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MÚSICA

Raimon s’acomiada
fent valer un llegat
imponent
El cantautor de Xàtiva comença avui els dotze concerts
al Palau de la Música amb què diu adeu als escenaris

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Raimon comença a acomiadar-se
aquest vespre. Ha triat fer-ho a l’escenari i repartint l’adeu en dotze
concerts al Palau de la Música.
“Me’n vaig estimant l’ofici”, va dir al
novembre. Un ofici que ell ha honrat durant tota una vida. Rebrà l’estimació del públic que l’escolta i el
canta. “Pete Seeger deia que si la
gent no cantava als seus concerts és
que no ho havia fet prou bé”, recordava el mateix Raimon fa uns anys.
No cal insistir-hi, o potser sí perquè
els oblits són ferides mortals: per als
que van créixer en la dictadura, cantar Al vent o Diguem-no! era sentirse vius; i encara avui, sobretot avui,
aquells versos primerencs transmeten un alè subversiu molt necessari en temps d’intempèrie com els
d’ara.
Hi ha una gran càrrega emocional en el Raimon que es canta, però
també en el que s’escolta, com va
passar fa tres anys al Palau de la Música quan va interpretar Com un
puny, “un dels poemes més ben resolts i més perfectes de Raimon”, tal
com sentenciava Salvador Espriu el

1981, en el llibret del disc Raimon.
Totes les cançons i que ara recull el
llibre Tot el que he cantat. Lletres
completes 1959-2017 (La Magrana,
2017). “Entre les cançons amb lletra
seva, destacaria les meravelloses
cançons d’amor, com ara Com un
puny, que trobo que, al marge del
seu públic fidel, no s’han valorat
prou”, opina el cantautor Roger
Mas, un altre músic compromès
amb la paraula escrita per ser cantada, sobre aquesta sentida pulsió
d’amor i desig cantada en la primera persona més íntima.
Aquella nit al Palau de la Música, com moltes altres nits, Com un
puny es va seguir amb un silenci
emocionant en la seva eloqüència.
“La freqüència de la primera persona en els cants de Raimon no provoca cap problema de representativitat. Moltes vegades és la primera
persona del plural. Però fins i tot
quan ho és del singular, tots els bons
companys poden fer-la seva”, escrivia el filòsof Manuel Sacristán el
1973. Raimon és justament això, el
cant col·lectiu i la paraula més íntima, tot i que també és moltes més
coses. És el tro juvenil que il·luminava la foscor i l’artista que va connectar la seva generació, la dels que

Referent
“Sense
Raimon no
es podria
explicar la
Nova Cançó”,
diu Lluís Llach
Tradició
“És molt
bèstia el que
va fer Raimon
amb Ausiàs
March“, diu
Dolors Miquel

no van patir la guerra però sí la postguerra, amb la dels que van sobreviure. És el que va relligar la música i la poesia, el que va obrir el camí
perquè Joan Manuel Serrat cantés
Machado, i Ovidi Montllor cantés
Salvat-Papasseit i Estellés. També
és el fil de la memòria de la llengua.
Com recorda la poeta Dolors Miquel, “és molt bèstia el que va fer
amb Ausiàs March i els poetes valencians del segle XVI”. “Sense la
personalitat de Raimon no es podria
explicar la història de la Nova Cançó –diu Lluís Llach–. Des de bon començament va marcar una personalitat molt pròpia, i era una veu tan
potent per ella mateixa que Els Setze Jutges van creure que havia
d’anar sol. La prova és que ja les seves primeres cançons es van convertir en himnes, com ara Diguem
no! o Al vent”.

Qüestió d’actitud

La “part física”del
“primer punk vernacle”
Feliu Ventura, de Xàtiva com Raimon, també es mou entre la rauxa i
la sensibilitat. Pertany a una generació nascuda després de la mort de
Franco que tanmateix ha connectat
amb l’esperit resistent de les noves
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Comiats amb cançons
imprescindibles
“És una reflexió que ve de lluny,
almenys del 2014. Ara vull fer
d’espectador, viure com un ciutadà i escoltar tots els discos que
no he pogut escoltar i anar als
concerts que no he pogut anar”,
explicava Raimon al novembre,
quan va presentar els dotze concerts de comiat al Palau de la
Música. És un adeu repartit en
els quatre caps de setmana de
maig. A hores d’ara ja s’han exhaurit les entrades per a l’última actuació, el dia 28. Queden
localitats per a la resta de recitals, però molt poques: entre el
5% i el 9% de l’aforament.
El repertori d’aquests concerts serà necessàriament antològic. “Vull fer uns recitals generosos”, assegurava Raimon, que
mirarà de tocar “tots els temes
que la gent cregui que són imprescindibles”. Seran actuacions llargues, com la majoria de
les que ha fet en els últims anys
aquest colós de 76 anys.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 30-31

O.J.D.: 12536

TARIFA: 6770 €

E.G.M.: 82000

ÁREA: 1411 CM² - 168%

SECCIÓN: CULTURA

5 Mayo, 2017

01

cançons catalana i llatinoamericana
dels anys 60 i 70. Com Raimon, que
va dedicar un disc a Víctor Jara, Ventura s’ha emmirallat en la dignitat
del cantautor xilè assassinat per la
dictadura de Pinochet. “No recordo
exactament qui va dir que Raimon
era el primer punk vernacle, pel crit
convertit en cant i per l’actitud, de la
mateixa manera que Iggy Pop va batejar el grup peruà Los Saicos com
els pares del punk per la seva cançó
Demolición del 1965. En els inicis de
Raimon hi ha alguna cosa de precursor en l’actitud de compondre la primera cançó des del llom d’una Vespa de camí a València amb la cara al
vent”, explica Ventura.
Per a David Carabén, el líder del
grup Mishima, Raimon, “sense adonar-se’n, és el més rock de la Nova
Cançó”. “Hi ha la part física del crit
i de la queixa. A més, agafa una guitarra i no la toca arpegiada sinó gratant-la”, afegeix Carabén, que quan
era petit va compartir alguna vetllada amb Raimon. “Era un bon amic
del meu pare, i a les nits de les quals
parlo a la cançó Posa’m més gin, David! –inclosa en el nou disc de Mishima–, alguna vegada n’hi havia servit a ell”, recorda. Xavier Baró també era un nen quan va escoltar per

02

01. Raimon
durant un
concert a
L’Auditori de
Barcelona el
2015. MANOLO GARCIA
02. El
cantautor de
Xàtiva l’any
1962, en una
actuació a
Alcoi. EFE

primer cop Al vent. “Amb 10 anys
sentir aquell crit al menjador de casa em va impressionar –explica Baró–. Jo encara no sabia tocar la guitarra, però ja m’apuntava les seves
lletres”. En el disc I una fada ho
transmuda (2016), Baró fa una
adaptació del poema Só qui só de Joan Timoneda que ja havia recuperat
Raimon, però hi injecta electricitat.
“Sempre he pensat que amb un
acompanyament elèctric més proper al rock Raimon hauria arrasat”,
diu Baró.

