
Lluís Cabrera –fundador del Ta-
ller de Músics i soci de la SGAE–,
ha criticat en una entrevista pu-
blicada ahir per l’ACN que el mo-
del «clientelar, piramidal i poc de-
mocràtic» que Bautista ha conso-
lidat en els darrers anys. Cabrera
sosté que calen entitats de gestió
de drets autonòmiques i reclama
que els artistes liderin «el canvi» a
la SGAE com ho han fet abans per
altres causes.

La detenció de la cúpula direc-
tiva de la SGAE –l’endemà de les
eleccions de l’entitat– va fer qües-
tionar l’oportunitat d’uns comicis
en què es van imposar els conti-
nuistes de l’imputat Teddy Bau-
tista. Ara, un cop fet públic que les
eleccions es repetiran el gener del
2012, molts es demanen l’abast
dels canvis que poden venir. El fun-
dador del Taller de Músics i soci de
la SGAE, Lluís Cabrera, en decla-
racions a l’ACN, sosté que «cal fer
una assemblea extraordinària per
canviar els estatuts, perquè si no
tornarem a tenir una estructura pi-
ramidal». Pel que fa a la relació del
Taller de Músics amb la SGAE, el
seu fundador apunta que «des del
2007 es va anar complicant, espe-

cialment des de l’anunci de la
creació de la Torre de la Música a
València, amb el projecte Artèria i
la Ciutat de les Arts, per portar la
Berckley College of Music a Espa-
nya. I és que amb aquest objectiu
de la SGAE, la Fundació Autor ha-
via d’aportar 100 milions d’euros,
la qual cosa ens semblava una
obscenitat». A més, Cabrera asse-
gura que «com a soci, he participat
en assemblees, he tingut accés a
informació, i la veritat és que sem-
pre he tingut la impressió que es re-
gia per una organització massa
vertical, excessivament rígida i poc
democràtica. D’altra banda, l’en-
torn de Teddy Bautista el venera-
va, i tot el que ell deia assentava cà-
tedra. Era com un bisbe».
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El fundador del Taller de Músics critica
el model «poc democràtic» de la SGAE

La música tornarà a ser prota-
gonista en la nova temporada  de
la Sala Petita del Kursaal de Man-
resa. Des d’octubre fins a desem-
bre, es duran a terme en aquest es-
pai un total de deu espectacles ar-
tístics (sis concerts i quatre obres
de teatre). 

La programació musical de la
Sala Petita combina grups popu-
lars del moment com La iaia i de-
butants com 4t 1a (quart primera),
amb autors consolidats com Ce-
leste Alías&Santi Careta i Jaume
Gispert Quartet, a més d’alguns ar-
tistes que reten homenatges, com
és el cas de Lluís Rodríguez i Joan
Massotkleiner, que oferiran un re-
pertori inspirat en Franz Liszt, i la
cubana Telva Rojas, que interpre-
tarà peces del pianista i cantant Ig-
nacio Villa Bola de Nieve. Pel que
fa als espectacles de teatre, un
dels millors clownsdel país, Mar-
cel Tomàs, serà l’encarregat d’obrir
la temporada de la sala, per on
també passaran els muntatges El
rei està fotut, basat en textos de Fre-
deric Soler Pitarra; El poble, ins-
pirat en la poesia de Miquel Mar-
tí i Pol; i Un home amb ulleres de
pasta, de Jordi Casanovas.

La primera actuació musical
tindrà lloc el 12 d’octubre a càrrec
del pianista Rodríguez Salvà i l’in-
tèrpret Massotkleiner, que brin-
daran una selecció de les millors
obres pianístiques i  textos  en els
quals es va inspirar el compositor
Franz Liszt, de qui se celebra el bi-
centenari del seu naixement. El se-
güent concert serà a càrrec del
grup de Barcelona 4t 1a, que pre-
sentarà les cançons del seu debut
discogràfic, El món en un cafè.

El novembre, la Sala Petita del
Kursaal reprendrà la música amb
el Jaume Gispert Quartet (JGQ). Els
bagencs donaran a conèixer el
seu disc Easy Times. Set dies més

tard, serà el torn de La iaia, un dels
grups revelació de l’escena cata-
lana actual. Gràcies a l’empenta del
concurs Sona 9, que van guanyar
el 2009, la banda va gravar El meu
vaixell, un projecte orgànic, can-
viant i dinàmic desenvolupat a
l’òrbita del seu cantant Ernest Cru-
sats (Vic). La següent actuació
musical serà protagonitzada per
Celeste Alías –veu– i Santi Care-
ta –guitarra–, que faran reviure
les veus negres de tres dones fo-
namentals en la història del jazz
(Abbey Lincoln, Nina Simone i
Billie Holiday). Finalment, la can-
tant cubana Telva Rojas tancarà els
concerts, el desembre, interpretant
el llegat d’Ignacio Bola de Nieve.

