
M iquel Pujadó, que és un 
dels grans cantautors del 
nostre país, acaba de pu-

blicar el disc A contraveu, amb uns 
exquisits arranjaments d’Esteve 
Molero. Un fruit esplèndid d’una 
etapa de plenitud humana, mu-
sical i interpretativa de Pujadó. 
Per als qui, com jo, estimem Ge-
orges Brassens i la cançó france-
sa, sentir Pujadó és retrobar un 
món proper, definit per l’exigèn-
cia professional, el compromís 
amb la cultura, la lucidesa iròni-
ca i una reconfortant llibertat de 
pensament. En resum, dignitat i 
qualitat, intel·ligència i talent ar-
tístic. 
 Com ens recorda el darrer te-
ma del disc, Pujadó és un home 
independent, dels qui aposten 
per «navegar en solitari,/ no do-
nar ordres ni anar-les rebent». 
Pujadó es mira el món amb in-
conformisme, com quan a Spleen 
ens diu: «Quan sospites que 
si, malgrat tot, hi ha un déu,/ 
s’emborratxa massa sovint».  
 Potser perquè Pujadó no de-

mana permís a ningú per dir el 
que vol, les seves lletres són so-
vint magistrals, com la d’El fabri-
cant d’oficis, un divertit elogi de 
la imaginació on apareixen un 
«embotellador de vent», un «ve-
nedor d’esgarrifances», un «qües-
tionador de certeses», un «acaro-
nador de pits» o un «desaplicador 
de normes». Pocs cantautors són 
tan creatius i tan minuciosos en 
els seus textos com Pujadó, que 
conrea cada peça del seu reperto-
ri com un mestre artesà. Pujadó, 
que fuig de la retòrica i el barro-
quisme fàcils, domina el llenguat-
ge de l’humor i de les emocions 
i ens colpeix sense èmfasi quan 
descobreix dins El bar enmig de la 
boira, un homenatge a veus ab-
sents, «en Quintín Cabrera/ i en 
Gato Pérez, penjats/ d’una rum-
ba milonguera» o ens parla d’una 
partida d’escacs entre en Guillem 
d’Efak i l’Ovidi Montllor o d’una 
conversa entre Salvador Esca-
milla, Maria Laffitte o Joan-Bap-
tista Humet sobre Radioscope...  
 Un altre moment impressio-
nant del disc és Viatge al fons de 
l’oblit, un cançó sobre l’abisme 
que obre en la ment l’Alzheimer: 
«L’onada desfà el castell/ de sorra 
del meu cervell./ Tinc un estrany 
dins la pell». Però, més enllà de les 
paraules humanistes i crítiques 
que ens fereixen i ens conviden 
a la revolta, a A contraveu Pujadó 
ens ofereix un memorable recital 
de recursos i estils musicals. Una 
autèntica joia. H
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L’Arteria Paral·lel obre després que 
la SGAE hi hagi invertit 11 milions 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

T
an dura i costosa com la re-
habilitació va resultar ahir 
la presentació definitiva de 
l’Arteria Paral·lel, el nou i 

polifuncional espai escènic d’una 
avinguda tan vinculada al món de 
la faràndula. I ho va ser perquè la 
SGAE, gestora a través de la seva Fun-
dació Autor del que va ser el Teatro 
Español o la discoteca Studio 54, va 
haver de donar més respostes de les 
que desitjava, i no pels 11 milions 
del projecte, a combatius represen-
tants de la Xarxa Veïnal de Ciutat Ve-
lla i d’Exgae, una assessoria contra 
el cànon digital i les entitats de ges-
tió i de la indústria cultural.
 Ho van haver de fer Eduardo Bau-
tista, president del consell de direc-
ció de la SGAE, i Ramon Muntaner, 
director de la zona mediterrània i de 
l’Arteria Paral·lel, però també Jordi 
Martí, qüestionat per la fórmula de 
la cessió municipal en lloc d’un mo-
del de gestió cívica per artistes i enti-
tats de la zona. El delegat de Cultura 
va haver de puntualitzar els detalls 
de la recuperació d’un espai que 
ha estat de part lent, però de naixe-
ment molt actiu. Així, va obrir ahir 
amb un sopar-espectacle de la Fun-
dació Esclerosi Múltiple, la bailao-
ra Cristina Hoyos el batejarà amb el 
seu espectacle Poema del cante Jondo 
en el café de Chinitas a partir de dijous 
i s’inaugurarà oficialment el 20 de 

La Xarxa de Ciutat 
Vella critica la cessió 
municipal en lloc  
d’una gestió cívica

La Fundació Autor 
reforma l’edifici per  
a artistes «veterans  
i emergents»

setembre amb Nit de Sant Joan, de Da-
goll Dagom.
 Primer, Muntaner va recordar 
que el 8 de febrer del 2006 la Funda-
ció Autor va guanyar el concurs pú-
blic de gestió d’un teatre que l’Ajun-
tament havia expropiat per 11 mili-
ons per evitar, en paraules de Martí, 
que «es convertís en el prostíbul més 
gran de la ciutat».