Poeta i veu de poetes

Apropar la poesia al poble i
reconstruir el fil de la memòria
“Juntament amb altres cantautors,
Raimon va crear una manera de
sentir que va portar la gent a moure’s. I tant ell com l’Ovidi Montllor
van apropar la poesia a la gent”, explica Dolors Miquel, a qui li agrada
especialment “la musicació que va
fer d’Espriu, com la del poema I beg
your pardon, que diu «Quan el centre del món no ets ben bé tu»”. “És
molt difícil musicar poemes amb
una gran exactitud com ho ha fet
ell”, afegeix Miquel, que coincideix
amb Roger Mas a assenyalar la importància de Raimon com a divulga-
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dor dels poetes, reivindicador i preservador de la memòria de la llengua. “Una de les grans aportacions
de Raimon a la nostra cultura és
anar a musicar poemes d’Ausiàs
March o Jordi de Sant Jordi –diu
Mas–, gent que vivia i escrivia en un
món diferent del nostre, i convertirlos en una cosa actual, que l’espectador pot fer-se seva com si fos contemporània”. Segurament, sense la
feina de Raimon hauria sigut impossible que cantautors com Xavier
Baró trobessin del tot natural posar
música a les paraules dels trobadors
des d’una estètica contemporània.
Feliu Ventura també destaca el
llegat literari de Raimon. “Per una
banda, la difusió dels clàssics de la
literatura catalana amb una tècnica
molt polida en la musicació de textos, i per l’altra, l’actualització de temes a través de l’existencialisme i la
interrogació del jo. I tot això lligat al
compromís cívic de la seva obra i a
la difusió de la cançó catalana d’autor arreu del món”, detalla Ventura.
“Els poetes-poetes, a través dels
cantants, passen a ser una possibilitat nova: desenterrats dels llibres,
recobren el to de la cançó –va escriure Joan Fuster el 1981 en el llibret de Raimon. Totes les cançons–.

Timoneda va escriure versos per a
ser cantats, i Raimon els canta ara
amb unes melodies que Timoneda
no podia sospitar. I Ausiàs March
[...], que només va ser mòdicament
cantat per algun polifonista del Renaixement, ara reviu, fulgurant, en
la veu de Raimon. Sembla impossible, i Raimon ho ha arreglat. Ha conferit als poemes antics una eventualitat nova”. I encara més: aixecant
una obra pròpia que dialoga amb les
paraules antigues i amb els versos
dels poetes del segle XX, Raimon ha
contribuït a la dignitat de la llengua.
“Som una tradició literària de les
més riques d’Europa, i estava silenciada. Hi havia un tall, i Raimon l’ha
cosit amb un fil de memòria”, diu
Carabén.
Raimon també és important per
preservar una altra memòria, la que
descriu Feliu Ventura: “Per a mi
Raimon significa els inicis, significa
Xàtiva. Allò que t’explica, que naixent en una petita capital de comarca meridional pots fer arribar el teu
treball, el teu accent, la teva veu i la
teva llengua a llocs inesperats. És la
influència primerenca, primigènia,
que et permet convertir sense rubor
el teu lloc petit, la teua experiència,
en cançó”.e
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LES CARES DEL DIA

Raimon
El cantautor de Xàtiva comença aquest divendres el primer
del seus recitals de comiat al Palau de
la Música. Raimon interpretarà per
últim cop el seu imponent llegat musical, que formarà part per sempre de
l’imaginari col·lectiu de la comunitat
catalanoparlant. Ja hi haurà temps
per valorar en tota la seva magnitud
la seva figura. P. 30-31

William Kentridge
L’artista sud-africà ha sigut
reconegut amb el premi Princesa d’Astúries per la seva obra i pel
seu compromís en la denúncia de
l’apartheid, el sistema de segregació
racial vigent al seu país fins als anys
90. Kentridge és un artista polifacètic, que ha cultivat totes les arts
plàstiques, des de muntatges escènics fins al videoart, passant pel cinema i el mim. P. 33

Susana Díaz
La presidenta andalusa ha fracassat en el seu objectiu de derrotar àmpliament Sánchez en la presentació d’avals, i nota al clatell l’alè
de l’exsecretari general, que s’ha situat a només 5.000 firmes de distància.
Amb els resultats fets públics ahir, la
cursa per liderar el PSOE està més
oberta que mai. Sánchez té opcions
reals de guanyar. P. 06-07
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Raimon tanca la seva carrera al Palau de la Música Catalana

Raimon, que avui inicia al Palau de la Música Catalana el cicle de dotze concerts
del seu comiat, reuneix en un volum les lletres de totes les seves cançons

Tot el que ha cantat
Miquel Riera

El llibre

Ho diu el mateix Raimon
en el pròleg d’aquest Raimon. Tot el que he cantat.
Lletres completes 19592017 que acaba de publicar l’editorial La Magrana:
“El títol és fàcil de justificar. És un títol descriptiu.
Tot el que he cantat és
aquí. Si més no, totes les
paraules que he cantat.”
Efectivament, aquest
extens volum, que inclou
també algunes de les fotografies icòniques d’actuacions del cantant de Xàtiva, reuneix una per una totes les lletres de totes les
cançons que Raimon ens
ha ofert al llarg de la seva
carrera, en total 153, moltes amb lletres seves i d’altres de reconeguts poetes
com són Salvador Espriu o
Ausiàs March. Un recorregut musical que, justament, aquesta nit inicia el
seu camí final en una tanda de dotze concerts al Palau de la Música, que es
clourà el dia 28 vinent.
Raimon, que aquests
últims dies ha estat preparant amb els seus músics
de sempre els concerts del
Palau –“seran uns recitals
per fer plaer al públic”, va
avançar en una entrevista
el mes de març passat a El
Punt Avui– creu que algunes de les cançons que ha
escrit “es poden llegir com
a poemes”. “Algunes dins
de la norma de la poesia
culta, d’altres prescindintne conscientment en funció de l’oralitat i el ritme”,
escriu Raimon al pròleg,
on ressalta que “amb el llibre hi ha un lector, i ja se
sap que un lector sol ser
més atent i reflexiu que no
un escoltador”. “L’oralitat
guanya sempre en extensió de la difusió. La lectura

‘Raimon. Tot el que he
cantat. Lletres
completes 1959-2017’

BARCELONA

—————————————————————————————————

Editorial: La Magrana
Autor: Raimon
Pàgines: 330
Preu: 24 euros

guanya en profunditat”,
conclou el cantant.
En el llibre es presenten
les cançons endreçades en
diferents apartats. En primer lloc hi ha totes les lletres que ha escrit el mateix Raimon. Un segon
conté tots els poemes de
Salvador Espriu que ha
musicat i cantat. A continuació, un petit apartat
amb un poema de Pere
Quart titulat Una vaca
amb un vedellet en braços.
Una quarta secció és per a
Ausiàs March i una altra
per a altres autors dels segles XIV al XVI. Finalment, un darrer apartat
recull la versió catalana
que Raimon va fer l’any
1973 de la cançó de Víctor
Jara Et recorde Amanda i
l’èxit català Se’n va anar,
de Josep Maria Andreu i
música de Lleó Borrell.
De les lletres de les seves cançons, Raimon comenta que mai ha volgut
dividir-les en “etiquetes de

