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l’últim euro al Palau’
®ąÜė÷§®÷ïó¯÷§®Óɚ®÷ïäÓÂ¡Âå§®ÓaÓą§®ÓLĆ÷Â¡ȷ
el director general de la institució fa balanç del passat i el
futur de l’Orfeó Català

ALBERT SALAMÉ

TXELL PARTAL

E

l 23 de juliol de 2009, els Mossos
d’Esquadra van entrar al Palau de la
Música per buscar informació sobre
una possible espoliació. Aquell dia
tot va canviar. Fèlix Millet era desđÏđėÕđóèĀĄºĈÏ³ºêđ³ºáɭ\ĄÄºôđá¤
i es destapava un dels casos de corrupció més importants del país. Deu anys
després, analitzem els fets amb l’actual
director general del Palau de la Música
Catalana, Joan Oller, qui fa balanç del

cas i valora els deu anys de presidència
de Mariona Carulla.
‘Han passat deu anys i encara esperem sentència ferma’, critica Oller, i diu
que aquests últims anys la direcció del
Palau de la Música ha hagut de compaginar la feina de bomber, apagant tots
els focs del cas Millet, amb la construcció d’un nou projecte. L’actual director
general de la institució mira al futur
amb il·lusió. Afrontant nous objectius,

com la internacionalització de l’Orfeó i
l’arribada del Palau digital. ‘L’espoliació
s’ha convertit en una oportunitat per a
renéixer’, sentencia.
—Al Palau s’ha fet net?
—Sí, crec que sí.
—Com?
—Hem fet net en diferents dimensions.
Per una banda, cal mirar on eren els ob-
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jectius abans i on són ara. Aquests anys,
s’ha posat la centralitat del projecte en
els cors. Ara la prioritat és l’Orfeó. Es pot
explicar molt bé en xifres, perquè se n’ha
duplicat el pressupost. Un altre punt clau
per a fer net ha estat el fet que s’ha uniĸđđóđºêėêĈóáºêđÏđđɊáÄėê³Ïôɐ
Ara hi ha un únic pressupost o conveni
laboral. És un dels punts més importants
per a evitar que torni a passar, però això
êó»ĈĈėĸÏºêđɐzè«»ÌºèêĢÏđá
forma de prendre decisions. Ara ja no
són ni presidencialistes ni personalistes.
Es treballa amb el consens. Els cantaires,
mecenes i socis tenen membres actius
al patronat i totes les grans decisions
requereix funcionar amb consens, per
voluntat però també perquè així ho conclou la nova reglamentació.

totes les proves. La meva arribada el 2011
havia de ser diferent. Jo tenia la missió
de parlar del Palau del futur, de construir
una proposta il·lusionant. Però és clar,
constantment conviuen dues realitats.
Per una banda, hi ha el judici i per l’altra, els projectes de futur. Saber fer-los
conviure és una de les coses més interessants d’aquest període. Cal fer conviure
la tasca de bomber, d’anar apagant focs,
amb la feina d’arquitectura, de fer un
nou projecte.

