
	 Encara	que	les	xifres	tendeixen	a	la	
baixa,	segueixen	fent	un	gran	respec-
te:	aquest	any	s’ha	comptat	amb	3,5	
milions	d’euros	(mig	milió	menys	que	
el	2008)	per	programar	71	concerts,	
49	sessions	de	discjòqueis	i	exposar	
25	obres.	I	ja	s’han	acreditat	813	peri-
odistes	i	1.231	professionals,	que	tam-
bé	podran	assistir	a	les	jornades	Digi-
tal	Music	2.0	que	se	celebren	aquests	
dies	al	CCCB,	el	centre	neuràlgic	di-
ürn	del	festival.	El	magnetisme	del	Só-
nar	en	el	gremi	no	sembla	haver-se’n	
ressentit.	Més	aviat		al	contrari.
	 Ricard	Robles,	un	altre	dels	codirec-
tors	de	la	mostra,	és	clar:	en	temps	de	
crisi	«qualsevol	risc	s’amplifica».	Tot	i	
així,	el	Sónar	ha	decidit	obrir	una	no-
va	i	prometedora	línia	de	treball:	Só-
narKids.	El	festival	per	a	nens	que	es	fa-
rà	diumenge	al	CCCB	ben	bé	es	podria	
convertir	en	la	gran	revelació	d’aquest	
intensíssim	cap	de	setmana.		H
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El	7	d’octubre	que	ve	es	compliran	
10	anys	del	renaixement	del	Liceu	
com	a	teatre	públic,	després	de	l’in-
cendi	que	el	1994	va	arrasar	el	co-
liseu.	Deu	actes	de	diversa	índole	
s’han	programat	per	celebrar	aques-
ta	nova	etapa	en	què	el	teatre	s’ha	
modernitzat	i	ha	arribat	a	màxims	
històrics	d’ocupació.
	 «En	aquests	10	anys,	el	valor	del	
canvi	radica	en	el	fet	que	el	Liceu	ha	
passat	de	ser	d’uns	pocs	a	ser	el	Li-
ceu	de	tots»,	va	destacar	ahir	Joan	
Francesc	Marco,	director	general	del	
teatre	des	de	l’estiu	passat.	La	inten-
ció	de	seguir	estrenyent	lligams	amb	
la	societat	marca	el	«modest	progra-
ma	d’activitats»,	amb	quatre	actes	
gratuïts.	El	primer,	una	exposició	a	
la	primera	planta	del	Palau	Robert	
(del	15	de	juliol	al	4	d’octubre)	sobre	
l’evolució	del	coliseu.	«Hi	haurà	au-
diovisuals,	objectes,	fotografies...	No	
serà	una	exposició	nostàlgica.	Pre-
tén	mirar	cap	al	futur»,	va	destacar	
Marco.

PANTALLA A LA BARCELONETA	/	Després	
hi	haurà	un	concert	de	l’Orquestra	
de	l’Acadèmia	del	Gran	Teatre	del	Li-
ceu	que	inaugurarà	Les nits d’estiu als 
jardins del Palau Robert	el	25	de	juny,	
la	retransmissió	de	l’òpera	Turandot,	
de	Puccini,	amb	una	pantalla	ge-

gant	instal·lada	a	la	Barceloneta	el	
24	de	juliol	i	una	jornada	de	portes	
obertes	el	18	d’octubre.
	 El	Liceu	aprofitarà	aquest	10è	ani-
versari	per	rendir	homenatge	al	des-
aparegut	arquitecte	Ignasi	Solà-Mo-
rales,	artífex	de	la	reconstrucció.	
L’escultor	Juan	Navarro	Baldeweg	
està	preparant	una	peça	en	honor	
seu	que	s’instal·larà	a	l’entrada	del	
carrer	de	Sant	Pau	el	7	d’octubre,	
exactament	10	anys	després	de	la	re-
obertura.
	 Però	els	homenatges	no	s’acaben	
aquí.	El	Liceu	ha	tret	del	calaix	la	se-
va	Medalla	d’Or	–que	no	s’entregava	
des	del	1979–	per	distingir	a	10	per-
sonalitats	la	seva	vinculació	perso-
nal	i	professional	amb	el	coliseu.	Els	
actes	finalitzaran	el	2	de	desembre	
amb	la	retransmissió	en	directe	de	la	
primera	funció	d’Il Trovatore,	de	Ver-
di.	«Intentarem	que	TVE	ho	faci	per	
a	Espanya	i	TV-3	per	a	Catalunya».	
L’elaboració	d’un	pla	per	crear	un	
centre	de	documentació	del	Liceu,	
la	gravació	d’un	CD	amb	obres	inèdi-
tes	del	patrimoni	català,	amb	Josep	
Vicent	al	capdavant	de	la	Simfòni-
ca	del	Gran	Teatre	del	Liceu	i	un	de-
tall	commemoratiu	per	als	abonats	
completen	les	10	iniciatives	previs-
tes	per	al	10è	aniversari	del	Liceu	
com	a	teatre	públic.	El	pressupost,	
de	200.000	euros,	té	la	Fundació	Cul-
tural	La	Caixa	com	a	principal	patro-
cinador.	H
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Deu actes 
commemoren 
els 10 anys
del nou Liceu

