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MÚSICA

me
l’hora, per exemple, de presentar-se
a unes oposicions públiques. En definitiva, crec que amb actituds i
lleis com aquestes s’estendrà a fomentar el monolingüisme en perjudici d’aquell bilingüisme que tant
deia defensar el PP, cosa que pot
ocasionar el retrocés en un tema
tan important com el del respecte
al pluralisme lingüístic espanyol,
danyant, fins i tot, l’esperit que es
desprèn de la mateixa Constitució.

Josep Vilà
Professor. Olesa de Montserrat

e creure

que els policies nacionals i guàrdies
e estan declarant en el judici al pron que van passar por, que van veure
que tot això els ha afectat emocionalt ser que homes preparats, de 80 o
pes, de 25 a 35 anys, vestits militaressin a la guerra, amb casc, botes, poilotes de goma i escuts es puguin mata manera? No s’entén. Alguns vam
ls regulars o en la Legió al nord de
ns pegaven si no fèiem bé les coses.
olt bé la instrucció, molt dura; dispametralletes, llançar granades i morenir por, només havíem d’espavilar
arats d’aquells 17 mesos de servei, no
om aquests agents. ¿Encara no s’han
os o als seus companys en els centexistents pegant a persones de qualseCom poden dir el que diuen? Potser
Marchena impedeix que es vegin els
per les defenses. Diu que ja els miragur?

Vergonya a l’Auditori
Francesc Delgado
Lloret de Mar

Es va presentar a l’Auditori la Novena
Simfonia de Beethoven, interpretada
per l’OBC, l’Orfeó Català, el Cor de
Cambra del Palau de la Música i el
quartet de cantants d’òpera. Concert
de gran qualitat si no fos per la innecessària inclusió d’un espectacle eroticoteatral amb imatges fàl·liques sense cap relació amb l’esdeveniment i
luminotècnia discotequera que dificultava la concentració auditiva. El
públic, agraït per la memorable interpretació coral i musical, va
aplaudir efusivament tots els integrants del concert, excepte a la companyia teatral Agrupación Señor Serrano, a la qual va obsequiar dues
vegades consecutives amb una sonora xiulada pel seu lamentable espectacle. L’Auditori, que es nodreix de
generoses subvencions i dels ingressos per taquilla, faria bé d’evitar-nos l’experiència d’una vergonya com aquesta i escollir amb més
bon criteri els pròxims signes de
modernitat que acompanyin els
concerts de música clàssica.

IGUALTAT

El cost de ser mare
Carles J. Ciudad
Barcelona

Un factor crucial de la falta d’igualtat en la societat és la maternitat. El
moment en què s’inicia la discriminació per gènere en les dones coincideix amb el de la procreació. El
temps de gestació, postpart i cura
familiar comença a llastar el gènere
femení en l’àmbit laboral. Menys
productivitat, menys currículum.
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FRIDAY I’M IN LOVE

BORJA DUÑÓ
@BORJADA

Salvador Sobral, el cantant que es fa estimar
El guanyador d’Eurovisió 2017 publica avui ‘Paris, Lisboa’, el primer disc d’estudi després de
passar per un trasplantament de cor, que el 17 de maig el portarà al Palau de la Música
aris, Lisboa és el primer
disc d’estudi que publica
Salvador Sobral després
de: 1) guanyar Eurovisió
amb la cançó menys eurovisiva de la història i 2) sobreviure a un trasplantament de cor i a una
fama sobtada. La seva història és tan
increïble que tots els mitjans el volen entrevistar. Ara està cansat de
respondre a preguntes personals,
però contesta amb el mateix entusiasme amb què sap transmetre la seva música. “Aló!”, crida amb un dels
seus característics aguts. “Pots ferme l’entrevista en català, si vols”,
s’ofereix, i quedem que la pròxima
la farem en portuguès.
Tinc una teoria sobre l’èxit de
Salvador Sobral: tot ell es fa estimar. Ell i la seva música són indestriables i el públic l’estima sencer.
És difícil d’explicar, però fàcil de
veure quan actua: més enllà del
control amb què fa anar les cordes
vocals, un té la sensació que la música el posseeix, que veritablement
està fent de mèdium. Sobral canta
amb tot el cos. Recargolant els gestos i l’expressió facial, i modelant
un somriure colossal que és com
l’abraçada d’una marassa a un fillet.
Ho tornarem a veure al Palau de la
Música, el 17 de maig, dins del 20è
Festival del Mil·lenni.
El títol del nou treball està inspirat en París, Texas, de Wim Wenders, la pel·lícula preferida de Sobral. “He estat entre París i Lisboa
mentre pensava en el disc, a l’hora
de compondre, de pensar en els arranjaments, de cantar-lo a casa... La
meva dona és de París i la visitava