Raimon, al Palau de la Música, el dia que es va presentar el cicle de concerts ■ ANDREU PUIG

fàcil circulació. “Hi ha
gent que pensa i creu que
Al vent és una cançó protesta. Què hi farem... La
primera cançó de protesta
que es publica en aquest
país és Diguem no, el
1966, sis mesos després
d’Al vent”, escriu Raimon
al llibre, on també recorda
que les cançons que ha escrit van “lligades de manera indestriable” a la seva
vida individual que, “com
a persona, va lligada a la
col·lectiva”.
Espriu i March
Sobre les cançons a partir
de poemes de Salvador Espriu, Raimon recorda que
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va començar a musicar-ne
l’any 1963 amb Cançó de
capvespre. Des de llavors
ha posat música i ha cantat 23 poemes de diferents
llibres de l’autor de La pell
de brau. “La meva admiració per Salvador Espriu,
home i poeta, ha anat creixent. El poeta viu i viurà
mentre perduri la llengua
en la qual va escriure”, diu
Raimon, que creu que ha
fet arribar Espriu a gent
que no té costum de llegir
poesia.
D’Ausiàs March, Raimon recorda com el va sorprendre la seva poesia en
llegir-ne un poema a la universitat quan tenia divuit

anys. “L’enlluernament
encara avui, cinquanta
anys després, és viu”, diu
el cantant, que, a partir de
llavors es va proposar musicar i cantar aquella poesia que tant l’havia impressionat. Recorda que
va ser l’any 1969 quan va
trobar la música del poema 46 que va cantar, per
primer cop, en un sopar a
casa seva, amb Espriu de
convidat. “Després de cantar Veles e vents, i amb
tots els dubtes que jo acumulava, vaig tenir l’alegria
de sentir Espriu, emocionat, donant-me les gràcies
«de part d’Ausiàs March».
“Aquella nit vaig saber que

podia i havia d’endinsarme en l’obra de March i fer
algunes belles cançons
que poguessin contribuir
a la difusió d’aquella magnífica, tensa i reconcentrada poesia”, diu Raimon.
Un altre aparat del llibre el conformen diferents textos de Manuel Sacristán, Joan Fuster, Enric Gispert, Salvador Espriu i Joaquim Molas.
El llibre es clou amb la
relació complerta de la discografia del cantant, un
llistat amb la data de composició i primer enregistrament de les cançons i
un índex de cançons per
les planes on surten. ■
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Portades d’alguns dels discos de Raimon ■ PICAP

Tota la discografia, digitalitzada
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Coincidint amb els dotze recitals de comiat d’en Raimon,
Picap i el cantant han acordat
la digitalització de totes les
seves obres, que per primera
vegada són disponibles al
mercat digital, en serveis
com iTunes o amb la modalitat de streaming en llocs especialitzats com Spotify.
Raimon te tots els drets de
la seva obra discogràfica, tret
dels quatre discos editats per
Movieplay –entre els quals hi
ha El recital de Madrid (1976)
o Lliurament del cant (1977),
que actualment té la Warner,
però sí que disposa i decideix
sobre tota la resta de l’obra,
tant l’editada a l’Estat espanyol com edicions que s’han
fet al Japó, Argentina o altres
països o discos mai publicats
a Catalunya en cap format.
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Raimon sempre ha administrat la comercialització
dels seus enregistraments
d’una forma molt acurada i
mai ha estat a l’abast del públic l’obra sencera. Sí que ho
han estat totes les cançons a
través de les diferents integrals, com la Nova Integral
Edició, deu volums editats
l’any 2002 per Picap, però no
tots els enregistraments.
Amb aquesta edició digital, es recuperen les portades
originals de tots els discos
SG, EP’s o LP’s, també els escrits que hi ha en els llibrets,
d’autors tan diversos com Josep Pla, Eduardo Galeano o
Joan Fuster, i es podrà gaudir
de les edicions de concerts
únics a diversos països
estrangers o en llocs com ara
Montserrat, l’any 1969.
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L’adeu del
compromís
Raimon ofereix avui el primer
dels dotze concerts de comiat
al Palau de la Música

ÀLEX GARCIA

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E

l moment ha arribat, encara que
quan ho va fer públic, el mes de novembre passat, no
va transmetre una
especial emoció. El que és segur
és que quan Raimon va explicar
aquell matí de l’any passat al Palau de la Música –gairebé en petit
comitè– que ja era hora de retirar-se dels escenaris, la processó
anava per dins. Des d’aleshores,
com a argument, ha confessat que
el motiu d’aquesta retirada als 76
anys li va començar a rondar pel
cap fa cinc anys, quan celebrava
el mig segle de la seva primera actuació barcelonina i va notar cert
cansament. Aquell mateix dia de
novembre va dir: “Val més dei-

xar-ho ara que em trobo bé”.
Ja són molt anys d’estar en permanent exposició pública. Més
de mig segle, en escenaris i circumstàncies de tota mena, en circumstàncies polítiques i històriques que no tenen res a veure
amb les presents i quan la música,
EL PROGRAMA

L’intèrpret d’‘Al vent’
oferirà en dues hores
els seus temes de
sempre i alguna novetat
la lletra i la llengua eren armes de
protesta. Aviat és dit, però han estat 56 els anys en què Ramon Pelegero Sanchis, Raimon (Xàtiva,
1940) ha defensat davant el públic, delectant, instruint i donant
exemple, a través de la seva acti-

tud i de glorioses composicions
com Veles e vents, Parlant-me de
tu, Diguem no o Al vent. Uns principis i actitud que l’han portat
fins avui, mantenint un compromís sobretot amb la seva consciència, cosa que no sempre ha estat ben entesa.
Des que va anunciar la seva retirada pública, el recent Premi
Nacional de Cultura s’ha concentrat a perfilar l’esdeveniment del
comiat al Palau de la Música de
Barcelona. Ja es va dir llavors que
es tracta de dotze concerts repartits en els quatre caps de setmana
del mes de maig, començant pel
que ofereix aquest divendres.
Vetllades en tongades de tres,
que començaran a les deu de la
nit cada divendres i dissabte i a
les vuit del vespre els diumenges.
Com ell mateix ja va puntualitzar
en la seva presentació, no preveu
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grans variacions entre unes i altres, i això li ha suposat treballar i
assajar sobre mig centenar de
composicions (el seu cançoner té
uns 150 temes propis, segons explica ell mateix), de les quals acabaran funcionant entre 30 i 35.
Amb més de 20.000 entrades i
EMOCIÓ

La tongada de dotze
concerts suma 20.000
tiquets: els de l’últim
dia estan esgotats
amb l’aforament de l’últim dia de
concert (28 de maig) esgotat des
de fa temps, el cantautor té un esquema bàsic de recital que anirà
repetint al llarg de les aproximadament dues hores que durarà
cadascuna de les nits: un paquet

Sempre el Palau
Raimon en un dels seus
recitals antològics al Palau
de la Música, el 2014

principal format pels seus temes
més coneguts, alguns que no ho
són tant, i després sempre alguna
composició dels últims anys i algun inèdit que ja té a punt (dels
molts temes que confessa que ha
començat i que s’han quedat allà,
sense acabar).
En totes aquestes emotives jornades de comiat, Raimon comptarà amb el seu habitual equip
instrumental, coneguts músics
que es coneixen i que coneixen el
mestre, i que formen una impecable artesania sonora: Pau Domènech (clarinet i clarinet baix), Joan Urpinell (primera guitarra),
Miquel Blasco (segona guitarra) i
Fernando Serena (contrabaix).
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E1 vent deixa

de bufar

RAIMON
POSAPUNTFINALA LA SEVATRAJECTORIA
MUSICAL
EN1_2 CONCERTS
AL MESDEMAIG
ORIOL
RODRiGUEZ
Raimons’acomiada dels escenaris ambdotze concerts al
Palau de la Mfisica. Cicle que
comenqaaquest mateix vespre i continuar~tots els divendres, dissabtes i diumenges d’aquest mes de maig.
Tot va comenqarla tarda de120 d’octubre de11959.
RamonPelegero Sanchis
feia en moto,de paquet, el viatge que anava des de la seva Xhtiva natal fins a Val6ncia, on estava lent els estudis
d’histbria. Tot i que no devia
ser del tot segur, aquell jove
que poc despr6s seria conegut per Raimonanava agafat
a la seva guitarra. I mentre el vent li colpejavala cara
va anar filant una progressi6
d’acords. NaixiaA/vent.
Ini¢istrencadors
Inclosa en el seu debut discogrflfic editat l’any 1962per
l’ic6nic segell Edlgsa(senzill
que es completava ambSore,
La pedrai A cops) Al vent esdevindria un dels temes m6s
populars del cantautor valencia. Si, veuferotge i rascada fer4stega de la guitarra,
estil impetu6sque s’allunyava de les formesafrancesa-

