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D
issabte al vespre.
Palau de la Música Ca-
talana. Cicle Cobla,

Cor i Dansa. Coral Sant Jordi
i cobla Sant Jordi. El gust
per l’eclèctic programa en
competència amb l’interès
de sentir Xavier Pagès diri-
gint Xavier Pagès. Hi estre-
nava Cant espiritual, versió
per a cobla, cor, orgue i ba-
ríton escènicament majes-
tuosa i musicalment impe-
cable del poema homònim
de Palau i Fabre. El projecte
artístic, d’àmplia perspecti-
va i impulsor del fet musical
per a cobla, sembla destinat
a un públic essencialment
melòman en el més ampli
dels sentits que el mateix
Palau espanta amb l’exul-
tant carrincloneria del car-
tell. En realitat, quin és el
seu públic objectiu?

Dissabte a la nit. Teatre
Fortuny de Reus. Sardana
de l’any. Cobles Sabadell i
Reus Jove. Un model de
festa gairebé inalterat du-
rant 40 anys continua enso-
pegant amb diverses pe-
dres. La principal, els lobbi-
es que creen compositors i
associacions per dirigir el
resultat a través de les vota-
cions. No sols existeixen
sinó que gairebé se’n sur-
ten, cosa que evidencia
que no hi participa gaire
més públic que el del sec-
tor. Amb una repercussió
tan baixa, ¿cal la grandilo-
qüència d’una sardana de
l’any que la societat no sap
que existeix?

Diumenge al vespre. Au-
ditori Enric Granados de
Lleida. Memorial Fèlix Mar-
tínez i Comín. Cobla Simfò-
nica de Catalunya. La recer-
ca de nous públics a través
de la itinerància geogràfica
d’aquest festival de la cobla
sembla una fórmula útil,
però per al foment de la
creació la fórmula del con-
curs de composició sembla
exhaurida. Ja fa temps que
per al públic l’únic interès
rau en l’ordre que ocupa
una nòmina de creadors
que massa sovint roten
pels graons del podi. Com a
resultats, l’estancament es-
tètic i l’evolució musical
nul·la. ¿Valen la pena els
esforços si les fórmules no
es regeneren?

Tocs de
cobla
JosepPasqual

Ser o
no ser

La fórmula del
concurs de
composició
sembla exhaurida

XavierAlbertí
parladelseu
teatremusical

Redacció
BARCELONA

El director i actor Xavier Al-
bertí ofereix avui (20 h) la
conferència La música ca-
talana, a cavall entre finals
del segle XIX i XX: una dra-
matúrgia musical al recto-
rat de la Universitat Ramon
Llull,convidatper laURLiel
Festival Castell de Peralada.
Albertí, que ha dirigit diver-
ses peces de teatre musical
com El duo de l’africana,
Crónica sentimental de Es-
paña,DeManoloaEscobar,
Assajant Pitarra, investiga
sobre el patrimoni musical
català de l’Edat Mitjana, la
Renaixença, les influències
wagnerianes i antillanes i la
música popular. ■

Vintmuseus
barcelonins
obrirangratis
dissabtealanit

Montse Frisach
BARCELONA

Vint museus de Barcelona
obriran dissabte les seves
portes gratuïtament de les
set del vespre a la una de la
matinada, amb motiu de la
diadainternacionaldelsmu-
seus,amb nombroses activi-
tats artístiques, literàries i
musicals. La Nit dels Mu-
seus serà, a més, el punt de
partida del programa Barce-
lona Diàleg Intercultural,
que impulsa l’Ajuntament
de Barcelona, per la qual
cosa el tema de les relacions
entre cultures protagonitza
la majoria dels centenars
d’actes que tindran lloc al
llarg del cap de setmana.

Un acte comú a tots els
museus que obriran dissab-
te serà un recital de dos es-
criptors dins del programa
Veus literàries, emmarcat
en el certamen Barcelona
Poesia. Un autor d’aquí i un
de fora comentaran les
seves obres i també alguna
de les peces del museu.

Altres actes destacats
seranlaperformancedel’ar-
tista xinès Cang Xin, que
construirà 180 màscares de
guix amb l’ajut del públic al
Palau de la Virreina. La Fun-
dació Miró, per la seva
banda, organitza una mena
de nit japonesa mostrant
gravats de Miró amb poe-
mes de Shuzo Takiguchi.
També es convida els visi-
tants a anar vestits de “Loli-
tas gòtiques” amb motiu de
l’exposició de Tomoko Sa-
wada a l’Espai 13.

