
És una de les poques veus femeni-
nes que té un lloc, merescudís-
sim, en el panorama musical
català. Folk, rock, cançó d’autor i
el que convingui. Aquest és Biki-
mel. Una veu poderosíssima, ple-
na de matisos però que es con-
centra en cantar cançons, en evi-
denciar les lletres. En el darrer
disc l’acompanyen un violoncel i
una viola, símptomes inequívocs
de creixement i de curiositat mu-
sical. Dissabte serà al Teatre Prin-
cipal de Badalona.

Comprar i beure
Dijous 17
La Frontera. A la dècada dels
vuitanta eren un dels grups
icònics del rock espanyol amb
temes com El Límite. Ara, pre-
senten nou disc. Actuen a
l’Apolo, a les 21 hores (18 eu-
ros).

Divendres 18
Ismael Serrano. El cantautor
està fent voltes amb el seu
nou disc Acuérdate de vivir.
Actuarà al Palau de la Música,
a les 21 hores (entre 15 i 32
euros).

Dorian. Una màquina de hits,
a partir de mitjanit a Razzmata-
zz (12 euros).

Dissabte 19
La Troba Kung-Fú. Torna la
barreja de ritmes més genuïna.
Seran a la Salamandra de l’Hos-
pitalet, a les 21.30 hores (10
euros).

Eduard Iniesta. Atenció a una
veu catalana que cal seguir i
que actuarà a Luz de Gas pre-
sentant el seu darrer disc, a les
21.30 hores (18 euros).

Diumenge 20
Celtas Cortos. Aquest grup
de Valladolid va fer fortuna als
noranta amb èxits folk. Tor-
nen, a l’Auditori a les 20.30 ho-
res (20 euros).

Espaldamaceta. Aquest grup
català ja no és cap secret. A La
Sargantana de Badalona, a par-
tir de les 19 hores (8 euros).

Dilluns 21
The Lito. El Bar Elèctric se-
gueix mirant cap a noves apos-
tes. En aquest cas, rumba a les
22 hores.

Dimarts 22
Hajtalin. Melodies islandeses
potents arriben a l’Apolo, a les
21 hores. (17 euros).

Dimecres 23
Pau Vallvé. Després de ser
Estinaslau Verdet, aquest lle-
trista inquiet actua a
l’Heliogàbal a les 22 hores (6
euros).

Brad Mehldau. Un dels grans
pianistes d’avui a l’Auditori, a
les 21 hores (de 30 a 42 euros).

C ompte enrere per a la gran
invasió dels titelles! Demà
divendres arrenca al Po-

ble Espanyol la segona edició del
Festival de Titelles i de Teatre
d’Objectes de Barcelona (TOT
FESTIVAL), que s’estendrà fins
al dia 27. A la convocatòria, que
pretén apropar el teatre de tite-
lles en la seva expressiómés artís-
tica i innovadora a un públic am-
pli, amb espectacles capaços de
seduir tant a nens com a adults i
sempre amb la qualitat i el rigor
en primer terme, la novetat és el
fitxatge com a director de l’ex-
pert titellaire, mestre del gènere
i secretari general de la Union
internationale de la Marionette
(UNIMA), l’associació de titellai-
res que precisament el 2011 fa
80 anys. Dilluns 21 se celebra el
Dia Internacional del Titella,
amb el qual el festival ha volgut
coincidir.

Al programa del TOT, hi figu-
ren espectacles molt interes-
sants. És el cas d’un que prové de
Bèlgica,Geneviève, si chaste, si pu-
re, que narra la història medieval
de Genoveva de Brabante, acusa-
da falsament d’adulteri i que, se-
gons explica la llegenda, va viure
en un bosc de les Ardenes ampa-
rada per un cérvol (deu ser per
les banyes). Semblaria un as-
sumpte poc adequat per als nens,
però l’argument de la Blanca-
neus és encara pitjor, i a la Geno-
veva, a més, la van fer santa.
L’obra combina titelles i òpera.