monha decidit posar fi a la
seva traject6ria. Unad4uals
eseenarls (un retir que, ha
assegurat, no ser~t interromput per cap concert col.lectiu,
ni actuaci6 solid~ria, ni homenatgea altres artistes, corn
tamb6ha descartat fer cap
gravaci6 d’estudi en el futur)
precedit per dotze concerts
on reviurfi les canqonsm6s
eonegudesi petites joies oblidades, aim com composicions
mdsrecents i alguna novetat.
Espaiper a la membria
Raimoniniciarfi aquest vespre aquesta seqii6ncia de dotze actuacions en directe que,
ambla col.laboraci6 del (:or
de Noies, el Cor Mitjans i el
Cot Infantil de l’Orfe6 Catalfi, tindrh continuitat durant
tots els divendres, dissabtes
i diumengesd’aquest mes de
maigal Palau de la M6sica.
Justament, va ser en aquest
mateix escenari que l’any
1965 Raimonva protagonitzar el seu primer concert en
un gran auditori. Tancant el
cercle, dotze oportunitats per
veure per 61tima vegada una
de les personalitats m6srellevants de la nostra cultura.
RAIMON

Raimon,
I’addu
d’un
temps
i unpals.
FOTO:
TONI
BOFILL
des practicades fins aquell
momentpels membresdels 16
Jutges, Raimonse significaria
des d’aleshores corn una de les
figures preponderants de la
NovaCan~;6, autor de temes
imprescindibles en la banda

L’ESTIL IMPETUOS
DE
sonora de, parafrasejant-lo,
un tempsi un pals.
RAIMONS’ALLUNYAVA
DE
LES FORMESAFRANCESADESTot i estar gaudint d’un molt
bon momentartistic, a 76
PRACTICADES
FINS ACiUELL anys, ambm6s de cinc d6caMOMENTPELS MEMBRES des de carrera i una cinquanDELS16 JUTGES
tena d’Albumspublicats, Rai-
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ESTIL:
CAN,CO
D’AUTOR.
LLOC:
PALAU
DELAMOSICA.
PALAU
DELAMOSICA,
4-6. UROUINAONA
(L1, L4). CADA
DIVENDRES,
DISSABTE
I DIUMENGE
DEL
MES
DEMAIG.
DIVENDRES
I
DISSABTE,
A LES22H,DIUMENGE,
ALES
2OH.PREU:
ENTRE
8140C
¯ Palaumusica.cat
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A SEGONA

ELS SEMÀFORS

DIRECTOR

Raimon
CANTANT

op

ha decidit reti Raimon
rar-se dels escenaris als 76

nsava com si fos una loció capil·lar de fira, ja fos
al franc, expulsar els estrangers fitxats o retirar la
rancesa als binacionals. I va situar Macron contra
per ser el candidat de les elits, “l’hereu d’Hollande”
atriota. Hi va haver un moment en què se’l va veure
i amb la guàrdia baixa. Llavors devia sentir una veu
ue li xiuxiuejava “ara o mai”, com li va dir Dundee a
I va començar a tornar cop per cop amb seguretat i
o es va posar nerviós ni amb les interrupcions conse Pen. Li va criticar que no podia insultar els franceu origen i religió, li va explicar com la sortida de
a una catàstrofe insuperable i li va demostrar que es
Europa en la globalització. No es va alterar i va ser
nt. Fins i tot quan li va
e en el seu discurs no hi
s ximpleries i que
reva rica era ella: d’un
ci d’extrema dreta.

David Carabén
CANTANT I LÍDER DE MISHIMA

Carabén és el can David
tant i líder de Mishima, una

de les bandes de música catalanes
en la qual solen confluir públic
i crítica. En una
intensa entrevista
parla del seu nou
treball, Ara i res, així
com del procés
creatiu. PÀGINA 36

César Alierta
EXPRESIDENT DE TELEFÒNICA

CULTURA

Un peó en la guerra

taxa amb
itats socials

ralitat va recaptar
ons d’euros a través
ost d’habitatges buits
6, una xifra molt
a la del 2015, quan
gressar 11,3 milions.
tació servirà per
350 pisos destinats
al procedents de
en pagament o
ns hipotecàries.

stit
la maniquí

de
vesúvia
sa
model
usset
ella
nsat

anys i ho farà amb dotze concerts al Palau de la Música pels
quals està previst
que hi passin fins
a 20.000 persones.
Ahir al vespre hi va
celebrar el primer
recital. PÀGINA 34

El director Luis Oliveros explica en El jugador de ajedrez
les peripècies de Diego Padilla,
escaquista empresonat en una
presó nazi durant la Segona
Guerra Mundial, que haurà
d’aplicar els seus coneixements
per sobreviure. PÀGINA 39

Alierta (72) ha pre César
sentat la renúncia al consell

d’administració de Telefónica
després de 20 anys. Alierta ja va
abandonar la presidència de la companyia l’any passat,
però continuarà presidint la Fundació
Telefónica. PÀGINA 54

ESPORTS

El Giro centenari
La gran ronda ciclista pel país
transalpí celebra aquest any
l’edició número 100 amb un
recorregut que revisitarà
llocs mítics de la història de
la competició, i que recompensarà al guanyador amb un mallot decorat amb 100 estrelles,
per al qual els favorits són
Nibali i Quintana. PÀGINA 50
ECONOMIA

Ajuts a l’habitatge
El Govern central vol impulsar
la compra i el lloguer d’habitatge entre la població més jove, i
per això adoptarà una sèrie de
mesures, entre les quals una
subvenció de 10.800 euros als
menors de 35 per a l’adquisició
de primer habitatge. PÀGINA 55

PENSEM QUE...

La solitud de WhatsApp

Donald Trump
PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

de Represen LatantsCambra
va aprovar ahir una llei

sanitària que anul·la en part l’Obamacare.Aquestallei,queencaraha
de passar pel Senat,
és un triomf parcial
per a Trump i una
derrota per a milions
depobressenseassegurança. PÀGINA 9

Abdi Farah Juxa
MINISTRE DE L’INTERIOR DE SOMÀLIA

somalis van ma Guàrdies
tar ahir per error el minis-

tre d’Obres Públiques en confondre’l amb un terrorista. L’extrema inseguretat que
viu el país, on els
atacs suïcides són
habituals, explica en
part el tràgic incident. PÀGINA 12

EI web de
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Raimon
agota las
localidades
en el Palau
Raimon, que ofrece hoy el primero de los 12 conciertos con
los que se despide de los escenarios en el Palau de la Música
de Barcelona, ha agotado las
entradas para el recital del 28
de mayo, que ha despertado
mucha expectación porque será la última vez que el cantautor de Xàtiva actúe en directo.
El autor de Al vent dice adiós
a su público a lo largo de cuatro fines de semana, con conciertos los días 5, 6 y 7; 12, 13
y 14; 19, 20 y 21, y 26, 27 y 28
de mayo. Según ha informado
el Palau de la Música, ya no
quedan entradas para el último concierto y muy pocas para
el resto de recitales; concretamente sigue a la venta entre el
5 y el 9% del aforo, que es de
2.015 personas.
A sus 76 años, Raimon Pelegero Sanchis es uno de los
máximos exponentes de la Nova Cançó y símbolo de la canción protesta en catalán durante los años de la dictadura.
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MÚSICA

