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El PP i Ciutadans
havien intentat
suspendre l’actuació
de Cesk Freixas

Sònia Tubert
FIGUERES

Més d’un miler de persones
van omplir ahir a la tarda la
plaça de l’Ajuntament de
Figueres per assistir al con-
cert que el cantautor Cesk
Freixas va oferir dins el fes-
tival Acústica. L’actuació
havia aixecat certa polèmi-
ca després que Ciutadans i
el grup municipal del Partit
Popular a la capital altem-
pordanesa en demanessin
la suspensió al·legant que
Freixas està vinculat a
grups independentistes vi-
olents i que ha col·laborat
en actes d’homenatge on es
fa exaltació del radicalisme.
Durant el concert no hi va
haver cap incident, i el can-
tautor es va abstenir de fer
cap comentari sobre la po-
lèmica des de l’escenari.

La petició que es retirés
el concert de la programa-
ció de l’Acústica la va fer en
primer lloc Ciutadans a tra-
vés d’un comunicat de
premsa, en què denunciava
que “les cançons de Freixas
tenen un to polític clar” i
que “les seves actuacions
semblen més un acte polític
que un concert de música”.
De seguida es va afegir a la
petició el Partit Popular, i el

seu regidor a Figueres,
Diego Borrego, fins i tot va
arribar a amenaçar de de-
nunciar els fets a la fiscalia
si trobava que constituïen
un delicte.

Tant la direcció del festi-
val com el regidor de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Fi-
gueres, Ciro Llueca, han
apel·lat a la llibertat d’ex-
pressió per mantenir el
concert, i el mateix Freixas
ha reconegut haver rebut
nombroses mostres de su-
port els dies previs al con-
cert. “Els ha sortit a l’inre-
vés del que buscaven”, creu
el cantautor.

Freixas ha assegurat que
les acusacions de Ciuta-
dans i el Partit Popular són
“falses, plenes de mentides
i amb arguments que no
s’han dignat a contrastar”,
i ha afegit que això els fa
“perdre credibilitat com a
formacions polítiques”.

Aquesta és la primera ve-
gada que el cantautor rep
un intent de censura tan di-
recte, però en altres ocasi-
ons, especialment al País
Valencià, s’han hagut de
suspendre concerts on ell
havia de participar junta-
ment amb altres grups. És
el cas, per exemple, d’un
festival que havia de fer a
principis de juliol a Alberic
amb Pau Alabajos i La
Gossa Sorda i que es va sus-
pendre per les traves que hi
posava l’Ajuntament, preci-
sament del PP. ■
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Més de 2.500 persones assisteixen a la marató
en defensa de la música i la cultura valencianes

Ester Pinter
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

El cantautor Alfons Olmo,
l’ànima dels Verdcel, tren-
cava el gel, o millor, el foc, a
les 19.00 h sota un sol de
justícia a l’escenari del
camp de futbol de Benifai-
ró de la Valldigna (Safor).
Quedaven per davant deu
hores de música ininter-
rompuda en català feta al
País Valencià que conclou-
ria amb l’indie punk dels
121dB i el tecno del discjò-
quei i membre dels Orxata
Sound System Biano Se-
lektah. Una marató que era
organitzada pel Col·lectiu
Ovidi Montllor (COM)-As-
sociació de Músics i Can-

tants del País Valencià per
denunciar la manca de su-
port del govern valencià i
que, a mesura que va anar
avançant la nit i pujant de
decibels, va aconseguir

sumar més afluència de pú-
blic, unes 2.500 persones,
segons l’organització.

Una evolució com la que
ha viscut aquest col·lectiu
des de la seva creació, ara
fa quasi una dècada. Com
a mostra, el fet que des del
2005 fins ara han passat
de tenir registrats 90
grups i solistes que canten
en valencià fins als 160 de
l’actualitat.

Els beneficis econòmics
de la primera edició del
COMconcert celebrat ahir
en aquest municipi de
1.800 habitants i governat
pel Bloc Nacionalista Valen-
cià anaven destinats preci-
sament a la reedició de la
Guia de músics i cantants

en valencià a fi de facilitar la
contractació de músics va-
lencians per part dels ajun-
taments. I és que la música
en valencià està vivint, se-
gons Pau Alabajos, cantau-
tor i secretari del COM, “un
moment molt dolç”.

Una situació “eufòrica”
per l’augment dels festivals
d’estiu, de la producció mu-
sical, de públic i de venda i
l’increment d’estils musi-
cals que utilitzen el català
com a mitjà d’expressió,
però que, no obstant això,
es fa “invisible” a la Ràdio
Televisió Valenciana, a
l’Institut Valencià de la Mú-
sica i a totes les instituci-
ons públiques valencianes,
va apuntar Alabajos. ■

Pau Alabajos va ser un dels artistes que van obrir la marató en defensa de la cançó en català al País Valencià ■ ÀLEX RUIZ
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diuquelamúsica
envalencià
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Guardó
europeupera
CalixtoBieito

Redacció
BASILEA

El director artístic del Tea-
tre Romea de Barcelona,
Calixto Bieito, va rebre
ahir a Suïssa el Premi de
Cultura Europeu 2009 que
concedeix la Fundació Pro
Europa, amb seu a Basilea.
El treball de Bieito com a
director d’escena operístic
ha estat valorat especial-
ment per aquesta funda-
ció, que rep el suport de la
Unió Europea. Amb aquest
premi el polèmic director
rep un reconeixement in-
ternacional que ha recai-
gut també en artistes de la
talla de Daniel Barenboim,
Norman Foster, Jean Nou-
vel i Eduardo Chillida. ■

Elmónculturalcatalà
acomiadaIsidorCònsul
El funeral per l’editor
i crític congrega més
de mig miler de
persones

Redacció
BARCELONA

La plana major de la cultu-
ra catalana va dir ahir el
seu últim adéu al director
de l’editorial Proa, crític li-
terari i escriptor Isidor
Cònsul, mort dijous als 61
anys com a conseqüència
d’un càncer. La sala del ta-
natori de les Corts va que-
dar petita per acollir el mig
miler de persones que van

acudir al funeral de Còn-
sul, entre ells l’expresident
de la Generalitat Jordi
Pujol, el vicepresident del
govern català, Josep-Lluís
Carod-Rovira, i el conseller
de Cultura, Joan Manuel
Tresserras.

Companys, familiars i
amics van remarcar el pa-
triotisme i el gran amor per
la llengua i la literatura ca-
talanes de Cònsul. En l’acte
també es va reivindicar la
vessant més desconeguda
de l’editor, com a talentós
escriptor.

L’autor Víctor Alexan-
dre, en la seva intervenció,
va assegurar que “la meva

literatura no s’explica
sense l’Isidor Cònsul”,
mentre que el poeta Sam
Abrams i el novel·lista
Jaume Cabré també li van
dedicar unes paraules du-
rant l’acte, en el qual es van
llegir també fragments
d’obres seves com Tractat
de geografia. Per la seva
banda, Carod-Rovira va as-
segurar que la feina tan
ben feta de Cònsul en pro
de la cultura catalana li va
robar temps per dedicar-se
a la creació literària. Jordi
Pujol va afirmar que Còn-
sul era “tot un senyor” i va
destacar “l’íntima honeste-
dat” que transmetia. ■