D’òpera també n’hi ha, per
descomptat, a la versió per a tite-
lles de Carmen de la companyia
Bambalina Teatre Practicable,
avalada per la menció especial
del jurat del festival de Titelles
de Lleida. Una altra de les grans
cites del TOT és la versió de Tea-
tro Silfo d’El petit príncep de
Saint-Exúpery.

Però, segons l’organització,
els veritables dos plats forts del
festival són elmultipremiatmun-
tatge iranià The Earth and the
universe, que presenta en titelles

elmonumentalMasnavi, del poe-
ta sufí Rumi, sis volums de co-
bles espirituals considerades
com el Corà persa. Quasi res. Ho
dirigeix una dona, Zahra Khiali.

L’altre muntatge únic és el
dels israelians The Train Thea-
ter, A touch of light, basat en la
vida de Louis Braille (1809-1852),
creador del sistema de lectura
per a invidents que porta el seu
nom (ellmateix va perdre la vista
als tres anys quan es va clavar un
punxó a l’ull que li va provocar
una infecció que li va passar a

l’altre). Cal destacar, també, la
presència de Jordi Bertran amb
l’espectacle L’alè dels fils.

El festival, que presenta 12
companyies, inclou per primera
vegada un TOT Off a l’aire lliure,
cercaviles, tallers en família de
construcció de titelles i debats
professionals.

BOTIGA COCO-MAT
per ANA PANTALEONI

TOT FESTIVAL de Titelles
i de Teatre d’Objectes de
Barcelona
Poble Espanyol, 18-27 de març

ROCK Bikimel
per J. FOGUET

Els titelles tensen els fils

COMERCIAL
SURROCA, S. A.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
En la junta  universal celebrada el 8 de
junio 2010 se acordó el cambio de domi-
cilio social de la entidad a Santa Perpe-
tua de Mogoda, avenida Sabadell, 8.

Santa Perpetua de Mogoda,
14 de marzo  2011

Francisco Surroca Terricabras, administrador

Concerts

SUBIRATS, S.A.U.
CAMBIO DE DOMICILIO
En cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se hace público que el
accionista único, ejerciendo las competen-
cias de la junta general, el día 8 de marzo
de 2011 adoptó la decisión de trasladar el
domicilio social a Barcelona, calle Gandu-
xer, n.º 29, 3.º 1.ª.

En Barcelona, a 10 de marzo de 2011
El administrador único, Alejandro Boyer Brull

Fa molt bona olor. Tot just passes
la porta, una amable dona t’ofe-
reix un suc o un cafè. COCO-MAT
no és només una botiga de mata-
lassos naturals, vol ser un temple
del descans amb el millor per dor-
mir: coixins, tovalloles, barnussos,
vànoves... a part dels matalassos
sense molles ni làtex, fets a base
de materials com la fibra de coco,
la llana, les algues marines, la crin
de cavall i les fibres de cactus,

entre altres. Aquesta empresa gre-
coholandesa, que va començar fa
20 anys al barri de Patissa (Ate-
nes), té a Barcelona la seu del
showroom a Espanya, mil metres

quadrats en
dues plantes
al carrer de
Balmes. I no
només el des-
cans: també
c r i d e n
l’atenció els
mobles de fus-
ta massissa
en colors na-
turals. A CO-
CO-MAT orga-
n i t z e n

periòdicament trobades. El
pròxim, una desfilada de pijames
el 19 de març, dia internacional del
son. COCO-MAT, Balmes, 229-331.
www.coco-mat.es

Un moment de l’espectacle The Earth and the universe.