Raimon inicia 12
concerts de comiat
■ Raimon, que ofereix avui el primer dels dotze concerts amb els
quals s'acomiada dels escenaris al
Palau de la Música de Barcelona,
ha esgotat les entrades per al recital del  de maig, que ha despertat expectació perquè serà l'última vegada que el cantautor actuï
en directe. L'autor d'Al vent diu
adéu al llarg de quatre caps de setmana, amb concerts els dies ,  i
; ,  i ; ,  i , i ,  i 
de maig. EFE BARCELONA
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RAIMON S'ACOMIADA EN 12
FINS A 2 2 . 0 0 0 ESPECTADORS

El cantautor valencià diu adéu als
escenaris amb una tongada de 12 concerts
al Palau, tots ells amb entrades esgotades
P.CARO
zona20ba rcelona@20minutos.es/@20m Barcelona

Ha arribat el moment del comiat dels escenaris per a
Raimon, que ha volgut ferho en gran i agrair al seu públic 50 anys de fidelitat. Per
això, ha programat dotze recitals al Palau de la Música
Catalana que s'aniran succeint durant els pròxims quatre caps de setmana (avui,
dissabte i diumenge i els
dies 12, 13 i 14, 19,20 i 21 i
26,27 i 28 de maig). Tots
aquests recitals de retirada
han esgotat les entrades i
ompliran un aforament de
22.000 espectadors.
El cantautor de Xàtiva
(1940) ha editat més de 50
discos i ha publicat sis llibres. En tots ells ha plasmat
el seu compromís social,

una senya d'identitat del
cantant valencià que ha
transcendit la seva faceta estrictament cultural i musical en llengua catalana. Va
començar a cantar en públic
quan encara era estudiant
universitari a València, on
va estudiar Història. La seva
primera actuació a Barcelona va ser l'any 1962 al
Fòrum Vergés.
La seva primera cançó, Al
vent, va resultar un èxit clamorós i immediat que va
traspassar fronteres i que va
fer visible la lluita per la democràcia i contra la dictadura franquista existent a Espanya. La seva era una veu
de poeta, pròpia i personal,
que va arribar fins al Teatre
Olympia de París el mes de
juny de l'any 1966.

P.15

músics com Lluís Llach, Pi
de la Serra i Maria del Mar
Bonet.L'enregistrament
d'aquell concert va plasmarse en un disc premiat per la
indústria musical francesa
i que a l'Espanya de llavors
arribava clandestinament.
El passat mes de novembre,
just abans de complir 76
anys, l'autor va anunciar
que es retirava donant tres
motius. El primer, que la seva producció musical havia
anat minvant amb el pas del
temps. Segon, que preferia
marxar ara que encara es
El cantautor valencià diu
trobava
en bon estat de salut
adéu als escenaris,
i en forma física i, per últim,
havia perdut part de la
Aquest escenari parisenc que
il·lusió
que li despertava la
ha esdevingut un talismà vida artística
anys enrera. •
per a Raimon, que al juny del
2006 va tornar a trepitjar-lo
per quart cop per celebrar D a d e s p r à c t i q u e s
els 40 anys transcorreguts Palau de la Música. Avui i demà
des de la seva primera actua- dissabte a partir de les 22
ció allà. El seu recital de hores. Diumenge a partir de les
l'any 66 va ser el primer in- 20 hores. Fins al 28 de maia.
terpretat en català en aquell Entrades exhaurides. Més
escenari i va obrir la porta a informació al web
actuacions posteriors de www.oalaumusica.cat.
ARXIU
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Felipe de Edimburgo

Raimon

Diego Anido

Begoña Peñamaría

Príncipe de Inglaterra

Cantautor

Actor

Diseñadora

Buckingham anunció la jubilación del príncipe Felipe a partir del próximo
otoño, momento en el que
dejará de asistir a actos oﬁciales, lo que ha provocado
un gran agradecimiento
unánime hacía el consorte.

Empezará mañana su docena de conciertos de despedida en el Palau de la
Música Catalana de Barcelona, con los que se retirará deﬁnitivamente de los
escenarios para ﬁnire in
bellezza.

Ocupará este ﬁn de semana el Salón Teatro de Compostela y representará
Symon Pédícrí. La primera
función se llevará a cabo
hoy a las 20,30 horas y habrá otros dos pases el sábado a la misma hora.

Conjuntamente con Hércules de Ediciones lanzan
las primeras jornadas de
asesoría y moda, basadas
en uno de sus libros. Serán
reuniones periódicas en A
Coruña y comenzarán el
próximo 12 de mayo.
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MÚSICA

Gardiner revela el miracle de
Monteverdi amb un gran ‘Ulisse’
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

‘Il retorno d’Ulisse in patria’, de Monteverdi
PALAU DE LA MÚSICA 3 DE MAIG

Any Monteverdi a casa
nostra ha arribat a la que
sens dubte serà una de les
fites més extraordinàries.
Era inevitable que Sir
John Eliot Gardiner dediqués una atenció especial a qui dona nom al cor que
va fundar fa més de 50 anys, traduïda en
un ambiciós projecte amb les tres òperes conservades del compositor italià.
Barcelona no ha sigut una de les ciutats
afortunades amb el pack complet (llàstima), però, posats a escollir, ha sigut
una excel·lent idea programar el títol
menys divulgat de la trilogia, Il ritorno
d’Ulisse in patria.
Sense el caràcter fundacional de L’Orfeo ni l’aura escandalosa de L’incoronazione di Poppea, aquest esqueix de l’Odissea, amb el seu cant a la fidelitat per sobre
de totes les adversitats, sembla que habiti a anys llum de l’escepticisme i/o cinisme imperants avui en dia. Però quina
música més gloriosa per retratar les més
variades emocions humanes, més encara

L’
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si és defensada per apòstols d’eloqüència
irrebatible com Gardiner.
Aquest concert va ser apassionant per
comprovar que la seva mirada ha anat
evolucionant subtilment. La perfecció
tècnica es manté incòlume, començant
per l’esplendor sonora dels ritornelli orquestrals i l’embolcallament dels recitatius amb un arsenal d’instruments de
corda polsada que mantenien en tot moment la tensió del discurs, i acabant per
les impol·lutes intervencions del cor, doblement meritòries perquè la columna
vertebral la constituïen els solistes. Aquí
va ser on Gardiner va mostrar com ha
guanyat en flexibilitat i calidesa comunicativa, no debades el repartiment tenia
una elevada proporció de cantants italians, començant per Furio Zanasi, un
Ulisse colpidorament humà i minuciosament frasejat.
No menys excepcional va ser la Penelope de greus penetrants d’una Lucile
Richardot que abraçava sense por els extrems anímics del personatge. En un repartiment sense cap baula feble, cal destacar la frescor de Krystian Adam, la impressionant rotunditat de Gianluca Buratto i
la comicitat extravertida de Robert Burt.
La senzilla posada en escena va brindar
imatges d’una bellesa desarmant, com el
braç de Penelope fent d’arc, moments que
augmentaven la impressió de no ser en un
concert, sinó davant un miracle.e
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ANTONI BOFILL

questra

a primera dona que dirier al Liceu. ¿Per què hi ha
s dones al capdavant de
tres importants?
un aspecte difícil de canè el patró del director hoolt arrelat a les ments dels
el públic. Però penso que
moment per canviar-ho i
na nova imatge de la prorector.

hores de durada, es conbra del compositor aleaccessible. ¿Què es ner dirigir-la?
ncentració i força, sobremantenir la concentració
tota la peça; hem d’asseque no disminueix i que
a força necessària per al
final.