Pel que fa al teatre, el programa
s’inaugurarà amb una actuació
de luxe: Marcel Tomàs i la seva
companyia Cascai Teatre. El po-
pular pallasso representarà un se-

guit d’històries amb humor sota els
efectes del sirocco, un vent d’origen
africà que dóna nom a l’espectacle.
El següent muntatge serà a final
d’octubre i es titula Com us deia...
el rei està fotut, un monòleg que in-
terpretarà el navarclí Jaume Cos-
ta (amb l’acompanyament al pia-
no de David Martell), basat en
textos de Frederic Soler Pitarra. 

Una altra adaptació, en aquest
cas d’un conegut poema de l’autor
Miquel Martí Pol, El poble, també
es representarà a la Sala Petita
del Kursaal a  càrrec de Cacu Prat,
Pep Tines i Jordi Salvans. Per aca-
bar,  l’obra Un home amb ulleres de
pasta, de Jordi Casanovas, clourà
l’activitat teatral de la primera part
de de la temporada. 

Tots els espectacles seran a les
21.00 hores i les entrades, que es
poden comprar a partir del 23
d’agost, valen entre 10 i 12 euros.
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La música tornarà a ser protagonista 
a l’escenari de la Sala Petita del Kursaal 

De setembre a desembre, l’espai acollirà deu actuacions: sis concerts i quatre obres de teatre

El grup La Iaia, una de les sensacions del moment de l’escena musical catalana, actuarà al Kursaal

IMATGE PROMOCIONAL

En una entrevista, Lluís
Cabrera reclama que els
artistes es manifestin i
liderin el canvi a l’entitat



Avui es presenta a la sala La Lli-
ga de Capellades (20 h) el llibre
Cròniques d’aquí, que ha coordi-
nat el capelladí i un dels fundadors
dels Joglars Ton Font. Es tracta
d’una publicació col·lectiva que ha
tingut l’aportació d’onze autors
que analitzen diversos aspectes lli-
gats a la vila.

Els participants són els següents:
el tunisià i resident a Capellades
Aman Ben Nasr, que en l’article
Visc a Capelladesparla de la seva
pròpia experiència al poble com a
nouvingut; l’arqueòleg Eudald
Carbonell, que dóna compte dels
més de cent anys d’excavacions
dutes a terme a l’Abric Romaní i de
la singularitat mundial del jaci-
ment; el músic i compositor Xavier
Cassanyes, que a l’escrit titulat La
música, unió i comunió de cultures
subratlla la veritable força unifi-
cadora d’aquest art universal; l’an-
tropòleg Jordi Castellví, que re-
passa la tradició secular del mer-
cat figueter de Capellades; la filò-
loga Maria Teresa Costas, que des-
cobreix els trets específics de la par-
la capelladina; i el mateix Ton
Font, coordinador del llibre, que fa
un homenatge a la capelladina
Maria Rosa Rotllant de Franch i a
l’empremta especial que va deixar
en aquest món.

A més, també hi han participat
l’historiador Miquel Gutiérrez,
que descobreix la trajectòria sin-
gular del capelladí Jaume Castells
i Muntal, que el segle passat es va
establir a la ciutat de Guayaquil (a
l’Equador); la periodista Montse
Ibáñez, que analitza el fenomen de
la immigració en el municipi;
l’il·lustrador i cronista local Toni
Miquel, que homenatja la mort en
majúscules a partir de diferents
exèquies capelladines plenes de
vida; l’escriptor Joan Pinyol, que
dóna a conèixer la història senti-
mental dels veïns d’un dels carrers
més veterans de Capellades; i la di-
rectora del Museu Molí Paperer,
Victòria Rabal, que  escriu sobre la
commemoració dels cinquanta
anys d’un dels museus més visitats
del país.
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Capellades
presenta un llibre
sobre la seva
història escrit 
per onze autors

Coberta de Cròniques d’aquí

Lluís Cabrera, soci de la SGAE
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CULTURES

Zirocco 6/10/11

 Companyia Cascai Teatre.
Liszt: memòries d’una ànima 13/10/11
 Rodríguez (piano) i Massotkleiner (veu).
Quart primera 20/10/11
 Presenta El món en un cafè. 
El rei està fotut 27/10/11

 Textos de Frederic Soler Pitarra. 
Jaume Gispert Quartet 10/11/11
 Presenta Easy Times. 
La iaia 17/11/11
 Presenta El meu vaixell.
El poble 23/11/11

 Textos de Miquel Martí Pol. 
Alías&Careta 30/11/11
 Presenta Black in blue. 
Un home amb ulleres... 1/12/11
 De l’autor Jordi Casanovas. 
Telva Rojas 15/12/11
 Homenatge a Bola de Nieve.

PROGRAMA SALA PETITA KURSAAL