ESPECIALIDADES
DE PRODUCTOS

AVANZADOS, S. A.
En la junta general extraordinaria y universal
de accionistas, celebrada el día 2 de febrero
de 2011, se acordó por unanimidad trasladar
el domicilio social de la compañía a la calle
Fragata, número 14, de Blanes (Girona)

En Blanes, a 14 de marzo de 2011
El administrador,

Jozefina Catharina Gerarda Verlinden

GIDRAC, S. A.
Se pone en general conocimiento  que por
acuerdo de la junta general extraordinaria
de accionistas, celebrada el día 1 de marzo
2011, se procedió al traslado del domicilio
social de la compañía, del sito en Barcelo-
na, C/ Johann Sebastian Bach, 9, bajos A,
al sito en Barcelona (08021), C/ Francesc
Pérez Cabrero, 17, entresuelo 2ª.

Barcelona, 1 de marzo 2011
La administradora,

Carmen Arenas Montañes

JACINTO ANTÓN
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MIQUEL TÀPIES
President Fundació T.

“Es pot refer el
teixit de les
microactuacions”

JORDI PUNTÍ
Escriptor

“Rebem engrunes
però ens retallen
com els altres”

LLUÍS PASQUAL
Director de teatre

“Per a molts
pot suposar
una tragèdia”

CARLES SANTAMARIA
Director Saló del Còmic

“Hem de ser
conscients
de la situació”

RICARD ROBLES
Codirector del Sónar

“És una
concentració
precipitada”

Ve de la pàgina 1
“El problema és que la retallada
se suma a uns pressupostos que
a porten alguns anys escapçats”,
comenta Guillem Jordi Graells,
president de l’Associació d’Escrip-
tors en Llengua Catalana. “Enca-
ra no sabem exactament quina
serà i per això s’ha convocat
aquesta concentració per recla-
mar que, a l’hora de negociar els
pressupostos, es tingui en compte
el problema i les retallades no
s’apliquin de forma lineal. No de-
manem privilegis sinó que es re-
cordi la precarietat de la cultura”.

Graells forma part d’una de
les 14 associacions (d’artistes, ac-
tors, intèrprets, escenògrafs,
fotògrafs, músics, ballarins o il·-
lustradors) que han encapçalat la
convocatòria d’aquesta
concentració a què ja s’han adhe-
rit una vuitantena d’entitats i as-
sociacions, a més d’unes 500 per-
sones a títol personal. “El proble-
ma”, diu, “és que les retallades
afectaran tot el que sigui suport a
la creació, i en el camp literari
això afecta la Institució de les Lle-
tres Catalanes”.

Aquesta entitat, que depèn del
departament de Cultura, va ator-
gar l’any passat 105 subvencions
per valor d’1,4 milions d’euros
que es reparteixen demanera dis-
persa entre les grans xifres pel
mantenimentd’associacions i fun-
dacions (la que dirigeix Graells,
92.000 euros) i lesmés discretes a
escriptors perquè vagin fent la se-
a obra.
És un exemple extrapolable a

moltes altres àrees. Una gran
part de la producció, gestió i
difusió de la cultura està subven-
cionada. Des de l’artista emer-
gent a la superproducció
cinematogràfica, de l’escriptor
més o menys exitós a l’ateneu
més discret. I d’aquí l’ensurt.

“Ara mateix, més de la meitat
de la programació dels centres
que depenen d’ajuts està en sus-
pens perquè ningú s’atreveix a
fer despeses ni demanar crèdits
sense saber si acabarà tenint la
subvenció”, comenta Clara Garí,
responsable de la dinàmica Nau
Côclea de Camallera durant la
presentació de la concentració
contra la retallada. “Ja de per si
treballem amb una situació
precària i aquesta retallada i els

retards poden deixar a molta
gent fora de joc”, comentava Toni
Cots, coordinador de l’Associació
de Professionals de Dansa a Cata-
lunya, que reconeixia la “forta de-
pendència que té la cultura dels
pressupostos de la Generalitat”.

Els convocants de la
concentració són associacions
que en general depenen dels
ajusts que atorga ara el Consell
de les Arts (Conca). Aquest va te-
nir el 2010 un pressupost de 15,5
milions d’euros, dels que va desti-
nar 10,4 a les ajudes, un milió a
les obres del centre d’art del
Canòdrom de Meridiana i la res-
ta, a la pròpia estructura. És a dir,
al sou dels funcionaris i treballa-
dors inscrits, les despeses de fun-
cionament, el sou (amb categoria
mínima de secretari general) del
president i dos vicepresidents i
les dietes dels vuit consellers.