—Quin paper han tingut els cantaires i
treballadors en tot això?
—Si el Palau ha pogut fer net des del
punt de vista moral és perquè la gent té
ganes que li vagi bé. Els cantaires, músics
i treballadors volen sentir-se orgullosos
del Palau de la Música. Tothom hi col·labora, tothom hi juga a favor. Es parla del
—I econòmicament?
—Això està pendent. La sentència pro- que es diu o del judici, però en paral·lel
ĢÏĈÏóêáɊáɭºĈĀºĄ³ºá³ºĸêÏđÏĢɊĨÏÄĄ sempre hi ha hagut concerts, activitats,
l’espoliació en vint-i-tres milions d’eu- que han fet que mai es deixés de parlar
ros. D’aquests, només n’han retornat de la música.
sis. Però treballarem perquè es retorni
fins a l’últim euro. No serà fàcil. Cal —I tot allò pot tornar a passar?
esperar que hi hagi la sentència ferma, —Treballem perquè no.
llavors haurem d’anar a l’execució de la
sentència. Caldrà veure tots els béns que —Què s’ha fet?
hi ha embargats, saber quin valor tenen —Ha estat molt important recuperar la
i posar-los a la venda. És un procés que centralitat del cor. Però s’han fet moltes
sembla que no s’hagi d’acabar mai, però més coses. Durant un temps, el soci de
l’auditoria sempre ens feia la broma que
ĄĄÏ«Ąºèáĸêáɐ
no es mirava cap altra institució tan a
fons. Després del que ha passat, hem de
—Ha estat massa llarg?
—Molt. No hi havia cap precedent d’un ser exemplars.
cas com aquest i, per tant, no el podem
comparar amb cap altre ni saber si podia —Però això és ara, amb aquesta junta.
ser més curt. Però la justícia d’aquest S’han creat els mecanismes necessaris
país no es caracteritza pas per la seva perquè no torni a passar d’aquí a un
rapidesa. Ha estat una instrucció molt temps, quan la gent abaixi la guàrdia?
lenta, però també cal tenir en compte —S’han creat comissions per a tenir-ho
que el cas era de molta complexitat. Ara controlat. Hi ha una comissió de compja han passat deu anys i encara esperem tes que fa un seguiment molt proper de
tota l’activitat econòmica. S’han canviat
sentència ferma.
normatives importants. Per exemple,
—Aquest procés tan llarg ha complicat ara ja no es pot funcionar només amb
una signatura. Hi ha d’haver la signade passar pàgina?
—Aquests anys hem viscut en mons tura de la presidenta, del director i del
paral·lels. En Joan Llinares va fer una departament. I no només en la qüestió
feina excel·lent quan va entrar al Palau. ³ºáĈĀÆèºêđĈɊđè«»ÌºèÏêđĄó³ėÕđ
Va investigar i va posar davant del jutge aquesta metodologia en el desenvolu-
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—Per tant, ha aportat també coses positives...
ɠ"ê³ºĸêÏđÏĢɊđóđºáăėºÌĀĈĈđÌ
estat també una oportunitat per a establir un model de gestió diferent, que
probablement serà el que seguiran altres
institucions. D’alguna manera, ens ha
—Però Millet tampoc no ho va fer sol... portat a aquesta necessitat de consens,
—És veritat, tenia uns còmplices. Però de tenir en compte els grups que hi
quan proposes una cosa d’aquestes no participen, de dotar-se de mecanismes
ĀóđÌĢºĄɢÌÏėêĨĄĨÏêĸêÏđɊáĸêá molt forts perquè això no torni a passar.
s’escapa per algun lloc. A més, aquest Ens ha obligat a ser pioners en aquesta
no és l’únic element que hem canviat. matèria. Hem hagut d’anar per davant,
També hem volgut ser exigents i crear amb uns mecanismes que d’aquí a uns
una comissió de bones pràctiques. anys, n’estic convençut, la societat els
Hem creat tot de mecanismes, des reclamarà a tots els equipaments culde la bústia de denúncies anònimes turals.
ĸêĈ  ĀóĈĄ ºê óêºÏĨºèºêđ ³º đóđĈ
els treballadors i membres de la junta —En el reportatge de TV3, la preles coses que podrien entrar en risc de sidenta de l’Orfeó Català, Mariona
frau. Hem fet un mapa de riscos per Carulla, deia que la gent del patronat
analitzar on podia passar. No tenim æï·ăĞªÿ·Ēÿ·ÝªïÿÿĒûªÌðĴæăþĒ·
detectat cap frau, però constantment van veure les factures. Ningú no en
analitzem com en som, de lluny o de sospitava?
prop, que es pugui cometre. Tot això —Sí, així ho van explicar també al judici.
són mesures, algunes normatives i Hi havia una aparença de normalitat. Hi
unes altres d’acció, que ens fan pensar havia uns comptes auditats que semblava que eren correctes…
que no hauria de repetir-se.
pament de contractes i amb les coses
que s’han de portar al patronat. Perquè
passés una altra situació com la de Millet
i Montull, hi hauria d’haver una gran
complicitat entre molta gent. I això
sembla impossible.

—Però, per altra banda, hi havia cantaires i treballadors descontents amb
la gestió...
—Sí, hi havia cantaires descontents
amb la gestió. I alguns treballadors anaven més enllà i tenien sospites més
en ferm. Però també hi havia por de
denunciar-ho. En aquests moments,
el mecanisme de la bústia de denúncia
garanteix que qui vegi una cosa estranya
ho pugui denunciar. Ara els treballadors
saben que aquesta informació va a una
empresa independent que pot analitzar-la i obrir-ne una investigació. Això
aleshores era impossible.
—Com van aconseguir d’amagar les
trampes?
—Crec que va ser clau que la institució
estigués dividida en tres entitats. Era importantíssim que hi hagués un consorci
on només hi havia les administracions
públiques, una fundació amb els mecenes i una associació amb els socis de
l’Orfeó. Que fossin tres entitats separades feia que Millet i Montull poguessin
jugar als trilers. Ara aquesta corrupció
no la puc fer aquí, doncs la passo a una
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altra entitat. Anaven jugant amb els diners. I tot plegat va fer que fallessin els
mecanismes de control.
—També va fallar la comunicació? Si
els treballadors ho veien, com és que
els mecenes i les administracions no?
—Cadascuna d’aquestes entitats tenia
les mesures de control diferenciades.
No parlaven entre si. No hi havia un
pressupost conjunt. De fet, no quadraven ni els anys. Perquè unes anaven
de setembre a setembre i les altres de
gener a gener. Era impossible de fer
un pressupost consolidat en aquest
context. Hi havia molts elements que
fomentaven l’opacitat.
—En aquella època éreu a l’Auditori
de Barcelona. Teníeu relació amb Fèlix
Millet?
—Amb ell personalment no, però les
dues entitats havien col·laborat moltes
vegades. Quan l’OBC va tenir l’oportunitat de fer una ronda de concerts
è«áºĨê³ºĄSºĢĈÞĩ³ºiĄóÞôĸºĢɊ
la vam fer amb l’Orfeó Català. I quan
el Palau va celebrar el seu centenari, hi
va haver un concert del Cor de Cambra
dirigit per Jesús López Cobos i l’OBC.
Hi havia col·laboracions en l’àmbit
artístic.
—Formàveu part del circuit cultural de
la ciutat. Allà hi havia sospites?
—No sospitàvem de frau. Com a mínim,
jo no. Però sí que podia haver-hi una
discrepància amb el tipus de gestió que
s’hi feia. Aquell 23 de juliol, jo vaig ser
una de les persones sorpreses. És veritat
que no havia analitzat mai els comptes
a fons, però des de fora no en teníem
sospites.
—Durant la presidència de Millet, els
cantaires criticaven que es posés més
Č·æªÌð·æÝɩ·°ÌĴªÌþĒ·æïûă·æ·Ýă
cors o la música.
ɠÏĨùÌêĢÏđɐIɭº³ÏĸÏ»ĈÏèĀóĄđêđɐ
És un patrimoni que permet de generar
molts recursos, i és un material impressionant per al prestigi, hi ha artistes que
vénen només per l’edifici. La decisió

