butacas para acceder a las
salidas de emergencia. Tampoco ningún espacio de seguri
dad entre el escenario provisional soportado sobre unos
caballetes metálicos y la primera fila de butacas en caso
de hundimiento del escenario.
LUIS SABATÉS CALZADA
Barcelona

L A R E S P O S TA

Localitats numerades
m Ens plau informarlo que en el nostre sistema de com
pra, ja sigui a través del web o a les taquilles, sempre es veu
quin seient s’està comprant. En el cas que l’escenari s’hagi
ampliat, en adquirir la fila 3 es veu que la seva entrada
estarà situada just davant de l’escenari. A més, el sistema
ofereix dues fotos que recreen com es veurà l’escenari des
de la butaca escollida, i en aquest cas s’especifica que la
visibilitat és reduïda. Com en qualsevol auditori del món,
la visibilitat és diferent per a cada localització i cada client
pot triar els seients que prefereixi. No posar a la venda
aquestes entrades significaria impedir a altres persones
que, assabentades d’aquestes característiques, vulguin
accedir a aquesta localització més propera.
Pel que fa a la seguretat, l’espai entre l’escenari ampliat
i la primera fila té els mateixos espai i normativa que s’apli
quen a totes les files de la sala. No és un espai d’evacuació.
L’evacuació de les files té lloc cap al passadís central i els
laterals corresponents. Sobre la possibilitat d’enfonsament
de la part ampliada de l’escenari, no es preveu aquest risc,
ja que se segueixen les mesures de seguretat escaients.
JOAN OLLER
Director general de la Fundació Orfeó CatalàPalau de la Música
Catalana

Una comunidad como Castilla y
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

circunscripción. En la comuni

País Vasco habría pocos cambi
El PNV perdería un diputad
que ganaría EHBildu. En el ca
de Andalucía, con 61 diputado
ocho provincias, el PSOE y el P
perderían dos diputados ca
uno, que irían: uno para Pod
mos, y tres para IU, actualmen
sin representación.
Realmente no se formaría u
sopa de siglas en el Parlamen
como vaticinan algunos, sino q
PSOE y PP perderían represen
ción que ganarían los partid
más pequeños, sobre todo IU.

MANUEL VARGAS RAMÍREZ
Zaragoza

Incertidumbre

Con nuestro voto hemos c
nalizado las esperanzas futur
hemos evaluado la gestión d
Gobierno y, muy probablemen
también la del gobierno anteri
fundamentalmente su nula re
puesta al estallido de la crisis ec
nómica.
La amplia representación
los nuevos partidos políticos, ju
to con el declive de los tradic
nales, augura una época de ince
tidumbre en dos sentidos: la fid
lidad a las promesas electora
(traicionadas en el pasado) y
capacidad y entendimiento n
cesarios para formar gobierno
pactos en materia legislativa.
De fondo, y como asuntos pr
ritarios, la búsqueda de soluc
nes a la incipiente pobreza o pé
dida de capacidad económica
gran parte de los hogares y la un
dad territorial.
Me llama la atención el gr
apoyo con que siguen contando
PP y el PSOE, considerando q
ambos tienen alternativas ideo
gicas, y que podría interpretar
como ese sentimiento que a vec
nos hace temer enfrentarnos a
desconocido o, sencillamen
que no se tiene intención algu
de que las cosas cambien lo m
mínimo por ser claramente ben
ficiarios del orden establecido.
Como sociedad teóricamen
adulta, deberemos asumir el r
sultado electoral; eso incluye a
fuerzas políticas, que deberán e
contrar la forma de olvidar s
intereses en favor del benefic
común, tratando de represent
fielmente la voluntad de sus ele
tores; a la sociedad en su co
junto, admitiendo la controver
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LA CONTRA
John Rutter, director i compositor de música coral
Tinc 70 anys i em sento de 27. De Londres, visc a la ciutat universitària de Cambridge. La meva dona
és violista. Tenim dos fills, un va morir. Sóc un liberal idealista, la meva simpatia està amb el feble. La
músicaajuntalagentilapolíticalasepara.Senseespiritualitatseríemcossossenseànima.Sócanglicà

“Si vols fer riure Déu,
explica-li els teus plans”
Harmonia

L

a música és un valor essencial de
la comunitat, i quan dic essencialhodicambtotelpesdelaparaula.
Sí, de comunitats humanes,
d’ocells, de grills...
Lamúsicacreaharmonia.Hihauncomponent
de misteri com hi és en la religió. Per a molts
músics és una forma de pregària.
En la religió anglicana es canta.
Jo el que li dic a la gent és que sigui humil: l’home no ho és tot. Creu que alguns teòrics s’enfadarien amb mi per dir això?
Jo no m’enfadaria.
Jo no vull que es perdi la religió, però tampoc
novullqueoprimeixi.Itotaixòqueliexplicoés
present en la meva música.
Mister Christmas creu en Jesucrist?
Ha, ha, ha... M’encanta el Nadal; en aquesta
època quan era petit assajàvem intensament al
corirecordoqueenlarepresentaciójovoliafer
de Sant Josep, però no vaig passar mai de ser
l’hostaler que els va rebutjar.
No sé com consolar-lo.
Em consola que en aquestes dates, per uns
quants dies, no sentim parlar dels polítics i tinguem l’oportunitat de veure com podria ser el
món quan ens concentrem en la família (en un