Laprogramaciócompleta
de la Nit dels Museus es
troba a la web lanitdelsmu
seus.com. ■

Cicledecinemaa
l’entorndelMaigdel68
Teresa Bruna
BARCELONA

Entre les moltes activitats
que ofereix l’Institut Fran-
cès sobre els 40 anys del
Maig del 68, avui engega el
cicle Amb i contra el cine-
ma,unavintenadeprojecci-
ons de diferents metratges,
acompanyades de conferèn-
cies, programades fins al 29

de maig. El cicle, coproduït
per la Fundació Tàpies, ha
estat comissariat per David
Cortés iAmadorFernández-
Savater, dos joves que no ho
van viure però tenen les
ideesmoltclares. “Elcicleva
més enllà d’una commemo-
ració oportunista amb este-
reotips que parlen d’enfron-
taments al Barri Llatí amb
llambordes, conflictes gene-

racionals i hormonals. Hi ha
un gruix d’opinions que ac-
tuen com una pantalla que
ens impedeix veure els con-
tinguts”, expliquen. “Hem
esquivat les pel·lícules cone-
gudes que es relacionen
amb el Maig perquè són re-
interpretacions dels direc-
tors. Les que hem triat són
filmades a peu de carrer i
mostren les dimensions

EntreU2iLlach
MiquelAbrasfaunapassadegegantamb‘M’agrada
sentirelquetusents’,elCDqueelconfirmacomavalor

Andreu Gomila
BARCELONA

Alguna cosa estranya deu
passar a la Bisbal d’Empor-
dà perquè sigui el bressol
d’unanovageneraciódemú-
sicsd’altíssimaqualitat.Pot-
ser hi va caure un meteorit
fa 30 anys? “No hi va caure
cap meteorit, però el cert és
que hi ha una vintena de
grups amb disc editat”, ens
diu Miquel Abras. A Mazoni
i Sanjosex, que van treure
un excel·lent CD l’any pas-
sat, ara s’hi afegeix Abras,
que, per descomptat, va
anar a la mateixa classe que
els líders d’aquestes dues
bandes. A ell, però, li agrada-
va més U2, Beatles i Police,
sense oblidar-se de Llach,
Serrat i Adrià Puntí. Una
mescla insòlita que queda
palesa al seu nou àlbum,
M’agrada sentir el que tu
sents (Música Global), que
compta amb la col·laboració
de Lax’n’Busto i Jaume Pla
(Mazoni), dos altres pols
aparentment oposats de la
música que es fa a hores
d’ara a casa nostra.

Amb posat i lletres de
cantautor i música de quar-
tet rocker de tota la vida,
Abras admet que li hauria
agradat ser el frontman
d’una banda de rock. “No
l’he trobada mai”, es la-
menta. “De fet, considero
que Miquel Abras és el nom
d’una banda”, afegeix.

“Ni galàctic ni Dalma”
El que té clar és que s’em-
marca sense cap problema
dins la cançó, tot i que
s’allunya una mica de les
tendències actuals: “No sóc
cantautor galàctic ni Sergio
Dalma”. Abras reivindica el

romanticisme i parlar sen-
se complexos de l’amor.
“Sembla com si t’haguessis
d’avergonyir de fer cançons
d’amor, d’amor a la natura,
a una persona, i sempre
han sigut les millors. Pensa
en l’Imagine de John Len-
non. Voldria que la gent
senti el que jo sento”, asse-

“Sembla com
si t’haguessis
d’avergonyir
de fer cançons
d’amor”, afirma
Abras

Miquel Abras forma part de la nova fornada de músics de la
Bisbal d’Empordà ■ FRANCESC SANS

exactes de l’ocupació, les
manis i les posicions políti-
ques. És el Maig del 68 vist
per ell mateix”.

Tot iquehiveiemlasigna-
tura de cineastes del nivell
de Godard, la majoria són
anònimes o de col·lectius.
“En les del Grup Medvedki-
ne els obrers van agafar les
càmeres directament. Es va
trencar amb l’autor, tothom
hi participava, van desapa-
rèixer les jerarquies”, diuen.

Les conferències i tau-
les rodones que acompa-
nyen les projeccions les
protagonitzen persones
encara fidels a aquella llui-
ta i al seu compromís, que
intervenen en problemes
i lluites actuals. ■

nyala aquest bisbalenc a
punt de fer els 31 anys.

El rock, tanmateix, és
el seu principal referent.
“M’agrada la distorsió a
les guitarres, que el públic
es mogui en els concerts”,
assegura. I reivindica la
música composta fora de
Barcelona. “No tot ha de
ser indie. Amb el Rock Ca-
talà es deia que era músi-
ca de pagesos que anaven
a cantar. I ara que hi ha
molt de moviment a Bar-
celona es diu que són
intel·lectuals que canten”.

Fusió de famílies
Fill del terme mig, com bé
demostren el tema Massa
curt/Massa llarg i Con-
tradiccions, Abras vol ser
el punt de fusió de les dife-
rents famílies del pop-
rock del país. I aquest
M’agrada sentir el que tu
sents el deixa en molt bona
posició per atreure l’exi-
gent públic local –sobretot
quan es tracta de música
cantada en català.

Ell, no obstant, diu estar
carregat de paciència i és
conscient de les dificultats
de difusió que té aquesta
nova generació de músics i
bandes. Els escèptics po-
den anar el 24 de maig a la
FNAC de l’Illa Diagonal. I
els convençuts poden espe-
rar-se al 30 de maig i
veure’l a casa seva, a la Bis-
bal d’Empordà. Potser es-
brinaran el gran què: com
una localitat de poc més de
5.000 habitants acompa-
nya Barcelona al capda-
vant de la nova escena pop-
rock del país. Abras diu que
potser descobriran que “hi
ha grups a la Bisbal perquè
no hi ha res”. ■