“El problema és que ara el Con-
ca ha convocat les ajudes, però
no resoldrà fins a saber els pres-

supostos a l’estiu, per la qual cosa
no sabem amb què podrem
comptar”, explica Cots.

Mascarell va donar ahir una
conferència a Tribuna Ateneu
—on no va avançar gaire cosa
més del que digué al Parlament,
llevat de l’anunci de creació de
dos grups de treball per estudiar
el futur dels fons fotogràfics i els
fons d’art privats, a més de la po-
sada enmarxa d’un pla estratègic
a llarg termini— i es va centrar a
reclamar més perspectiva de fu-
tur. “No em preocupa la retallada
ara del 10% si sabem el que volem
ser el 2020”, digué. “Tenim un
dèficit d’horitzó” i això, malgrat
les esperances, “el Conca no ho
ha resolt, no tant per la seva culpa

sinó perquè va néixer amb un
plantejament una mica ambigu”.
Després, explicava que no entenia
aquesta manca de definició de
l’organisme.

L’Institut d’Indústries Cultu-
rals (ICIC), que mou un pressu-
post quemultiplica quasi per cinc
el del Conca i es dedica a les àrees
industrials com el cinema, la mú-
sica o el sector editorial, “ja s’ha
reunit amb els afectats explicant-
li l’abast de la retallada perquè
sàpiguen aproximadament amb
què poden comptar”, explica. “La
retallada en principi és del 10%,
però no serà igual a tots els
àmbits. En alguns serà del 15 o
del 20% i amb d’altres, menys. Es-
tem mirant que afecti més l’es-
tructura que no pas la producció
d’activitat i les ajudes, això és el
que hem demanat que gestionin
els diferents equipaments i orga-
nismes”. Una altra cosa és que,
per decret, en el pressupost pro-
rrogat no es pot fer servirmés del
30% del previst fins que s’aprovi
el nou, a principis d’estiu. “El Con-
ca tindrà una retallada, segura-
ment, d’entre un 15 i un 20% i el
poden distribuir com vulguin.
Ara tenen ja uns cinc milions,
n’han de destinar una part a pa-
gar els sous, però queden uns dos
milions que ja estan disponibles i
després saben que tindran la res-
ta”, indicava Xavier Solà, secretari
general de Cultura.

Des del Conca, que s’ha adhe-
rit a la concentració antiretalla-
des, prefereixen esperar que
s’aprovi el nou pressupost. “Hem
convocat la majoria d’ajudes,
però com que tenim el termini
legal de sis mesos no ho resol-
drem fins a l’estiu, quan ja estigui
tot clar”, comentava una porta-
veu. “El que sí que es farà és re-
duir estructura, bàsicament no
renovant el contracte als sis o
vuit treballadors eventuals i redis-
tribuint algunes partides, com la
que teníem pel Canòdrom i la fu-
tura seu de l’organisme, perman-
tenir al màxim les ajudes”.

Des de la plataforma No reta-
lleu la culturano volen personalit-
zar amb el conseller i ahir remar-
caven que la seva demanda “és a
tot el Govern”. De fet, han enviat
cartes personalitzades al presi-
dentArturMas, al conseller d’Eco-
nomiaAndreuMas-Colell i aMas-

carell. “El que jo els diria és que
es tracta de sumar i de pensar a
mig termini”, explica el conseller,
que insistí que “a uns els toca con-
centrar-se i a d’altres, gestionar”.
El conseller es queixa que no li
han deixat ni els cent dies i reco-
neix que les retallades no li agra-
den, “però no queda un altre re-
mei”. No hi veu sortida i, al temps
que, clarament incòmode, va
deixar “per d’aquí un dies” la
contestació a l’oferta de l’alcalde
Jordi Hereu d’avançar-li part dels
diners de les retallades, tampoc
troba adequat ara reclamar
l’excepció cultural com propo-
sava el manifest fet públic fa uns
dies pel Cercle de Cultura. “Ho he
defensat en molts articles i estic