ALBERT SALAMÉ

boja d’encarregar el Palau de la Música a
Domènech i Montaner va ser una genialitat. Dit això, la gràcia és la part viva: les
persones i, especialment, la gent que hi
canta. Per això, els hem posats al centre
del que fem com a institució.
—En aquests deu anys de presidència
de Carulla han començat molts nous
projectes. Quins destacaríeu?
—Hem fet moltes coses. L’espoliació
s’ha convertit en una oportunitat per a
renéixer i obrir noves línies d’activitat
que abans no existien. Més enllà de la
centralitat coral i d’una nova programació, una de les línies de les quals
em sento especialment orgullós és el
projecte social Clavé XXI.
—Què és Clavé XXI?
—Els equipaments culturals, a part de
ser excel·lents, han de ser educatius i
socials. Han de contribuir a millorar la
societat mitjançant mecanismes educatius. Nosaltres hem posat en marxa
aquest projecte social que vol proveir

nens i nenes de professors de cant i de
directors, tot donant-los l’oportunitat de
cantar junts. Cantar en conjunt proveeix
d’autoestima i fa créixer el sentiment
de responsabilitat. Proveeix d’una sèrie
de valors que després poden millorar
les possibilitats de vida de les persones,
óêđÏêėÕêêđêđóêóɐ9êđºĄđėĄè«
nens que, d’alguna manera, visquin situacions en què això no els sigui de fàcil
accés ens va semblar interessant. Vam
començar amb dos cors de trenta nens,
com a projecte pilot, i ara són 2.000 nens
i més de seixanta cors.
—I pel que fa a la programació?
—En aquest aspecte ha estat molt imĀóĄđêđáÏèĀáºèºêđÏô³ºáĸÆėĄ
del compositor resident. Són dues persones l’any, una de catalana i una altra
d’internacional. Amb aquesta proposta
volem ajudar a mostrar el millor de la
composició que es fa a casa nostra, a
la vegada que volem ensenyar aquí el
millor que es fa al món. Però aquesta no
ha estat l’única novetat, hem posat en
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marxa el nou cicle Bach. Un projecte que
ens fa molta il·lusió, perquè teníem la
sospita que darrere la creació de l’Orfeó
i el Palau de la Música, Lluís Millet tenia
l’obsessió de fer les grans obres de Bach
que no s’havien fet mai a Catalunya, ni a
l’estat espanyol. Tot era una excusa per
a poder fer les grans obres de Bach. I no
ens hem quedat en això, sinó que també
hem incrementat un cicle d’intèrprets
catalans i un cicle de formacions corals,
perquè malgrat que hi havia concerts,
no estaven agrupats.

—Tots aquests canvis han fet que millori la qualitat dels cors?
—Potser no sóc la persona més adient
per dir-ho. Però quan dotes un cor de
classes de cant i els proposes projectes
motivadors amb els referents que tothom vol, aquest creix. També ha estat
important la incorporació de gent jove
formada a la casa. Aquest rejoveniment
aporta qualitat a l’Orfeó. Tots els cors
van creixent, però sobretot l’Orfeó, que
és on va a parar tota la gent formada a
l’Escola Coral.

—I un dels canvis importants va ser
la marxa de qui va ser director del cor
de l’Orfeó Català durant divuit anys,
Josep Vila.
—Sí, Vila va fer una molt bona feina
dins l’Orfeó. I el gran repte era saber
qui el podia succeir. Un dels nostres
objectius era aconseguir la màxima
qualitat del cor, però també volíem
internacionalitzar-nos. Però la persona
que vingués havia de tenir una vocació
pels cors amateurs. Pots buscar un
director molt bo, però ha d’entendre
que tu no busques professionalitzar els
cors. Tot plegat ens va portar a trobar
Simon Halsey, una aposta ambiciosa i
innovadora.

—I el futur? Què li espera, a l’Orfeó
Català?
—El futur és esperançador i ple de projectes. Hem de continuar amb la internacionalització, fent rondes arreu i
treballant amb grans directors.

—Quin balanç en feu?
—Molt positiu. I no tan sols per la internacionalització dels cors que ja havíem
començat abans, i que sense dubte ens
ajuda molt, sinó perquè Simon Halsey
ha ajudat a crear una nova il·lusió dins
la casa. Es pot comprovar en el fet que el
traspàs de gent del Cor de Noies i del Cor
Jove cap a l’Orfeó estava encallat, i això
ha canviat. Ara cada any hi ha gent que
passa al cor gran. I tot plegat ha fet que es
pugui crear un sentiment d’equip entre
l’Orfeó i l’Escola Coral. En Simon sempre
diu que la cosa que li dóna més plaer és
portar a terme projectes que involucrin
tots els cors de la casa. Fa la broma de dir
que sempre que el criden per dirigir un
cor primer demana de crear una Escola
Coral i un projecte social. En el nostre
cas, ja ho tenia tot en marxa. Ara només
calia treballar per millorar-lo.