P

Salvador Sobral en una foto promocional de Paris, Lisboa. WARNER

constantment, per això tenia clar
que volia posar les dues ciutats al títol”. Es refereix a l’actriu Jenna Thiam, amb qui s’ha casat fa uns mesos.
“No hi trobaràs res de París, Texas a
les cançons, l’única cosa que pot ser
similar és que Wim Wenders és conegut pels seus colors i sento que el
disc també té molts colors i moltes
textures, i potser també l’exploració
en els personatges, personatges que
constantment s’estan buscant a ells
mateixos, i al final el disc és també
una recerca meva, de qui vull ser,
què vull fer musicalment”, explica.
Paris, Lisboa comença amb una
catarsi, la cançó 180, 181 (Catarse),

Barcelona
Sobral va
estudiar al
Taller de
Músics i va
actuar al
Sónar 2014

que parla d’algú que està en coma
durant tres mesos en un hospital,
un personatge molt dramàtic que
no és ell però que permet dobles
lectures. “És com un procés de vomitar tota la ira que tenia dins per
després continuar amb Presságio,
el poema de Pessoa, i començar una
etapa lliure, un renaixement de
llum i d’alegria”.
Sobral també té una relació especial amb Barcelona. Després de viure un temps a Mallorca, va estudiar
al Taller de Músics i, el 2014, va actuar al Sónar amb el grup Noko Woi.
“És un grup intermitent, no toquem
gaire, però hi som per durar”, asse-

gura. Del Sónar a Eurovisió, passant
pel món del jazz, que és el que més li
agrada. “És el que m’obre totes les
possibilitats musicals”, diu. És fan
de Chet Baker, de Billie Holiday, de
Sílvia Pérez Cruz i de la seva germana. Luísa Sobral és la compositora
d’Amar pelos dois, la cançó amb què
va triomfar a Eurovisió, i també la
veurem pròximament a Barcelona:
l’11 d’abril, dins el Guitar BCN. “A
casa escoltàvem molta música, sobretot gràcies al meu pare, que ens
posava els Beatles, Fleetwood Mac,
Simon & Garfunkel... Anàvem en
cotxe fent les harmonies vocals”, recorda. S’oblida, potser, de citar Caetano Veloso, un dels seus herois,
amb qui va cantar en el seu retorn
als escenaris a l’última edició d’Eurovisió. A Jeff Buckley l’ha escoltat
poc, tot i les semblances, sobretot
quan canta en anglès. “M’ho diuen
molt sovint”, reconeix.
Al nou treball hi col·laboren Luísa
Sobral i António Zambujo, però
també hi ha els versos de Pessoa, una
versió del compositor de samba-canção Lupicínio Rodriguez i el so típic
de Madeira, al single Anda estragarme os planos. “Sí, li vam posar un rajão, que és un instrument que ve a
ser el pare del cavaquinho, que és el
pare de l’ukelele”. Entre els ingredients hi ha també una mica de saudade. “Sí, òbviament, la melancolia
portuguesa sempre hi ha de ser present, és una cosa vital per a la música”, diu. I potser és això el que el fa
tan especial, aquest entusiasme melangiós de qui no té por de mostrarse vulnerable. Potser és precisament
per això que es fa estimar.e
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France 3 televisió (web)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/aqui-sem/aqui-sem-au-palaumusica-catalana-barcelone1645784.html?fbclid=IwAR1WT8uIYsgG5l_Wv_vCLOaPmtpJuiW5c19z17oMFJJ804QZjzd3ABJc
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Aquí Sem au Palau de la Música Catalana
de Barcelone

Le balcon du Palau de la Música Catalana. Hommage à la nature, les colonnes sont
entièrement recouvertes de mosaïques symbolisant des fleurs de toutes sortes. / © Joan
Lopez
Cette semaine, Aquí Sem est à Barcelone et vous invite à découvrir le Palau de la
Música Catalana. Pépite architecturale de l'Art nouveau Catalan, le Palau possède
l'unique salle de concert inscrite à l'UNESCO. Musique, imagination et exubérance au
programme d'Aquí Sem, dimanche à 10h45.

Concert de l'Orfeó Català aux côtés de l'orchestre russe de renommée mondiale, le Théâtre
Mariinski. / © Elsa Panadès

Par Elsa Panadès
Publié le 27/03/2019 à 18:52
Orfeó, la chorale d'un peuple
Elsa Panadès, Joan Lopez
Expression culturelle de la catalanité, l'Orfeó Català, fondé par Lluís Millet en 1891
s'exprime au travers d'un répertoire national mais aussi international.
C'est pour cette même chorale qu'a été construit le Palau de la Música par souscription
populaire. Véritable symbole pour tous les catalans, l'Orfeó est un moteur culturel mais
aussi social et identitaire. Son hymne, El Cant de la Senyera, composé par le maître
Lluís Millet sur un texte du poète Joan Maragall, fut interdit par le régime franquiste
entre 1939 et 1960.