bàsicament d’acord amb el seu
manifest, però necessita una
convicció d’ànim de la col·lectivi-
tat que ara no la veig. L’excepció,
com a tesi de fons, la defenso,
però entrar en una pugna ara en
relació amb d’altres sector de l’es-
tat del benestar, vigilem. Quan hi
ha retallades a sanitat o educació,
potser que la cultura amb aques-
tes demandes es faci antipàtica a
la societat. Som en un moment
d’excepcionalitat”, diuMascarell.

Això apareix també en alguns
dels comentaris a internet sobre
la concentració, preocupats per
l’efecte boomerang que pot provo-
car de cara als creadors, i a algun
manifest outsider, com el de Deba-
tarts, associació que alertava que

Miquel Tàpies, president del
patronat de la Fundació Tà-
pies, no té una visió gaire apo-
calíptica de les retallades. “Par-
lo a nivell personal”, aclara
abans de res. “Penso que els
temps de crisi són ideals per
refer un teixit de microactua-
cions, una cosa que a Barcelo-
na li falta molt”. Respecte a la
manifestació convocada per la
plataformaNo retalleu la cultu-
ra, té clar que no hi serà.
“Aquell dia aniré a la conferèn-
cia d’Étienne Balibar, que em
sembla més interessant”.

L’autor de Maletes perdudes no
serà a Barcelona dilluns. “Si hi
fos, hi aniria. Si la gent no s’indig-
na, sembla que els està bé la reta-
llada”, diu. “La cultura sempre
s’endú les engrunes. Però a l’ho-
ra de retallar, rep com qualsevol
altra. No és equitatiu. Ara, seria
bo no instal·lar-se en la queixa
perpètua. Sobretot per part d’ins-
titucions acostumades a rebre di-
ners a palades. Hi ha un submón
que viu sense subvencions, amb
una mà al davant i l’altra al da-
rrere, i fa les coses amb
imaginació. És el seu moment”.

“Si hi fos aniria a la
concentració”, comenta Lluís
Pasqual, que aquests dies és a
Roma. “Considero que és lògic
que si hi ha retallades en tots
els sectors, també n’hi ha d’ha-
ver a la cultura, però no estic
d’acord que hi hagi retallades
linials, afirma. “En el món de
la cultura, cada cas és diferent
i el que per alguns és només
un pas en fals, per d’altres pot
suposar una tragèdia. Les reta-
llades s’haurian d’adaptar a les
necessitats i dimensions de ca-
da agent de la cultura”.

Per al director del Saló del
Còmic de Barcelona, Carles San-
tamaria, el problema és global.
“No retalleu la cultura, ni la sani-
tat, ni l’educació ni res”, diu.
“Hem de ser conscients de la
situació. Busquem els suports
complementaris. Cada cop més
cal tenir en compte les empreses
privades o les iniciatives col·lecti-
ves. El paper de l’Administració
és fonamental, però els ajuts no
ho poden ser tot. Necessitemdo-
sis de realisme per avançar i ara
penso que és massa d’hora per
convocar concentracions”.

Per a Ricard Robles, un dels
codirectors del festival Sónar,
la situació està encara massa
indefinida com per convocar
una concentració. “No estic
d’acord amb la convocatòria
perquè em semblamassa preci-
pitada”, afirma Robles. “Falta
temps per veure què passa i
crec que fer una manifestació
ara és avançar-se massa”, afe-
geix Robles, preocupat ara
amb la situació a Tokio on a
principis d’abril hi havia convo-
cada una franquícia del festi-
val que potser no se celebrarà.

Cots: “Més de la meitat
de la programació dels
centres que depenen
d’ajuts està en suspens”

Mascarell: “Aquestes
demandes poden fer
antipàtica la cultura per
la societat”
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