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“Abans estava massa preocupat per la part sentimental de la vida”

MÚSICA

La disciplina és fonamental per
mantenir un ritme de producció
tan alt? Són més de 50 cançons
compostes en quatre anys.
Des que vaig engegar The New Ra-
emon, entre setmana dedico els ma-
tins a compondre alguna cosa.
M’obligo a omplir l’agenda. A un any
vista ja sé quan gravaré el següent
disc. Així em pressiono a mi mateix
perquè quan arribi el moment ja
tingui una dotzena de cançons pre-
parades per entrar a gravar. També
és cert que publicar un disc cada any
pot ser contraproduent. La gent pot
pensar que sóc un pesat. Per això in-
tento fer altres coses.

Com ara atrevir-te amb el còmic?
Sí. Ara estic escrivint el guió d’una
novel·la gràfica que publicarà Asti-
berri. Es titula Ausencias i els dibui-
xos són de Cristina Bueno. Ho he fet
per fer altres coses que no tinguin
a veure amb la música.

Però aquests dies continues a l’es-
tudi de gravació.
Sí, estic fent el nou àlbum, que no
sortirà fins al setembre. També pre-
paro un disc en català amb les meves
filles. De moment tenim dues can-
çons que sortiran en un àlbum de
Minimúsica.

Es pot dir que els teus discos sovint
tenen un fil conceptual?
No ho sé. Sempre parlo de relacions
sentimentals o personals i de coses
que m’emprenyen de la societat.
Quan vaig començar amb The New
Raemon encara estava massa preo-
cupat per la part sentimental de la
meva vida, però amb el temps et
preocupen més altres coses.

Fins on ha d’arribar el compromís
d’un músic en un context de crisi
econòmica com l’actual?
És un deure, perquè si no els músics
només es miren el melic.e

Ramón Rodríguez va engegar The New Raemon
després de tancar l’etapa amb el grup Madee. DAVID ELVIRA

Disciplinat “A un any vista ja sé
quan gravaré el meu següent disc”
Treballador “Estic escrivint el guió
d’una novel·la gràfica i preparo un
disc en català amb les meves filles”

XAVIER CERVANTES

The New Raemon, el grup que lide-
ra Ramón Rodríguez, actua avui a la
Sala Apolo de Barcelona. El concert
tanca la gira del disc Libre asocia-
ción (BCore, 2011).

Com serà l’actuació d’aquesta nit?
Farem un concert amb tota la ban-
da; serem set músics dalt de l’esce-
nari. Hi tocarà el guitarrista Dani
Vega de Mishima i la violinista Sa-
ra Fontana. La principal novetat és
que tocarem molta estona. Normal-
ment fem concerts de 50 minuts,
però el de l’Apolo serà d’una hora i
mitja. Així podrem tocar tots els hits
i tothom quedarà content.

The New Raemon
EL GRUP DE RAMÓN RODRÍGUEZ ACTUA AVUI A LA SALA APOLO DE BARCELONA

50 ANYS DE LA MORT DE L’AUTOR

La paraula de Sagarra
torna al Palau
de la Música

Mai no és tard quan arriba: la Ge-
neralitat s’ha decidit a homenatjar
Josep Maria de Sagarra amb motiu
del 50è aniversari de la seva mort.
Joan Ollé dirigirà l’espectacle del
23 de gener al Palau.

institucional prevista. “Després
d’un article informatiu, dolgut i
també una mica en broma, el conse-
ller Mascarell em va proposar de
veure’ns a l’Ateneu Barcelonès, i
vam arreglar-ho en mitja hora. En-
cara em sorprèn que el TNC no ha-
gi programat cap obra del meu pare,
a hores d’ara. El seu director, Sergi
Belbel, deia que volia «actualitzar
els clàssics». Amb el meu pare no ha
complert el que deia”, es queixava
Joan de Sagarra.