–¿Què la fascina
més de la direcció operística?
–Hi ha dos tipus
de directors: els
que disfruten dirigint òpera i els
que no. Per dirigir òpera, per sobre de tot has de
sentir una passió enorme per la
veu humana, perquè és l’instrument més increïble i ric que existeix. A més, has
de tenir al cap en
tot moment la direcció escènica i
connectar-la amb
ees musicals. En definitia de compartir.

rada que ve agafarà la bapera de Graz, a Àustria.
onvidar a participar en
per ocupar aquesta poresultar guanyadora en600 candidats. M’estreta tardor amb Piotr Ilitx
.H

33 El director d’orquestra John Eliot Gardiner, al Palau de la Música Catalana, dimecres.

Un Monteverdi imponent
CRÒNICA La bellesa d’‘Il ritorno d’Ulisse in patria’ sacseja el Palau
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

C

ulminació de l’any
Claudio Monteverdi a
Palau 100. Després de
l’exitós pas pel cicle de
Pablo Heras-Casado dirigint la
Balthasar Neumann, la presència
del referencial John Eliot Gardiner al capdavant de l’English Baroque Soloist, el Monteverdi Choir
i 16 destacats solistes, enfrontantse a l’òpera Il ritorno d’Ulisse in patria, va posar la guinda a les celebracions d’homenatge al compositor de Cremona. Sacsejat per la
bellesa sonora de la interpretació
d’aquesta obra homèrica, el públic, dret com un ressort, va aclamar reiteradament els protagonistes de la cita després de tres hores i un quart de gran intensitat
dramàtica al servei del relat del retorn de l’heroi a Ítaca.
Una vetllada històrica, ja que
era la primera vegada que s’oferia a Barcelona la versió íntegra
d’aquesta obra. I una nit de màgia per la qualitat d’una recreació en què tots els elements es van
acoblar a la perfecció seguint les
pautes de Gardiner. El mestre va
tornar a demostrar que és un dels

millors intèrprets de Monteverdi, el
compositor més influent en la transició de la música polifònica i madrigalista del segle XVI i el naixement de
l’òpera al XVII. La seva lectura, plena
de lirisme però sense descuidar l’èpica, va meravellar. Minuciós en els detalls, amb una precisa atenció a la sonoritat orquestral i una especial dedicació a les veus, ho va tenir sempre
tot sota control.

Tots els elements
es van acoblar a la
perfecció seguint
les pautes marcades
pel mestre Gardiner
Per postres, els cantants no es van
limitar a expressar amb el cant el sentit del llibret. Els moviments en escena, amb un catàleg d’acurats gestos,
expressions i petites coreografies,
van fer que es pogués seguir la narració gairebé sense necessitat dels textos projectats al fons de l’escenari.
Déus i homes es barregen en aquesta narració basada en la part final de
L’Odissea. Recitatius i ariosos se succe-
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eixen per configurar un relat en què
la ingerència de l’aspecte diví en els
assumptes humans és el fil conductor de la peça.
Després d’una peça instrumental per situar el tema, la fragilitat humana admet la submissió deguda al
poder del temps, la fortuna i l’amor,
símbols recreats per solistes. La fidel
Penèlope, dona d’Ulisses (la impactant mezzo Lucile Richardot), espera a
palau el retorn del seu marit expressant el dolor i la tristesa per la llarga espera amb el recitatiu Di misera
Regina. El relat continua donant entrada als nombrosos personatges de
la trama, entre els quals destaca la
deessa Minerva (delicada Hana Blazikovà), que propiciarà el retorn de
l’heroi (un Furio Zanassi de gran presència escènica) i la derrota dels seus
enemics amb l’engany de la prova de
l’arc i la trobada final de la parella rematada amb un sensual duo.
Krystian Adam (Telémaco) i Francisco Fernández-Rueda (el pastor Eumete) brillen també en un elenc en
què es va fer notar l’excel·lent vis còmica de Robert Burt (el golafre Iro).
Tots ells encaixen dins d’un conjunt
tan virtuós com equilibrat que va
mantenir l’interès per la trama fins
al final. H
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AZKOITIA

El espectáculo ‘Artxipielagoa’
inicia mañana la edición 26
de las Primaveras Musicales
Habrá un autobús, con
salida a las 18.00 horas
junto al Eroski pequeño,
para subir al concierto
:: JOAQUIN SUDUPE
AZKOITIA. El bertsolari Andoni
Egaña, la artista Belén Ibarrola, la
soprano Ainhoa Garmendia y los
músicos Pello Ramírez, Garikoitz
Mendizabal y Germán Ormazabal
son los creadores y protagonistas de
este espectáculo que ofrece un programa compuesto de autores vascos
tanto clásicos como actuales: Guridi, Iparragirre, Laboa, Ken Zazpi,
Itoiz, etc. Tras el estreno el pasado
28 de abril, en el Baluarte de Pamplona, la gira arranca mañana en
Azkoitia con más de 14 citas.
La presentación de Azkoitia se
realizó ayer y en la misma, estuvieron presentes Andoni Egaña y la concejal de cultura de Sonia Vázquez.

«Formamos un archipiélago»
«Cada uno de nosotros es como una
isla, pero formamos un archipiélago», señaló Andoni para subrayar
que «hemos decidido aunar disciplinas artísticas para crear juntos un
nuevo espectáculo donde la palabra, el canto, las imágenes y la música conversan cada cual desde su
isla, pero conformando un solo archipiélago»
Se trata de un espectáculo novedoso que busca la participación del
espectador. Para ello, ‘Artxipielagoa’
tiene dos partes. En la primera,
Ainhoa Garmendia interpretará una
serie de canciones clásicas y antiguas, y en la segunda parte, cantará otras 6 o 7 canciones no tan clá-

Andoni Egaña y Sonia Vázquez en la presentación de ayer. :: SUDUPE
sicas, «donde se busca la complicidad del público y cantarlas todos juntos», apuntaba Egaña.
El bertsolari ejercerá de narrador
con reflexiones que toman las islas
y los archipiélagos como metáfora,
y siempre acompañado por la música de Garmendia, Ormazabal, Mendizabal y Ramírez, y las proyecciones de Ibarrola.
La primera parte del espectáculo
se centra en los autores más clásicos como José María Iparragirre, Felix Telleria, Gabriel de Olaizaola, José
Antonio de Donostia, Bruno Imaz,
Jesus Guridi... En la segunda parte,
en cambio, se interpretarán canciones más actuales: Oskorri, Mikel Laboa, Xabier Lete, Benito Lertxundi,
Karlos Gimenez, Ken Zazpi, Itoiz...
Todo ello con una duración de hora
y media. «El estreno fue en PamploP.20

na y nos quedamos muy a gusto tanto por el resultado del trabajo realizado por nuestra parte como por la
respuesta del público que cantó con
nosotros», comentó Egaña.
El XXVI Ciclo Musical de Primavera de Azkoitia 2017 ofrecerá sus
cuatro sesiones durante los sábados
de este mes en el Convento de Santa Cruz a partir de las 18.30 horas.
El 13 de mayo será el turno de BAY
Trio, el 20 de mayo será el del Orfeoi Txiki del Orfeón Donostiarra y
el Coro de niños del Palau de la música de Barcelona y finalmente, el
27 de mayo el grupo instrumental
Musbika. Recordar que como todos
los años, el Ayuntamiento pone un
autobús que sale a las 18.00 junto al
Eroski pequeño para subir a los que
quieran acudir. Tras el concierto, el
autobús bajará a los que quieran.
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37A EDICIÓ DELS GUARDONS