JORDI PLAY

temps en què les famílies tendeixen a trencarse) i a agrair l’amistat. El Nadal simbolitza
l’oportunitat de tornar a començar. Després
tot torna a ser com abans.
Creu que el relat del naixement és històric?
Sí, per molt que certs passatges de l’Evangeli
semblin un conte. La seva història ens parla de
gent ordinària i oprimida que obre la porta als
miracles. De tota manera, l’important no és
tant si és una història veritable, sinó si és inspiradora.
Com la música.
Exacte, l’important d’una simfonia de Beethoven és que ens inspira. No importa d’on ve sinó
on ens porta.
Recorda algun Nadal especial?
Tenia dotze anys i em van donar el paper principal en una òpera infantil. Va ser l’última obra
en la qual vaig tenir veu de soprano, en sis mesos la vaig perdre. Va ser el meu últim moment
de glòria.
Quines coses essencials ha comprès?
Clixés, ha, ha, ha..., però els subscric. Un de fonamental: Obtens de la vida el que dónes.
També hi ha regals inesperats...
Hasd’intentardeixarunacosapositivadarrere
teu, és molt trist veure gent amb talent que ha

És el compositor de música coral viu més interpretat del món, insisteix a
assenyalar que quan cantem junts estem en harmonia. Li agrada compondre
nadales i en té una producció enorme. Cada any protagonitza i dirigeix a Londres concerts nadalencs
que són molt populars, la
qual cosa no li impedeix
fer-se amb l’aristocràcia,
és d’aquells personatges
que tothom estima. Va
compondre per encàrrec
el tema This is the day, que
es va interpretar al casament del príncep Guillem
i Caterina, i la seva música
sona en celebracions de la
corona. Va celebrar el seu
aniversari dirigint els cors
de l’Orfeó Català interpretant les seves obres al
Palau de la Música, i la
seva música tornarà a interpretar-s’hi en el Concert de Sant Esteve.

IMA SANCHÍS

estat vençuda per la mandra. No s’obté res sense molt d’esforç i molta feina, i això és especialment cert en la música.
I quin és el premi?
Intenta deixar un món millor del que vas
trobar.
Això és pretendre molt.
En l’intent hi ha el premi. A mi el que em funciona és triar una cosa negativa i intentar canviar-la, un objectiu de la meva mida. Si vols
canviarelmóncomençapelméspròxim.Liexplicaré les coses que lamento de la meva vida.
Endavant.
M’hauria encantat passar més temps amb els
meus fills i m’atreveixo a aconsellar als joves
que abans de tenir fills s’assegurin que poden
passar temps amb ells.
A vostè se li va morir un fill.
En Christopher va morir als 19 anys d’un accident. Tenia tota la vida per davant. Va passar fa
catorze anys, encara que sovint sembla que va
ser ahir. La ferida no s’acaba de tancar mai, però pots viure amb això. Una experiència així et
dóna una perspectiva diferent sobre el món.
Quina perspectiva?
Al Regne Unit hi ha moltíssims memorials de
guerra i cementiris plens de làpides que recorden joves com en Christopher. No m’havia
adonat mai que eren allà fins que ell va morir,
llavors vaig prendre consciència que cada nom
escritenaquestsmemorialseraeld’algúqueva
ser estimat com el nostre fill.
Vostèvaescriureunaobradegranformat
dedicada al seu fill, Mass of the children.
Dos anys després de la seva mort. No volia escriure un rèquiem. Vaig voler mostrar un món
lluminós en el qual apareixien elements que
eren especials per al meu fill. Vaig fer servir els
himnes que cantaven al matí i a la nit a la seva
escola. Un obre l’obra i l’altre la tanca. Dos records feliços.
Què ha buscat vostè a la vida?
Subscricaquestafrasequediu:“Sivolsferriure
Déu,explica-lielsteusplans”.Somjugadorsde
la vida, ens toquen unes cartes determinades
amb les quals hem de jugar, jo sóc conscient
que entre elles hi havia certs dons musicals, intel·lectuals, socials, i amb tot plegat he intentat
fer-ho el millor que he sabut.
La seva música sona en celebracions de la
corona britànica...
Sí, però no és elitista. Intento arribar a un gran
públic, gent que tingui la música al cor encara
que no tingui una educació musical, però això
no vol dir ser menys exigent o més fàcil o
senzill.
Senzilléstotelqueésveritablementgran.
He intentat portar l’accessibilitat del pop, que
té un gran públic, sobretot entre els joves, a la
música clàssica. Però jo sóc un compositor de
clàssica, i sempre s’ha de ser sincer, això és indispensable, és el punt de partida: compondre
allò en què un creu.
Ha viscut algun miracle?
Ha, ha, ha, la música és el meu miracle diari.
IMA SANCHÍS
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