Al Palau es repararà, en part, el
greuge. “A l’homenatge hem buscat
representar-hi una part important
del cànon sagarrià –recordava
Ollé–. Segur que ens deixem algun
text important fora, perquè la seva
obra és immensa i toca la poesia, el
teatre, el memorialisme, els articles
periodístics, la novel·la i la traduc-
ció”. Dit això, Ollé va revelar qui
participarà en l’acte. Llegiran textos
sagarrians una desena d’actors: Jo-
an Anguera, Pere Arquillué, Sílvia
Bel, Ivan Benet, Montserrat Caru-
lla, Enric Majó, Rosa Novell, Josep
Maria Pou, Carme Sansa i Lluís So-
ler. L’acte també comptarà amb les
intervencions musicals d’Ester For-
mosa, Roger Mas, Sílvia Pérez Cruz,
Marina Rossell, Toti Soler, Mauri-
ci Villavecchia i el cor jove de l’Or-
feó Català. Tots junts faran una re-

passada per ordre cronològic a algu-
nes fites de l’obra de l’escriptor bar-
celoní: hi haurà fragments de les
Memòries –a punt de ser reeditades
a La Butxaca–, poemes, articles de la
secció Cafè, copa i puro, passatges
de la traducció de la Divina Comè-
dia, algun retall de la novel·la Vida
privada i crítiques de teatre publi-
cades a La Publicitat.

“Sagarra era un home d’altíssima
cultura, però creia que calia secula-
ritzar-la per arribar a la gent –va dir
Joan Ollé–. Va ser, durant anys, un
autèntic artista del poble, la gent se
sabia de memòria els seus poemes
i era capaç d’omplir durant mesos
els teatres”. La posada en escena
d’Ollé serà de “l’austeritat i simpli-
citat que reclamen els nostres dies”,
al servei “d’escoltar la paraula mag-

JORDI NOPCA

BARCELONA. L’any 1931, Josep Ma-
ria de Sagarra va pujar a l’escenari
del Palau de la Música i va recitar, al
davant d’un auditori ple a vessar,
una de les seves obres més populars,
Poema de Nadal. Vuit dècades des-
prés –i mig segle més tard de la mort
de l’escriptor–, la Generalitat s’ha
decidit a tornar Sagarra al Palau de
la Música amb un homenatge dirigit
per Joan Ollé. “Si no tractem bé el
passat no mirem bé cap al nostre fu-
tur”, deia ahir el conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell, durant la pre-
sentació de l’acte, que tindrà lloc el
pròxim dilluns, 23 de gener, a partir
de les 19.30 h i al qual només s’ac-
cedirà a partir d’invitacions, gratu-
ïtes i distribuïdes a través d’institu-
cions culturals i diversos mitjans de
comunicació.

Joan de Sagarra, fill de l’escrip-
tor, va recordar que a finals de se-
tembre, coincidint amb el 50è ani-
versari de la mort de Josep Maria de
Sagarra, no hi havia cap iniciativa

Ferran Mascarell i Lluís Permanyer acompanyen Joan de Sagarra, fill de l’escriptor,
i una representació dels participants en l’espectacle institucional i popular. ACN

nífica de Sagarra”. El director tea-
tral va afegir que quan ell s’encara
amb un text sagarrià “és com si lle-
gís xampany”.

Un segon acte a Madrid
L’homenatge de la Generalitat, que
tal com va remarcar Mascarell vol
ser “institucional i popular”, tindrà
una segona part a Madrid, prevista
per al dia 13 de febrer a l’Ateneu de
Madrid i dirigit per Lluís Perma-
nyer. “Intentaré resumir el perso-
natge i l’obra en mitja hora –va pro-
metre el periodista i escriptor–.
Després dirà unes paraules el direc-
tor de la Real Academia Española,
José Manuel Blecua, i finalment
Mario Gas llegirà alguns dels frag-
ments de les Memòries ambientats
a Madrid”.e

Joan Ollé dirigirà l’espectacle d’homenatge
oficial a l’escriptor el 23 de gener

Joan de
Sagarra
“Encara em
sorprèn que
el TNC no hagi
programat
cap obra del
meu pare”
PERIODISTA