—El futur també demana un Palau de
la Música digitalitzat?
—Sí, ens fa molta il·lusió el projecte del
Palau Digital, que vol crear continguts
³ÏêĈăėºĈđèôêăėºĸêĈĄ³ºĈóneixíem. En aquest projecte no oferirem
concerts i prou, sinó també continguts
ºĈĀºÑĸĈĀºĄáÄóĄèđ³ÏÆÏđáɊăėººêĈ
han de permetre d’acostar el cant coral
i fer pedagogia de la música. Arribarà
un dia que passarà més gent pel palau
digital que pel palau físic.
—Parlem de substituir el palau físic?
—No, però el palau físic té una limitació
d’espai òbvia; en canvi, l’altre ens permet d’arribar molt més lluny. Malgrat
això, tenim clar que res no substituirà
mai un concert en viu. Els anys seixanta
hi havia qui deia que desapareixerien
les orquestres. Asseguraven que els enĄºÆÏĈđĄèºêđĈÏáºĈ³ÏĈóÆĄ¤ĸăėºĈºĄºê
de tanta qualitat que ja no caldria anar a
un concert de música en viu. Cinquanta
anys després, la realitat és una altra: les
³ÏĈóÆĄ¤ĸăėºĈºĈđêÄºđºĈèÏăėºĈɊºáĈ
ºêĄºÆÏĈđĄèºêđĈđºêºêèóáđºĈ³Ïĸėátats, però la música en directe continua
ben viva. Res no la substituirà, però sí
que és veritat que el Palau digital ens
ofereix la possibilitat de contactar amb
molta més gent.
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El apoyo de Valls
A lo largo de toda la campaña
para las elecciones municipales
en Barcelona, Manuel Valls estuvo criticando la no operatividad y
los desatinos de la actuación de
Ada Colau y su equipo, que efectivamente han llevado a un desprestigio de la ciudad con sus
desacertadas actuaciones.
Sin embargo, le dio el voto favorable que necesitaba para seguir siendo alcaldesa. Ahora, gracias a ese apoyo, seguiremos con
la dejadez, con los top manta, carriles bici por donde no transita
ni una bicicleta por hora, cuya
consecuencia es mucha más contaminación debida al estrechamiento de las calles y, por tanto,
más embotellamientos, y, finalmente, conseguir su gran dispa-

Flamenc al Palau
Miro la programació del Palau de la Música de Barcelona i
em quedo de pedra. Fins el mes
de setembre, més de la meitat
dels concerts són de “Arte flamenco”, “Opera y flamenco”,
“Gran Gala Flamenco” i similars.
Es podria dir (que no acceptar)
que és per als estrangers que visiten la ciutat a l’estiu. Però
déu-n’hi-do les gales d’aquesta
mena que és fan també al llarg de
l’any.
En resum, si vols anar a un concert de l’Orfeó Català, per exemple, te n’has d’anar a Londres. No
és broma, hi canten el 20 d’agost
al Royal Albert Hall; a Barcelona,
d’aquí a final d’any, dos cops i
prou. Mentrestant, hi ha seixanta
tres gales de flamenc en aquests
cinc mesos. Si no m’erro, en diem
Palau de la Música Catalana.
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Miquel Abras Música

P30,31

“No dec res a ningú i
per això puc dir
sempre el que vull”

Avui, a
les 15.30 h
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Protagonistes MÚSICA

Miquel Abras

“No dec res a ningú
i per això puc dir
sempre el que vull”
Xavier Castillón

LA BISBAL D’EMPORDÀ

E

l cantant i compositor Miquel
Abras (la Bisbal d’Empordà,
1977) ha publicat vuit discos des
del 2006. Els dos últims, Punt de
no retorn i Punt de partida (U98 Music),
van aparèixer amb només un dia de diferència, la tardor passada. I el 5 de maig va
gravar el seu concert a les escales de la
catedral de Girona, on va cloure el festival Strenes, per convertir-lo en el seu primer disc en directe, abans de final d’any.
Ha crescut en un ambient molt creatiu,
com a fill de l’artista Joan Abras. Això
explica en part la seva vocació musical?
Sí, jo crec que el meu pare té una gran
part de culpa, sobretot pel fet que a casa
sempre hi havia molta música. Ell pintava escoltant música. Vivíem en una masia i el meu pare tenia l’estudi a dalt de
tot, i, quan jo arribava del col·legi i ja era
l’hora de dinar, era habitual que el pare
estigués inspirat i que no baixés. I jo sentia música, així que anava a dalt a espiarlo, però no per veure què pintava, sinó
què estava escoltant. I vaig tenir la gran
sort que allà hi havia tots els discos de
Supertramp, Pink Floyd, l’Electric Light
Orchestra, Bob Marley, Bar-Kays, molt
de Motown... I entre tots aquells discos
hi havia també una joia com el Verges 50
de Lluís Llach, que sense ser-ne gaire
conscient va ser un dels discos que més
em van marcar durant la meva adolescència, i encara ara. També ha estat molt
important per a mi la facilitat que em va
donar el meu pare per accedir als instruments, a les eines de la música.
Podríem dir que els seus pares mai no
van posar traves a la seva vocació?
Mai no em va dir que havia de fer una altra cosa, no com en altres famílies on li
diuen, al nen: primer estudia una carrera i després ja veurem si seràs músic o
no. Jo ho tenia molt clar des de petit:
m’agradava molt la música i, quan tenia
quatre duros, me’ls gastava en una cinta

de casset i em passava la vida gravant i
regravant, com també ho feia amb les
cintes de VHS, en les quals enregistrava
desenes de concerts que emetien a la tele, com l’homenatge a Freddie Mercury,
a Wembley. Si hagués tingut tot el que hi
ha ara, plataformes com ara YouTube i
Spotify! Crec que els nanos d’avui en dia
no valoren gens tot el que tenen a l’abast.

dir diferents i cadascú va triar el seu camí. Però sempre que podem ens trobem
en jams o fem altres coses plegats, i en
Jaume ha col·laborat en algun disc meu.