MARTA CERVERA
BARCELONA

El Palau Robert 
acollirà una gran 
exposició i els seus 
jardins, un concert

L’escriptor suec va 
deixar 262 pàgines  
d’un quart llibre que en 
realitat era el cinquè, 
revela el seu col·lega

Els seus treballs a 
les revistes ‘Svartvitt’ 
i ‘Expo’ els van costar 
amenaces de violents 
grups racistes  

Ahir	va	arribar	a	Barcelona	un	dels	
personatges	que	apareixen	a	La rei-
na al palau dels corrents d’aire,	l’es-
perada	tercera	part	de	Millennium,	
que	des	d’avui	milers	de	lectors	a	
Espanya	segur	que	ja	tenen	a	les	
mans.
	 És	el	periodista	Kurdo	Baksi,	
té	44	anys	i	viu	a	Suècia	des	dels	
14,	quan	la	seva	família	va	deixar	
Turquia	per	problemes	polítics.	I	
és,	a	més	a	més,	un	dels	amics	de	
Stieg	Larsson	a	qui	aquest	va	sor-
prendre	donant-los	un	paper	en	els	
seus	llibres	i	identificant-los	amb	el	
seu	nom	real.	¿Recorden	per	exem-
ple	el	boxejador	Paolo	Roberto	de	
La noia que somiava un misto i un bidó 
de gasolina?
	 Baksi	va	conèixer	Larsson	el	
1992.Van	treballar	i	van	patir	junts	
amenaces	de	grups	racistes.	En	un	
més	que	correcte	castellà	i	parlant	
sobre	aquest	misteriós	quart	ma-
nuscrit,	que	una	mort	prematura	
va	impedir	a	l’autor	de	Millennium 
acabar,	deixa	anar,	com	qui	no	vol	
la	cosa,	que	«en	realitat	aquest	no	
és	el	quart	llibre,	sinó	el	cinquè».
	 Una	es	pregunta	si	ho	ha	entès	
bé.	«Va	començar	el	quart	i	com	
que	no	li	agradava	com	quedava	el	
va	deixar	de	banda	i	en	va	comen-
çar	un	de	nou.	Així	que	era	el	cin-
què	dels	10	que	tenia	planificats	de	
la	sèrie».	No	és	la	primera	vegada	
que	ho	feia.	El	1997	va	començar	a	
escriure	novel·la	negra	però	no	en	
va	quedar	satisfet	i	va	cremar	els	
manuscrits.
	 «Al	seu	ordinador	hi	va	deixar	
262	pàgines	escrites	de	mida	Din-
A4»,	afegeix	Baksi,	que,	no	obstant,	
no	creu	que	el	llibre	s’hagi	de	pu-
blicar	perquè	no	està	acabat:	«És	
com	si	ens	poguéssim	atrevir	a	aca-
bar	un	quadro	que	Van	Gogh	va	
deixar	inconclús»,	opina.	

Vida privada

Aquest	periodista	d’origen	kurd	
encara	recorda	com,	estant	un	dia	
prenent	una	cervesa	amb	Larsson	i	
amb	la	seva	dona,	Eva	Gabrielsson,	
el	seu	amic	va	començar	a	pregun-
tar-li	coses	de	la	seva	vida	privada	
però	sense	dir-li	per	què	ho	feia.	«Jo	
vaig	ser	molt	sincer	i	després	vaig	
veure’n	el	resultat	quan	em	van	en-
viar	el	llibre.	Tot	el	que	explica	de	
mi	és	correcte».	Els	curiosos	poden	
comprovar-ho,	sense	que	això	afec-
ti	la	lectura	de	la	novel·la,	anant	di-
rectament	a	la	pàgina280	de	l’edi-
ció	catalana	de	Columna	o	a	la	285	
de	la	castellana	de	Destino.
	 Es	relata	com	Baksi	va	arrencar		
la	seva	revista	antiracista	Svartvitt	
(Blanc	i	Negre)	i	com	el	personat-
ge	de	Mikael	Blomkvist	li	demana	
un	favor	relacionat	amb	un	refugi-
at	kurd	amb	una	«història	inspira-
da	en	el	cas	real	d’una	dona».	«Crec	