Facebook de France 3 Languedoc-Roussillon
(29-3-2019)
Vídeo de l’Orfeó Català interpretant O Vos Onmes, peça que va dedicar a la memòria de
Lluís Millet i Loras en el concert amb Valery Gergiev, el 12 de març passat. El vídeo
anuncia l’emissió del programa Aquí Sem que serà dedicat al Palau de la Música
Catalana i a l’Orfeó Català, el diumenge 31 de març a les 10.45 h.
https://www.facebook.com/watch/?v=1679614045518739

v+,

ag na aq

1757171635336316373651735693 731617571775 137
53393251753631611771173537638721262118921 1161
36331257531
  

Z[\]^_`abcad`efaghi`[jka_h]al`amnoapaqhrc[apash`]
dc[`
yz{|
tuvwx

{*}~vwx~

01235617738161795 2 18719313373661379322536327 315131
18 115323761 1872131371368 3 !"#$%&'()*+,*-.*+/0121,
3,45.678195/*01,05*.1*:';<=>('#?@ABCD@E#F=G#H GGI>*75J5*+.*981J1068K5*?='L@#M=GN=GO#$@;<=G#PQ''@&*75J5
938+7058*+/7-,375*R*.5/*17058+/*9+*8+,5J28+*S% D#T#U%L='#=')*V198+*+*W3X5*+,*.1*4391*8+1.*R*Y6+

01234543267616935  616 3 64243532063123656420436436013502 643
20341624636 !"#$!%&#'()*+,)%%-.'%/)#,-)+.)!%#),'#%/%0%#.'%1#2#'3/!+#
!%4#,#!%56#!"#-78+7%/.%5%-.'%/)%/%9##+!%#:;-7<#=#.##/#!%>#'<%)/##?+%#-7-.7&)-

@)%-),A%.7B)!%%-.%%-C%<.D<+)-%'!7!D<.7<)/7C')E+/!7(#'!%E)'&#%F*#+-.7B#6.).#/7%/#-<#'.#-!%
GH:)(#'.<)/-+C#!'%5&D-!%IJJ5/7%/-+),'#&+-7<#5E)'&#!#C)'&D-!%KJJ<)&C)-7<7)/%-9#'#
E#/D.7<)-!%#B7!#6),'#!%:)(#'..%/%&)-#.%.'#)8"#7.%'#'7#!%LMNOPQORSTURVW6#<)%<<7X/!%YZJ=[\?+%%!7.X*#<%#8+/)-#])-^NO__ORSQTL_RPPOVP6?+%<)/-%'B)<)/<#'7])@)`#?+"6466206013abcdbc
efgghij766 31j324676k54303lmnopqbgn330161 66426r63sj04356464304
33t206312331uvv0126766w01234543261 4631237433503635 024
k12132633066 332463502 6423624606 6H-"5#xNWyzPQNRT{O|}~SOVRTz_TR__P5
<)/ySTO|zS##,#.+.#57/.%'C'%.X%F<%%/.%&%/.%&)B7&7%/.)-!%#--7/E)/"#-Y55Y9#'"-5
#EE/%'6IY;C7.%'5#-"<)&)E'#8&%/.)-!%-+-<)/<7%'.)-C#'#C7#/)5#-)/#.#C#'#C7#/)H #.+'<#)
7/<+-)E'#8&%/.)-!%-+-XC%'#-1#-),%'.+'#-!%RTzTOTORNTSTORSSO)!%#&D-!%-<)/)<7!#
RTOSQRT{z|_OVzE+%'#/"/.%8'#&%/.%7/.%'C'%.#!#-5#-"<)&)#'7#-!%#-!)-C'7&%'#-A+/.)<)/%E#&)-)
!+%.)!%RRzSTTRRzSR!%RT_RyQRTOVR6126432460¡1063¢6£w 0313
031 ¤67026w32 67 2631230143¥73w6¥ 26701jj01026 jl¦chnp§ngg¨©ª«cmo¬bgn©
 5461 wj®ngcb©pqn¯°fo 764¥21 wj®ngcb©p±ngh¬f65061 w2 6162¥0 1033
01234543261 65036346053673w1366 0 31 346110342601 3¤6
5036626761301234 03124364263 64256 43935 w01346126 6461236
2362460601!%²-.#-C)'³)8%'6)#/9%'#[%*%<*)57/<+-)ySTO|zS<%!%-+-7.7)#G)E8#/8
&7-&)C#'#?+%!7'7A#²&7-&)##)'?+%-.'#

QRSTUVWXRYZUR[\U]W^_YÙUaWRbUQ_YR
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