Va néixer el 1977, com els també bisbalencs Jaume Pla (Mazoni) i Carles Sanjosé (Sanjosex). De fet, l’any passat tots
tres van oferir el concert ‘La generació
del 77’ en el Festival de la Porta Ferrada
de Sant Feliu de Guíxols. Què han compartit vitalment i musicalment?

Però què va passar el 1977 a la Bisbal
perquè es produís aquesta acumulació
de talent musical?
Potser va caure un meteorit... [riu] No
t’ho sabria dir. Segurament hi ha una
gran influència dels nostres pares, que
escoltaven molta música, i el pare d’en
Carles també és músic. Tant en Jaume
com jo teníem molt clar, des de petits,
que volíem ser músics. En part, és una
desgràcia, perquè és molt dur intentar
arribar on vols en aquest ofici. De vega-

Quan vaig començar a
cantar en català es va
produir el meu canvi com
artista. Per primer cop feia
cançons que emocionaven

No hi ha res pitjor per a un
músic, quan comença, que
tenir unes expectatives
molt altes, voler ser famós
i que et facin homenatges

Hem compartit moltes vivències. Amb
en Mazoni ja anàvem junts a la guarderia, i va ser l’únic nen que em van deixar
convidar a la meva comunió, i el mateix
va fer ell amb mi. També vam anar junts
amb en Jaume, quan teníem 8 o 9 anys, a
fer les primeres classes de guitarra. Després ell va muntar un grup que es deia
EndeRock i jo un altre anomenat Estrès.
Amb en Carles ens vam conèixer quan ja
teníem 14 o 15 anys, perquè no anàvem
a la mateixa escola: ell anava al Joan de
Margarit i en Jaume i jo anàvem a les
monges. Amb en Carles vam muntar The
Wonderful Baby Dolls, en una primera
època en què voltàvem per tota la Costa
Brava fent versions. I després amb en
Jaume vam posar en marxa un projecte
que es deia Red Orange, de temes propis,
i vam anar a viure a Barcelona. A poc a
poc ens vam adonar que teníem coses a

des, els músics piquem molta pedra i
pensem que el dia que vam decidir seguir
aquest camí segurament va ser un gran
dia, però potser seríem molt més feliços
fent una altra cosa. Ara ja no ho penso,
perquè he assolit els meus reptes, però sí
que hi ha hagut molts moments de dubtes, sobretot dels 20 als 30 anys, quan
vaig picar moltes portes que no s’obrien.
Ara és molt fàcil, amb internet, però llavors no ho era gens donar-te a conèixer
des de la Bisbal: no sabies a qui li podies
enviar una maqueta o com aconseguir
que et fessin una entrevista. Sí que he
pensat algun cop a llançar la tovallola.
Però ara que em faig gran penso “que
n’eres, de ximple’. En realitat, tot es resumeix en una paraula: expectatives. No
hi ha res pitjor per a un músic, quan comença, que tenir unes expectatives molt
altes, voler ser famós i que et facin home-

❝

❝

natges. Aquest seria el primer consell
que donaria a un nano que comencés,
que tingui les expectatives baixes, que
vagi fent i que disfruti de la música. I la
resta ja vindrà.
Amb The Wonderful Baby Dolls van fer
una música més aviat festiva i ballable.
En solitari, el seu estil ha estat força diferent. Com el definiria?
Jo soc un gran amant del reggae, d’artistes com Bob Marley, i també de Police. De
fet, Police és un dels grups que més
m’han marcat, amb U2, i en una època
vaig escoltar molta música argentina: Fito Páez, Charly García, Spinetta, Calamaro i altres compositors d’ànima molt rockera, però que acabaven fent cançons
pop. Jo vaig anar evolucionant: d’un grup
com els Wonderful, amb molts arranjaments, molts canvis a les cançons i molta
complicació instrumental, en solitari vaig
passar a fer pop-rock, amb acords bàsics i
jugant més amb les lletres. Quan vaig començar a cantar en català es va produir
realment el meu canvi com a artista:
abans feia les lletres en anglès o en castellà, llengües que no són la meva, i quan
cantava no m’emocionava: era cantar només per omplir un espai musical. I quan
vaig fer la meva primera cançó en català,
Fent camí, amb la qual vaig guanyar el
premi Carles Sabater d’Andorra, el 2004,
i després el Sona 9, notava que quan la
gent escoltava la cançó, també s’emocionava, i això no m’havia passat mai quan
cantava en anglès o castellà. També vaig
tenir la gran sort que la meva veu té un
color molt més especial quan canto en català que quan ho faig en altres idiomes. I,
tot i que soc molt tímid, em considero un
artista molt obert i en les meves cançons
explico molt de mi, des de la meva vida
amorosa fins les meves conviccions i cap
a on vaig. Intento aprendre de cada disc i
de cada concert, i no busco un so específic, sinó que em deixo portar pel que estic
vivint en cada moment. Amb l’edat, les
meves cançons van perdent visceralitat i
són més reflexives. Ara estic en un punt
del qual em sento molt content.
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Fa una música amb vocació comercial
però al mateix temps molt digna i amb
un bon equilibri entre melodia i potència, quan cal. Sembla una fórmula ideal
per accedir a públics molt amplis, però a
Catalunya no hi ha gaire gent que faci
una cosa semblant. Se sent sol?
Sí, em sento una mica sol... per sort als
concerts hi ve gent [riu]. Però és cert,
fins i tot en relació amb els meus companys de generació a la Bisbal: segurament
Mazoni i Sanjosex no s’han sentit tan
sols, perquè van sortir en un moment
d’explosió de la música independent o alternativa, en la qual jo ho no he entrat
mai com a artista, tot i que realment escolto molta música alternativa. Ara també hi ha el boom del mestissatge. Són
booms, són èpoques, i jo em sento afortunat perquè, des de fa quinze anys, he
anat fent sempre passos endavant, mai
enrere, independentment de les modes.
Continuo fent cançons i sonen a les ràdios, tinc més públic que mai...
En un moment en què el disc està en hores baixes, ha decidit publicar-ne dos de
cop i ja n’anuncia un altre en directe. És
una explosió creativa irrefrenable?
Els dos discos van sortir perquè passava
una època bona, de molta creativitat, i
tenia moltes coses a dir. Tancava una
porta amb una altra discogràfica, amb la
qual havia estat durant molts anys, i
n’obria una altra, plena de llum i de ga-