20% D’AJUDA PÚBLICA / El 4 de maig del 
mateix any va arribar la presentació 
del projecte de la SGAE. I el 22 d’abril 
del 2008 la llicència definitiva per 
a les obres. «Amb problemes greus, 
no previstos, d’adequació a la nova 
normativa d’un espai amb tantes 
configuracions», va dir Muntaner. 
L’import de la inversió explica de 
forma inequívoca l’abast de la refor-
ma: 11.708.412 euros. Així d’exac-
te va ser Bautista, que va afegir que 
un 20% provindrà d’ajudes institu-

cionals. També es va haver d’aclarir 
que un préstec de 4,8 milions no ha 
arribat per la hipoteca del local, que 
manté la seva titularitat municipal 
cosa que fa impossible el tema, si-
nó amb «la garantia personal de la 
Fundació», va afegir Muntaner. El 
consistori rebrà un cànon anual de 
185.000 euros per una cessió de 10 
anys, més una pròrroga de 5, encara 
per definir quan s’inicia pel retard 
de les obres.
 Bautista va definir l’Arteria com 
«una incubadora de talent i un cen-
tre de coneixement» destinat a  «ar-
tistes veterans i emergents». En 
aquest sentit, Muntaner va expli-
car que la programació «eclèctica» 
dependrà d’una «gestió global» del 
consell de direcció a partir de les pe-
ticions que rebin, amb prioritat per 
a associats. El debut amb Cristina 
Hoyos, vicepresidenta de la SGAE, 
n’és un exemple. H

33 Una panoràmica de la sala principal de l’Arteria Paral·lel, ahir durant la presentació.

JOAN CORTADELLAS

J L’Arteria Paral·lel és una 
gran superfície cultural. És 
un edifici amb tres plantes en 
3.418 metres quadrats per a 
arts teatrals i audiovisuals, així 
com el circ i la música. La sala 
principal té un aforament que 
va de 350 persones a 1.500 (en 
aquest cas per a concerts). El 
club, a la primera planta, pot 
acollir espectacles de 60 a 130 
espectadors, i es troba al costat 
del restaurant. El model Arteria 
ja funciona a ple rendiment a 
Bilbao, i té plans avançats a 
Sevilla, València, Mèxic i Buenos 
Aires.

DEL CIRC A UN 
RESTAURANT

LES OPCIONS

n tres minutse

«No volia una biografia totxo»

ERNEST ALÓS
BARCELONA

–Sembla que ni el bicentenari ha fet 
que la independència de les repúbli-
ques americanes sigui un episodi fa-
miliar per als espanyols.
–Tota la guerra de l’emancipació, o 
de la independència com diem nos-
altres, ha sigut escombrada sota l’al-

El periodista i escriptor Jorge Fernán-
dez (Buenos Aires, 1960), coordina-
dor del suplement de cultura del diari La 
Nación, recupera a La logia de Cádiz la 
figura del llibertador José de San Martín.

Jorge Fernández
Periodista i escriptor

fombra de la història oficial espa-
nyola. Són 20 anys dels quals s’ha 
escombrat els enemics i els herois 
propis. Ni la nova novel·la històrica 
espanyola recorda aquest període.

–Que segons vostè vindria a ser la 
primera guerra civil espanyola.
–Doncs és clar. El que més em va im-
pactar d’aquesta història és que era 
una història espanyola. San Martín 
neix accidentalment a Amèrica. I es 
construeix conceptualment, mili-
tarment i políticament, passional-
ment, com a espanyol. Era un es-
panyol com ho era l’elit dels revo-
lucionaris americans. Els liberals 
progressistes, entre l’invasor napo-
leònic i un monarca com Ferran VII, 
es van trobar entre l’espasa i la paret. 
I alguns van fer realitat una revolu-
ció de cafè. San Martín era un espa-

nyol aixecant-se contra Espanya per 
construir una Espanya pròpia a ul-
tramar perquè l’Espanya ideal era 
impossible.

–Però com a polític va fracassar.
–I a més Bolívar va quedar com el Na-
poleó d’Amèrica quan San Martín va 
fer gestes més grans.

–¿Per què centra la seva novel·la en 
dues escaramusses?
–No volia fer una biografia, ni una 
novel·la històrica totxo. Vaig uti-
litzar dos combats que es produei-
xen amb una diferència de només 
quatre anys, tremendament paral-
lels, un contra els francesos i un al-
tre contra els espanyols. Volia que 
es llegís com una pel·lícula, que fos-
sin miniatures bèl·liques en què San 
Martín estigués en primera línia i es 
puguin sentir els cops i els gemecs. 
Em molesta quan els escriptors arri-
ben a la batalla i la despatxen com si 
no fos cosa seva. H33 Jorge Fernández.