Premi a l’innovador art total
de William Kentridge
3El polifacètic creador sud-africà guanya el Princesa d’Astúries
NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

EFE / JOERG CARSTENSEN

P

olifacètic i multidisciplinari, a més a més de compromès, són els adjectius
que descriuen millor William Kentridge (Johannesburg,
1955), guardonat ahir amb el premi
Princesa d’Astúries de les arts. No en
va, l’autor sud-africà ha tocat tots els
pals de la creació, i ho ha fet amb
èxit. Això explica l’acta del jurat,
que l’ha premiat «per ser un dels artistes més complets i innovadors del
panorama internacional». Vegin si
no: malgrat ser conegut sobretot
pels seus dibuixos animats, pellícules dibuixades les anomenen els
experts, Kentridge ha cultivat també el cine i el teatre, l’escenografia,
el collage, el gravat, l’escultura i el videoart.
I ho ha fet sempre abordant la societat del seu país d’origen, fortament marcada per la divisió racial
i l’apartheid. Raó per la qual, a més
a més del seu virtuosisme, l’elecció
ha tingut en compte que «es tracta
d’un artista profundament compromès amb la realitat». Una cosa que li

ve de família, ja que els seus pares
van exercir com a advocats especialitzats en les víctimes de l’apartheid.
La primera i última gran exposició de la seva obra aquí va ser el
1999, quan el Macba va dedicar una
àmplia mostra a les seves pel·lícules
dibuixades. Cintes que realitza a
partir de dibuixos al carbonet que
modifica (esborra i hi afegeix elements) a la vegada que filma. I el seu
estil, tan variat com la seva creació,
remet tant al dadaisme i a l’expressionisme alemany com als dibuixos
animats dels anys 60 o als gravats de
Francisco de Goya.
PASSIÓ INFANTIL / La seva passió pel di-

buix li ve de petit, de quan observava
treballar amb el carbonet Damiel Feni, una cosa que amb els anys li va fer
comprendre que no li feia falta pintar a l’oli per ser artista. I l’afecció
per la figuració és conseqüència del
repte que li va llançar un dels seus
professors de la prestigiosa Johannesburg Art Foundation, on va estudiar després de graduar-se en Ciències Polítiques i Estudis Africans per la
Universitat de Witwatersrand.
També va passar per l’Escola Internacional de Teatre Jacques Lecoq
de París. Allà va descobrir que era
un mal actor, cosa que no li va fer
abandonar el teatre, sinó redirigir
els seus interessos cap a la posada en
escena. I a aquesta producció plàsti-

Ser mal actor no li va
fer abandonar el teatre,
sinó redirigir els seus
interessos cap a la
posada en escena
33 El polifacètic creador sud-africà William Kentridge, en una imatge recent.

LA REACCIÓ

«Encantat» per un «honor tan gran»
33 «Encantat» va afirmar estar ahir

William Kentridge amb el premi,
guardó que va considerar «un gran
honor» rebre donada la nòmina de
figures que l’han obtingut abans
que ell, «no només en el camp de les
arts visuals i de la literatura, sinó
també d’aquells que l’han rebut pel
seu treball en un context més directament social», va afirmar l’artista.

Personatges entre els quals destaquen Núria Espert –la guanyadora
de l’última edició–, Francis Ford
Coppola, Frank O. Gehry i Riccardo
Mutti.
33 En aquesta edició, el nom de Wi-

lliam Kentridge s’ha imposat, entre
altres, al de Bil Viola, Jaume Plensa
i David Hockney.

CANTADES D’HAVANERES
DEL 5 AL 7 DE MAIG
05-maig-17. 21.00 h. LLAFRANC. BAIX EMPORDÀ. Girona. Hotel Llafranc. Grup:
PORT BO.
05-maig-17. 22.00 h. PALAFRUGELL. BAIX EMPORDÀ. Girona. Ca la Montse de
Llofriu. Grup: PEIX FREGIT.
06-maig-17. 19.00 h. ARENYS DE MAR. MARESME. Barcelona. Placeta EsglèsiaFira dels Indians. Grup: LA VELLA LOLA.
06-maig-17. 21.00 h. PALAFRUGELL. BAIX EMPORDÀ. Girona. El Clot de los
Búhos de Tamariu. Grup: PORT BO.
07-maig-17. 19.00 h. TORROELLA DE MONTGRÍ. BAIX EMPORDÀ. Girona.
Concert al Cafè de l'Havana. Grups: PORT BO I ELS
PESCADORS DE L'ESCALA.
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ca a través del teatre i de l’òpera dedicarà una exposició el Museu Reina Sofia de Madrid el mes d’octubre
vinent. Un aspecte de la seva trajectòria que tant al Palau de la Música
com al Temporada Alta s’ha vist recentment.
En el primer, l’any passat, quan
va il·lustrar amb videoprojeccions el
monumental Winterreise (Viatge d’hivern) de Franz Schubert que va interpretar Matthias Goerne. A Girona,
ha sigut programat en tres ocasions:
Ubu and the Truth Commission (2015),
Woyzeck on the Highveld (2009) i Il ritorno d’Ulisse (2008), totes obres realitzades amb la prestigiosa companyia
de marionetes The Handspring Puppet. Però malgrat que va començar
i no ha abandonat mai el treball escènic, el reconeixement internacional l’hi van donar les arts plàstiques
després de la seva participació en la
primera Biennal de Johannesburg
(1995) i, sobretot, després d’exposar
a la Documenta X de Kassel (1997).
PROFUND I METAFÒRIC / Creador meticu-

lós i profund, ha utilitzat sempre la
seva obra, independentment del format, per expressar emocions relacionades amb la realitat sociopolítica
del seu país: per parlar del maltractament i del patiment, la culpa i la confessió, la dominació i l’emancipació,
però no per il·lustrar directament
l’apartheid, sinó per comunicar el seu
missatge a través de la metàfora.
Obra que ha exposat a tots els grans
museus. H
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ART

Premi al compromís polític de
l’artista William Kentridge
El Princesa d’Astúries reconeix la denúncia
contra l’apartheid del creador sud-africà
3 DE MAIG

William Kentridge (a la foto en una imatge d’arxiu de l’any passat)
rebrà el premi Princesa d’Astúries a l’octubre. JOERG CARSTENSEN / EFE
NÚRIA JUANICO
BARCELONA

A l’artista sud-africà William Kentridge (Johannesburg, 1955) no se’l
pot limitar a un únic àmbit creatiu.
Polifacètic i transversal, sempre
compromès amb les realitats més
difícils, Kentridge va ser guardonat
ahir amb el premi Princesa d’Astúries de les arts 2017 per una trajectòria que engloba des de muntatges
escènics de teatre, música i òpera
fins a videoart, pel·lícules d’animació i creacions plàstiques.
Kentridge va començar la seva
carrera als anys 80 a París en el
camp del teatre, el mim i el cinema.
No es va donar a conèixer internacionalment fins als 90, i ho va fer a través de les arts plàstiques. Des d’aleshores ha desenvolupat projectes visuals, escènics i plàstics de forma
paral·lela i simultània, de manera
que les seves obres es retroalimenten. Abans de fer-se un nom fora de
Sud-àfrica, va elaborar una tècnica
pròpia d’animació amb la qual va filmar 9 drawings for projection, una
sèrie de curtmetratges que li va
atorgar reconeixement mundial.
Una veu blanca sobre l’apartheid