Baksi	deixava	de	nit	la	llum	d’una	
habitació	encesa	mentre	dormia	
en	una	altra	perquè	si	disparaven	
ho	fessin	allà.	De	fet,	ho	van	fer.	
	 Larsson	va	escriure	al	llibre:	«La	
gent	trucava	de	tot	arreu	per	par-
lar	amb	Kurdo».	L’al·ludit	explica:	
«Fins	fa	quatre	anys	jo	tenia	moltes	
entrevistes	al	dia,	era	com	un	mi-
nistre,	i	Larsson	escrivia	molts	tex-
tos	per	a	mi	que	jo	feia	servir	en	se-
minaris,	conferències	o	protestes	
antiracistes.	Ell	era	rapidíssim	es-
crivint».	

La premsa i internet

A	Millennium 3,	on	deixa	clar	per	
què	el	periodisme	és	el	quart	po-
der,	Larsson	es	mostra	visionari	da-
vant	la	crisi	de	la	premsa.	Segons	
Baksi,	«els	temps	han	canviat,	els	
joves	no	compren	diaris.	Primer	
van	ser	els	gratuïts	i	ara	internet.	
La	generació Salander	se’n	va	a	dor-
mir	i	es	lleva	amb	l’ordinador	i	ai-
xò	els	fa	menys	socials	i	més	ego-
istes».	Larsson	també	s’ensumava	
l’èxit	que	no	va	disfrutar.	Abans	de	
morir,	li	va	demanar	consell	al	seu	
amic	kurd	per	crear	una	empresa,	
ara	que	anava	a	tenir	diners.	H	

ANNA ABELLA
BARCELONA

El periodista Kurdo Baksi apareix com a personatge a ‘La
reina al palau dels corrents d’aire’, que avui surt a la venda

L’amic de Larsson
EL LLANÇAMENT DE ‘MILLENIUM 3’

33 Militant antiracista 8 Kurdo Baksi, ahir a la tarda a Barcelona. 
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que	ho	va	fer	perquè	sentia	molta	so-
lidaritat	amb	la	lluita	dels	kurds,	un	
poble	de	40	milions	d’habitants	sen-
se	país»,	explica	el	periodista.	
	 El	1997	Larsson	va	demanar	aju-
da	econòmica	a	Baksi	per	a	la	seva	re-
vista	Expo	i	van	arribar	a	un	acord	se-
gons	el	qual	el	segon	es	feia	càrrec	de	
les	pèrdues	però	participaria	en	els	
beneficis	si	n’hi	havia.	Amb	aques-
tes	dues	combatives	revistes,	Svart-
vitt i	Expo, tots	dos	es	van	guanyar	les	
amenaces	de	mort	de	grups	racistes.	

LLL

J Folk-soul interpretat amb 
delicadesa, en l’estela de Jeff 
Buckley, i construït a base de 
pedal de loop: és l’espiritual 
però també futurista proposta 
del britànic Jamie Woon, un dels 
deixebles de la Red Bull Music 
Academy que assalten aquest 
any l’escenari SónarDôme (avui a 
les 19.00 hores). 

J «De petit cantava i forçava la 
gent a escoltar-me en festes 
familiars», recorda Woon. «Vaig 
entrar a la primera banda amb 15 
anys. En aquesta edat et canvia 
la veu i a mi em terroritzaven 
els galls; pensava que durarien 
sempre». 

J Per sort, no ho van fer. I això va 
permetre a aquest jove crooner 
mig escocès, mig malaisi-xinès 
gravar una seductora versió 
de l’estàndard folk Way-faring 
stranger. En el maxi va comptar 
amb una remescla de Burial, el 
déu del dubstep: «Jo somiava amb 
una remescla seva i un amic ens 
va posar en contacte». Tot i el seu 
amor per la tecnologia, desconfia 
de la seva capacitat de fer-nos 
millors: «Internet m’estressa i 
confon». JUAN MANUEL FREIRE

JAMIE WOON, EL 
NOU ‘CROONER’
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