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ELS PREMIS 
GAUDÍ
ESCALFEN 
MOTORS
Barcelona q La família del cine 
català es va citar ahir al Palauet 
Albéniz, on l’alcalde Xavier Trias va 
oferir la tradicional recepció 
als candidats als premis Gaudí 
–a la foto, en primer terme el 
director Kike Maíllo i l’actriu 
Claudia Vega. Darrere, a l’esquerra, 
Joel Joan, president de l’Acadèmia 
del Cinema Català, abraça 
Sergi Belbel– i als Membres 
d’Honor d’aquest any (Carme 
Contreras i Teresa Gimpera, Jordi 
Feliu,  Josep Maixenchs, i Josep 
Maria Querató). La gala dels premis 
se celebrarà el 6 de febrer a Arteria 
Paral·lel. H
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C ircula per la xarxa un 
manifest a favor del Li-
ceu, al qual és impossi-

ble no adherir-se amb cor i àni-
ma. ¿I després? Els que sentin 
també l’obligació de no deixar-
se endur per les emocions sense 
consultar la raó no en poden te-
nir prou. Calen dades.
 La primera d’aquestes dades 
fa referència a l’excés de perso-
nal de gran part dels grans equi-
paments culturals. Si baixen les 
aportacions i no disminueixen 
les despeses fixes, la programa-
ció i la producció pateixen fins 
al punt de tornar-se insosteni-
bles en termes de rendibilitat 
cultural.
 Per usar el llenguatge de mo-
da, ja fa temps que es va creuar 
la línia vermella de la proporció 
entre el que ens costen i el que 
ens ofereixen els grans equipa-
ments de la cultura. 
 Cal, doncs, posar fre a la vo-
racitat interna, equilibrar, gua-
nyar eficiència, reduir personal 
i càrrecs intermedis en benefi-

ci de l’oferta pública de cultura. 
Més si baixen les aportacions de 
diner públic. Més si baixa el me-
cenatge.
 La segona i, en concret, que 
entre el 19 de març, última de la 
vintena de representacions de 
La Bohème, i el 14 de maig, prime-
ra funció de la dotzena d’Adria-
na Lecouvreur, hi ha programa-
des tan sols sis funcions, i ja són 
moltes, de dues òperes breus de 
Zemlinsky. Sens dubte d’interès 
inversament proporcional al 
públic que hi pensa anar.
 D’aquí ve el rumor que el Li-
ceu podria tancar un parell de 
mesos i el personal sofrir un pe-
tit parèntesi d’atur. ¡Sacrilegi 
contra l’òpera! El Liceu, que ja 
ha estat exemplar i capdavan-
ter amb una primera regulació 
de plantilla, ofereix el més opor-
tú dels presents i, pel camí em-
près, el més brillant i més viable 
dels futurs.
 La tercera, sobre el mecenat-
ge, que la diferència amb Madrid 
s’explica principalment per la 
formidable pressió de l’admi-
nistració central sobre les grans 
companyies perquè aportin 
grans sumes als equipaments 
de la capital de Madrid. No als 
de Barcelona. 
 A signar manifestos, doncs, i 
sobretot ¡a comprar entrades! H
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I en el fons, és el que agrada
CRÒNICA Espectacular homenatge a Josep Maria de Sagarra al Palau de la Música

ERNEST ALÓS 
BARCELONA

S
ortir d’un homenatge «ins-
titucional i popular» que 
commemora el 50è ani-
versari de la mort d’un es-

criptor, amb president demanant 
excuses pel retard i les desconside-
racions acumulades per la història, 
i preguntar-se: ¿Només hi ha una 
representació? ¿No ho repetiran al 
Grec (però millor retallat, que gaire-
bé tres hores són massa)? ¿L’emetran 
al 33? ¿En faran un DVD amb extres? 
¿Un disc amb les cançons de Roger 
Mas, Sílvia Pérez Cruz, Ester For-
mosa i Marina Rossell i Toti Soler? 
¿En penjaran els millors moments a 
Youtube?

 No, no és normal. Però és que l’ho-
menatge a Josep Maria de Sagarra di-
rigit per Joan Ollé, ahir a la nit al Pa-
lau de la Música, va ser més que «un 
nou format per a aquest tipus d’ho-
menatges» com va dir Mas.

MEMÒRIES, POEMES, CANÇONS / Només 
escoltar fragments de les memòri-
es de Sagarra (el dia que Josep Car-
ner el va portar davant de Maragall 
perquè li recités uns versos, el matí 
que Mossén Cinto el va acariciar i li 
va dir «que Déu et faci un sant, fill!») 
en les veus de Montserrat Carulla, 
Carme Sansa, Rosa Novell, Sílvia Bel, 
Josep Maria Pou, Enric Majó, Pere Ar-
quillué, Ivan Benet i Joan Anguera ja 
justificaria pagar entrada (l’home-

natge va ser gratuït). Però hi va haver 
moments en què aquella connexió 
entre Sagarra i el seu públic, en tots 
els registres amb què es va consagrar 
com el poeta i dramaturg més popu-
lar del país, va tornar a brillar. Ria-
llades quan, amb Carulla manant 
i la resta replicant a una sola veu, 
van sonar els versos que canten les 
múltiples virtuts dels testicles de Fra 
Rupert, el caputxí «d’aparell extra-
ordinari». Esgarrifances quan Josep 
Maria Pou obre el seu cor com a Gui-
llem a La filla del Carmesí: «...que no 
veus / que no hi ha sang prou brega-
da, / ni home valent més home que 
ningú, / ni cel, ni infern, ni llamp, ni 
pedregada, / ni res que em pugui se-
parar de tu?». Reverències a la Julieta 

de la Carulla. Caps marcant el ritme 
de la Balada de les estrelles per Roger 
Mas o les Cançons de rem i de vela amb 
Ester Formosa en versió de Llach, o 
les Vinyes verdes amb aire de carrusel 
d’Ovidi Montllor. Melancolia amb 
Rosa Novell i la Cançó de Nadal. Tre-
molors patriòtics amb La campana 
de Sant Honorat (petició de Carulla) i 
el nonat himne de Catalunya El cant 
del poble. Commoció a l’escoltar les 
veus d’Ovidi, Pau Garsaball, Emili 
Vendrell, el mateix Sagarra...
 Eduardo Mendoza comentava en 
l’intermedi: «I descobrir que en el 
fons és això el que ens agrada... ¿Per 
què no és així sempre?». El públic 
que omplia el Palau, si l’hagués sen-
tit, l’hauria aplaudit, a ell també. H

33 Els actors i músics que van participar en l’homenatge a Josep Maria de Sagarra, ahir a la nit a l’escenari del Palau de la Música.
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