nes de fer coses. Tenia moltes cançons,
però algunes no lligaven amb les altres,
per una qüestió de concepte: n’hi havia
de més rockeres i altres més ambientals,
i no les podia posar totes juntes al mateix
disc. En Carlus Ramió, el baixista, i en
Toni Molina, el bateria, em van insistir
que havíem fer un disc tirant més cap al
rock, i quan vaig arribar a casa hi vaig estar pensant, però tampoc volia prescindir de les cançons més tranquil·les o més
pop. Llavors em vaig plantejar la idea de
fer dos discos de cop, igual que van fer els
Umpah-Pah o Springsteen. Vaig parlar
amb l’equip de la meva discogràfica,
U98, i van dir que sí de seguida. Estic
molt content de l’equip que tinc, tant de
músics, com a nivell discogràfic i de management. I ja que tot estava anant tan
bé, em vaig dir: i per què no gravem el
concert a les escales de la catedral? Mai
no havia fet un disc en directe.
És un format que ara no s’estila gaire.
És cert i, a més, les ràdios no el potencien: no volen posar música en directe.
Però jo crec que els meus seguidors sí
que volen un disc així i jo també necessitava fer-ho. Crec que pot ser bonic.
‘Punt de no retorn’ és un disc que, ja des
del títol, fa diverses referències a la situació política del país, com la cançó ‘El
primer dia d’octubre’. Per què necessitava pronunciar-se en aquesta qüestió?

Cantant eventual de
Lax’n’Busto
La tardor passada, Miquel
Abras va publicar, amb
només un dia de diferència
i sens previ avís, els
discos Punt de no retorn i
Punt de partida, amb U98
Music, la discogràfica que
comparteix amb Jordi Puig.
Al novembre sortirà el disc
que va gravar en directe a
Girona. També va ser un
dels vocalistes del disc
Polièdric, de Lax’n’Busto.
Abras actuarà en la festa
major de la Bisbal, a la
Mercè de Barcelona, i el
15 d’octubre al Palau de la
Música, amb Sau30.

Podeu veure la conversa avui a
El Punt Avui TV,
a les 15.30 h

En el disc hi ha diverses cançons en
aquesta línia, també la que hi dona títol.
No és cap cosa nova: jo ja m’havia pronunciat públicament, però potser quan
va quedar més clar va ser quan vaig fer
una gira amb Cesk Freixas i vam treure
el disc Cançons de nosaltres i el món. I
ara tenia la necessitat d’expressar el que
sentia, perquè és molt trist que molts artistes no ho facin per por que les seves
carreres quedin afectades. I com més
gran em faig, menys suporto haver de callar i que tothom es mogui només pel seu
propi interès. Jo potser no vendré els
mateixos discos que altres artistes ni faré els mateixos concerts, però m’agrada
no deure res a ningú, perquè si estic aquí
és només pel meu propi esforç, i per això
puc dir el que penso. Després el públic ja
decidirà si li agrada el meu missatge.
On era l’1 d’octubre del 2017?
Recordo que la nit del 30 de setembre
vaig fer un concert a Berga i que vaig arribar a casa a les tantes. Al matí estava tirat al sofà, hi havia la tele posada, i vaig
flipar amb tot que el veia. No ho acabava
de pair i, al cap d’uns dies, va ser quan
vaig començar a escriure la lletra d’El
primer dia d’octubre. Tenia la necessitat
de fer-ho, perquè les injustícies em superen. No soc un gran comentarista polític,
però sempre dic el que penso. Altra gent
més sàvia no ho fa perquè té por que perillin les seves butxaques. ■
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Tal dia
com
avui fa...

1
any

Adeu a Alemanya

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, clou
l’estada a Alemanya i confirma
la pròxima activació del Consell
de la República a Waterloo.