El pare de Kentridge va ser un advocat defensor dels drets civils de les
víctimes de l’apartheid, un fet que
va impulsar l’artista a interessar-se
per la discriminació racial. Com a
conseqüència, l’apartheid té un pes
important en les seves creacions, en
què apareix mitjançant imatges metafòriques. A partir de dibuixos, collages, escultures i fotografies, Kentridge retrata la segregació racial,
les humiliacions patides per la població negra i la tensió encara vigent
en molts sectors de la societat del
seu país. També són presents a les
seves obres temes com la naturalesa de les emocions humanes, la memòria i la relació entre desig, ètica

i responsabilitat. “És un dels artistes més complets i innovadors del
panorama internacional”, va valorar ahir el jurat del premi Princesa
d’Astúries de les arts. A més, el va
definir com “un creador meticulós i
profund” i va destacar que els seus
treballs expressen emocions i metàfores relacionades amb la història i
la realitat de Sud-àfrica amb un caràcter transcendent, ja que plantegen “qüestions essencials de la condició humana”. L’artista va agrair el
premi –dotat amb 50.000 euros– i
va defensar el paper de l’art: “El treball fet pels artistes, en les seves formes diverses i sovint indirectes, forma part d’un projecte més ampli
que reflecteix el que vol dir ser al
món en aquest moment”.
Malgrat que les obres de Kentridge han viatjat arreu del món, a l’Estat s’han pogut veure en comptades
ocasions: el 1999 va protagonitzar
una mostra al Macba i el 2012 al
Centre d’Art Contemporani de Màlaga. A la tardor, el Museu Reina Sofia exposarà la seva obra a Madrid.
En canvi, alguns dels projectes escènics de Kentridge sí que han passat
per Catalunya. Fa dos anys, el festival Temporada Alta va acollir una
revisió de l’espectacle que el va catapultar a la fama amb la companyia
Handspring Puppet, Ubu i la comissió de la veritat. Elaborada amb titelles, es tracta de la seva versió d’Ubu
rei d’Alfred Jarry i posa llum en els
crims comesos durant l’antic règim
de discriminació racial. L’any passat el Palau de la Música va acollir
Winterreise, un concert a càrrec del
baríton Matthias Goerne i el pianista Markus Hinterhäuser, del qual
Kentridge va idear una posada en
escena basada en vídeos.
Després del premi a Núria Espert, per a l’edició d’enguany del
guardó –que s’entregarà a Oviedo a
l’octubre– hi havia 43 candidats;
noms com Bruce Springsteen, David Hockney i Martha Argerich.e
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Comidacon
Puigdemont
en el Palau
de la Mdsica
Medio centenar de socios
de SportCultura Barcelona
participaron ayer en una
comidainsfitucional con el
president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, en el
Palau de la Mflsica. Empresarios, ejecufivos y responsables de las entidades
culturales y deportivas que
integran el club de clubs
compartieron mesa y mantel con Puigdemont, en un
encuentro que el presidente de SportCultura, Albert
Agusti, calific6 como"muy
safisfactorio". MarionaCarulla, presidenta del Palau
de la Mflsica, y ManuelCarreras, impulsor y expresidente de SportCulmra, no
faltaron a la cit~
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CARTES DELS LECTORS
Podeu enviar les vostres cartes a cartes@lavanguardia.cat. La Vanguardia
agraeix les aportacions dels lectors i tria per publicar aquells textos que no superin els mil caràcters. Les cartes han d’anar firmades amb nom i cognoms i hi
ha de constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. No es publicaran escrits

firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el dret de r
ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportun
mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades sobre orig
publicats.

L’exemple del País Basc
És evident que tant Euskadi
com Catalunya tenen el mateix
objectiu final, la independència.
Però el camí a seguir és completament diferent. El País Basc amb
habilitat i subtilesa dialoga sense
presses amb el Govern central i
aconsegueix un nou acord econòmic millor que l’anterior, que
ja era bo, i deixa per més endavant l’acostament dels presos i la
independència. Aquí a Catalunya
tirem pel dret, en Puigdemont
diu que vol dialogar amb Madrid,
però la seva proclama per negociar és “referèndum o referèndum”. Mal inici de negociacions i
més per trobar-se amb Rajoy, que
és tan testarrut com ell. I és clar,
el regal que rebem són inhabilitacions i sancions. Molt previsible.
El PDECat, ERC i la CUP tenen
molta pressa, dicten normes que
ens portin ràpidament a la independència, com si això fos tan fàcil. Potser volen evitar les sentències del cas Palau, del 3%, del cas
Pujol. Comparem els resultats
fins ara i observarem que Euskadi
actua amb habilitat i astúcia, i Catalunya de forma eixelebrada.
VICENTE GONZÁLEZ MOMPÓ
Barcelona

LA FOTO DEL LECTOR

PRÒCER DESCONEGUT. “És el monument al mecenes desconegut o és que han robat les
lletres que devien ser de bronze?”, es pregunta el subscriptor Cisco Vilardebó, que va fer
la foto als jardins Martí Luter de Barcelona.

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

Indecència política
El PP aprova, amb ajuda del
PNB, els pressupostos, a canvi de
més diners per Euskadi. El Govern d’Espanya defensa la unitat
del país amb autonomies. Jo
comparo l’Estat amb una família.
Els pares són l’Estat i els fills, les
autonomies. Uns pares normals
volem el mateix per a tots els fills
i intentem fer justícia per no fer
diferències. El pare Estat demostra que no és normal ja que permet fer diferències entre els seus
fills. Unes diferències que fins ara
ja hi eren amb el pacte basc i que
ara s’han agreujat. D’altra banda,
un dels fills accepta el tracte a
canvi d’anar millor ell.
Com definiríem uns pares que
no tracten a tots els fills igual? I
com definiríem un fill poc honest
que tolera diferències amb els
seus germans? Quina indecència

addicionals de què el Govern
d’Urkullu disposarà per la revisió
a la baixa de la quota basca dels
darrers 10 anys, de l’obtenció
d’una rebaixa de 500 milions pel
que fa a les aportacions que Euskadi ha de fer a l’Estat i de les inversions del Govern espanyol per
la seva connexió amb França.
Tots muts i a la gàbia.
A contrario sensu, recordem
que Artur Mas va demanar el juliol del 2014 a Rajoy 23 propostes,
entre les quals hi havia la transferència de més de 3.000 milions
pel compliment de la disposició
addicional tercera de l’Estatut
quant a inversions en infraestructures no realitzades per l’Estat. La resposta de Rajoy va ser
negativa malgrat l’imperatiu legal que l’obligava a complir-la.
P.25

és que des de fa uns anys els partits conservadors europeus, amb
el pretext de barrar el pas a l’extrema dreta, es van acostant a
aquesta posició. Així, s’intercanvien discursos sense que diferenciem qui l’ha de llegir.
En molts països, s’està centrant
la ultradreta o s’hi estan acostant
els partits conservadors tradicionals? Potser aquesta pregunta sigui més inquietant que el mateix
fet de copiar un discurs.
PEDRO EQUISOAIN ARIZA
Subscriptor
Barcelona

Entre lo malo y lo peor
Por primera vez en seis décadas, el añejo bipartidismo galo sale malparado. El socialismo, con

aunque tampoco alcanzan l
gunda vuelta. Ambos deberá
cérselo mirar.
Los candidatos que pasan
Macron, que reniega del soc
mo que lo encumbró y ha m
festado complacerle la ref
laboral española de Rajoy,
Pen, que quiere romper con l
y controlar fronteras.
Este domingo los francese
berán elegir entre el neolibe
mo o la ultraderecha xenó
entre lo malo y lo peor. Qu
preparen nuestros vecinos
la que se les viene encima.

M. FERNÁNDEZ-PALACIO
Madrid

Moción de censura

La corrupción que aho