10
anys

Silenci al Palau

Fèlix Millet, màxim responsable
de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, manté de
portes enfora el silenci més
absolut.

20
anys

Canvis al Marroc

Centenars de milers de
persones desborden els carrers
de Rabat per retre l’últim
homenatge al rei del Marroc,
Hassan II.
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Tribuna

Agustí Colomines i Companys.

En defensa pròpia

A

les 10 del matí del 23 de juliol del
2009, els Mossos d’Esquadra
van començar a escorcollar la
seu del Palau de la Música Catalana per
ordre d’un jutge que investigava un
presumpte desviament de 2,9 milions
d’euros en els comptes de l’entitat.
Vaig escoltar la notícia a la ràdio i no li
vaig prestar gaire atenció. A més, no
coneixia Fèlix Millet ni la seva mà dreta, Jordi Montull, a pesar de ser jo director de la Fundació CatDem, l’antiga
Fundació Ramon Trias Fargas, a la
qual havia canviat el nom –amb gran
disgust de la família, per cert– en ferme’n càrrec el desembre del 2007. Després la família se’n van alegrar, per
raons òbvies, d’aquell canvi de nom.
VA PASSAR EL TEMPS i no em sentia gens

concernit per tot l’enrenou del cas Palau. En llegia els detalls a la premsa i res
més. Fins que l’octubre d’aquell any va
aparèixer la notícia que la Fundació
Trias Fargas havia signat sis convenis
amb l’Associació Orfeó Català els anys
1999, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 i
amb la Fundació Orfeó Català-Palau de
la Música –oh!– el 2008. Em va assaltar
un malestar terrible. Com és que ningú
no me n’havia dit res? És veritat que
quan vaig acceptar dirigir la fundació,
l’acord al qual vaig arribar excloïa qualsevol implicació meva en la gestió financera de l’entitat, que era responsabilitat directa de CDC. Des del principi,
la gestió estava a mans de Germà Gordó, amb qui pactava el pressupost
anual i el personal que volia, sense ni
tan sols saber quin salari tenien. A mi
m’anava molt bé. El meu món és el del
pensament i no pas recaptar diners. El
Periódico, quan estava dirigit per Rafael Nadal, em va dedicar l’editorial del
17 d’octubre, “Que Colomines hable”,
perquè en unes declaracions meves del
dia anterior a COMRàdio havia insinuat que totes les fundacions de partit
haurien de ser investigades. El diari

que és portaveu oficiós del PSC s’escandalitzava per una afirmació meva que
és fàcil de contrastar. Jo no tenia cap informació en especial, i això ho devien
saber la policia i els jutges perquè no he
hagut de declarar mai ni he estat investigat en cap moment per aquest cas. Però la qüestió no és aquesta, com es va
constatar en la comissió d’investigació,
perquè des de llavors que arrossego la
llufa.
ELS ANYS M’HAN DEMOSTRAT que tenia
raó i que vaig fer bé de prevenir-me. Per
bé que s’ha investigat poc, s’ha constatat que el finançament dels partits és
un dels càncers del règim del 78. Els
partits es financen legalment mitjançant les seves fundacions, però l’opacitat del mètode converteix la legalitat en
sospita de corrupció. I sovint ho és. Les
donacions d’empreses es vinculen al famós 3% sense acabar-ho de provar, però ho sabrem de seguida. Dirigir la Fundació CatDem va fer que se m’identifiqués amb la corrupció de CDC i que els
enemics polítics que tinc, que no són

“
Quan vaig
acceptar dirigir la
Fundació CatDem,
l’acord m’excloïa de
la gestió financera de
l’entitat, que era cosa
de CDC. Els anys
m’han demostrat que
vaig fer bé de
prevenir-me

pocs, vulguin associar-me permanentment amb el cas Palau i el 3%. Per als
enemics soc el cobrador de “las mordidas” de CDC, com assegurava sense cap
prova El Confidencial el febrer del
2016. Fins i tot a la biografia que em dedica la Viquipèdia en espanyol ho esmenta i no m’han deixat canviar-ho.
Més enllà dels errors meus, com per exemple haver confiat ingènuament en la
paraula d’algunes persones de l’entorn
convergent, els periodistes i els polítics
m’han utilitzat d’una manera descarada per atacar algú altre. Mònica Terribas em va entrevistar a llarga distància,
a finals de l’agost del 2015, quan jo llavors vivia a Boston i feia dos anys que
no era director de la CatDem, amb motiu d’un nou escorcoll dels locals del carrer de Casp. No hauria hagut d’atendre
la seva trucada matinal. Em vaig equivocar. Aquell dia també vaig saber que
David Fernández no era el càndid personatge de l’abraçada amb Artur Mas,
qui tampoc no és cap sant, perquè va
consentir conviure amb la corrupció i la
mentida. Cadascú té els seus fantasmes
tancats a l’armari.
FA DEU ANYS DE TOT ALLÒ. Entremig han
passat moltes coses. Entre elles la desaparició de CDC, arrossegada per
aquest cas i per la confessió, el 25 de juliol del 2014, de Jordi Pujol sobre els diners que tenia ocults a Andorra i que
l’Estat va destapar per desestabilitzar
el procés sobiranista. Tots els que volen
minimitzar aquests dos casos s’erren.
No dubto pas que l’Estat va aixecar la
catifa de la corrupció convergent amb
una intenció molt clara, però la realitat
és que les irregularitats existien i, com
vaig poder constatar personalment, les
mentides estaven a l’ordre del dia. No
em pertoca jutjar res, aviat hi haurà
una sentència real, però una dècada
després em sento amb la necessitat de
proclamar en veu alta que aquella va ser
la pitjor etapa de la meva vida.
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Cscensurael
presuntodesvio
de rondosparala
campafiade CDC
GERM,~N
GONZ/i,LEZBARCELONA
<<Losque se quejande queEspafia los roba son los mismos
que han robado cuando han
gobernado durante muchos
afios en Catalufla~. Asi de contundente se mostraba el diputado en el Parlament y secretafio de comunicaci6nen Catalufia de Ciudadanos (Cs), David
Mejia, respecto a la confesi6n
de un empresario condenado
por el caso Palau en el Juzgado
Penal nfimero 23 de Barcelona
cuando admiti6 que en 2011
representantes de Converg~ncia Democrhtica de Catalunya
(CDC)le instaron a cobrar los
750.000 euros que le adeudaban por los trabajos realizados
en la campaflaelectoral de las
auton6micas de 2010 a trav6s
de facturas falsas libradas a
una productora que trabaja para TV3. E1 empresario asegur6
que CDClo <<forz6~a cobrar de
esta forma.
E1 diputado de Cs afiadi6 que
<~puedencambiar las siglas y
llamarse diferente pero siguen
siendo los mismoscorruptos de
siempre~>. Adem/~s,destac6 la
importancia que tiene el ~<grave>> problema de la corrupci6n
entre los espafioles por lo que
en el pleno de ayer su partido
present6 varias propuestas de
regeneraci6n politica. En concreto, Cs pretendia ~suprimir
los aforamientos, para acabar
con los privilegios politicos>> y
un plan de reducci6n dr~stica
del personal de libre designaci6n, asi comoponer en marcha auditoria de las funciones
de empresas, fundaciones y
consorcios pfiblicos. Adem/ts,
reclamaban la limitaci6n de
mandatosa ocho afios tanto del
presidente comode los consellers de la Generalitat, mientras
que instaban a un plan de choque para mejorar los indicadores sociales, revirtiendo los recortes de los filtimos afios en
politicas sociales. Las propuestas fueron rechazadas por 37
votos a favor, 80 en contra y 15
abstenciones.
Mejia considera que se debe
tenet <~tolerancia 0>~con la corrupci6n politica ya que se debe liberar las instituciones de
esta problem/ttica ya que enturbia la transparencia con la ciudadania. Adem~s,tambi6n cree
que ante la m/~s <~minimaduda
o sospecha~>de que un cargo o
asesor pfiblico puede estar implicado en algfln supuesto delictivo relacionado con la corrupci6n debe dar ~un paso al
lado~>ya que los servidores pfiblicos tienen que tener una
~<mayorresponsabilidad>~ con
estos asuntos y dar ejemplo.

L’Orfeó Català i el Cor Jove de l’Orfeó Català actuen als BBC Proms...
Dijous 25.07.2019 17:09 - VilaWeb

L’Orfeó Català i el Cor Jove de l’Orfeó Català
actuen als BBC Proms de Londres aquest
agost
El concert és el debut del Cor Jove en aquest festival londinenc
ACN Barcelona.-L’Orfeó Català, amb Simon Halsey com a director artístic i Pablo Larraz,
director principal, i el Cor Jove de l’Orfeó Català, amb Esteve Nabona, director, actuaran el
pròxim 20 d’agost als BBC Proms de Londres (Royal Albert Hall), un important festivals de
música clàssica. Aquesta serà la segona vegada que hi actua l’Orfeó Català, i constituirà el
debut del Cor Jove. Els cors s’uniran al London Symphony Chorus i la London Symphony
Orchestra, dirigits per Sir Simon Rattle, en un concert que suposa una nova col·laboració dels
cors del Palau amb el prestigiós director anglès.
Els tres cors formaran una massa coral de tres-centes veus per interpretar ‘Belshazzar’s
feast’ de William Walton (1902-1983), un dels grans oratoris del repertori anglès, a més d’una
de les composicions més celebrades d’aquest compositor, amb una orquestració brillant i uns
corals impressionants. L’obra, amb la veu solista del baríton Gerald Finley, relata el passatge
bíblic en què el rei babilònic Baltasar resulta miraculosament assassinat després de cometre
sacrilegi usant un vas sagrat jueu per pregar als déus pagans; els jueus, esclaus al regne de
Babilònia, recuperen la llibertat i el regne desapareix. A la primera part del concert la London
Symphony Orchestra interpretarà les obres Les bandar-log de Charles Koechlin i Amériques
(versió original del 1921) d’Edgar Varèse. Aquesta actuació a Londres és un nou fruit de
l’esforç de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana per internacionalitzar els
cors, impulsat encara més amb la incorporació de Simon Halsey com a director artístic dels
cors de l’Orfeó Català i com a assessor artístic del Palau des del setembre del 2016.
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Catalunya Música – Els concerts de Catalunya Música
25-7-2019
Emissió del concert del Quartet Gerhard del 23 de gener de 2019 dins el cicle
Intèrprets Catalans, del Palau de la Música Catalana.
Enllaç:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/els-concerts-de-catalunya-musica/mozart-guix-ibrahms-interpretats-pel-quartet-gerhard/audio/1046365/

