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VíctorMedemvamoderar una taula ambMarta Gili (Jeu de Paume), DanielMartínez (Focus), Pepe Serra (MNAC) i Joan FrancescMarco (Liceu)

EL MIRADOR

Una de les missives

Senior i el Cor Brutal

Lloc i data: Auditori Barradas,
L’Hospitalet (4/III/2012)

DONAT PUTX

Amb dos àlbums, Senior i el
Cor Brutal és una de les ban-
des més interessants del País
Valencià, una terra on abun-
den les propostes de qualitat.
El seu rock d’arrel americana
va ocupar el cartell de Barna-
sants, en un concert on Mi-
quel Àngel Landete i compa-
nyia van repassar el seu darrer
disc (Gran, 2011), i van avan-
çar algunes peces d’un proper
treball, comunapetitamerave-
lla anomenada Càntic als ger-
mans de diferents mares, que
recorda The Band. Posada en
escena desenfadada i surreal, i
unes cançons esplèndides, de
gran component emotiu tant
pel que fa al plantejament
musical, com pel que fa a unes
lletres d'amor i/o taverna d'en-
certadíssima escriptura.
Grans, certament.c

Noel Gallagher’s
high flying birds

Lloc i data: Razzmatazz
(4/III/2012)

RAMON SÚRIO

Quan la turbulenta relació en-
tre els germans Liam i Noel
Gallagher semblava que havia
trobat un punt d’equilibri, la
cosa es va trencar en plena gi-
ra del 2009, poc després d’un
bolo conflictiu al FIB. Dos
anys després llançava el seu
nou projecte, Noel Gallagher’s
High Flying Birds, amb un àl-
bum de títol homònim. Des-
prés d’anunciar la seva gira de
presentació les entrades van
volar en un no res.
Ambient de gala, doncs, en

l’estrena d’un grup el nom del
qual està inspirat en Jefferson
Airplane. Tot i que lluny de la
psicodèlia californiana, les no-
ves cançons de Noel busquen
retrobar-se amb Oasis. Ho in-
tenta centrant-se en mitjos
temps tristos i ampul·losos i
en els singles The death of you
and me, amb un cert to d’ope-
reta a l’estil Kinks, i If I had a
gun…, una balada amb har-
monies vocals preciosistes
que va ser d’allò més aclama-
da. Tanmateix, lluny de la glò-
ria dels dies deWonderwall, el
seu nou temari deixa bastant a
desitjar.
I si estar inspirat significa

volar alt, el vol de Noel Ga-
llagher amb els seus ocells ac-
tuals és més aviat rasant. Sort
que des del principi van inter-
calant temes d’Oasis, tants
com gairebé la meitat del re-
pertori.c

Si hi ha cap espectacle que
aquests dies tingui assegurat el
ple absolut a Barcelona és el
debat sobre la funció i gestió
dels equipaments culturals que,
organitzat pel Cercle de Cul-
tura, ahir va congregar a la Pe-
drera una nombrosa representa-
ció de la gestió cultural catalana.
El tema és d’actualitat: el con-
sum és incert i l’aportació públi-
ca es panseix. En aquest context
de sequera, cal qüestionar la fun-
ció dels equipaments, la direcció
que han de prendre els vaixells
insígnia de la cultura, la rendibi-
litat i el retorn social. Qüestions
que, òbviament, no es van
abordar en una hora i mitja de
debat, de manera que es preveu
que el Cercle de Cultura renovi
la convocatòria, que va ser insò-

litament tensa i apassionada.
A la taula,moderada pel direc-

tor d’Ibercamera, Víctor Me-
dem, hi havia dos convidats de
l’àmbit de la programació i dos
de l’àmbit del patrimoni: Marta
Gili, amb una experiència positi-
va al capdavant del Jeu de
Paume; Pepe Serra, flamant –i
explosiu– director del MNAC;
Daniel Martínez, president de
Focus i Adetca, i Joan Francesc
Marco, director del Liceu. Gili
va explicar que un centre de
dimensions reduïdes com el que
gestiona ha passat de 100.000
visitants anuals a 300.000 gràci-
es a la cerca de públics especí-
fics per a cada projecte. D’altra
banda, Daniel Martínez va
defensar la “la gestió publicopri-
vada, que cada vegada és més
necessària”, i va exigir barems
per valorar el compliment de les
funcions.I Pepe Serra va reiterar
la seva visió crítica amb els mu-
seus i va agrair que la crisi sigui

una oportunitat per reivindicar-
los com a lloc de participació i
debat. Gratuïtat, potser;
elitisme, no; estructures petites i
dinàmiques, el patrimoni com a
via d’integració social i, sisplau,
un 40% de recursos propis
enfront del 25% actual.

Per acabar, Joan Francesc
Marco va fer una radiografia del
sistema administratiu del Liceu,
complex –i atrofiat?–, i va para-
frasejar el conseller Mascarell
en atribuir-hi unproblemade go-
vernabilitat. “Sóc partidari de
l’externalització, però no pas de

la dels cossos estables, el cor i
l’orquestra”, va dir el director
del Liceu, el dia que el seu comi-
tè d’empresa va fer pública una
carta en què se’l convidava a di-
mitir per la gestió que havia fet
de les retallades.
A partir d’aquí, van anar apa-

reixent temes, però quedava tan
poc temps com espai en aquest
article: tothom va convenir que
les estructures costenmassa (no-
més un 20% del pressupost del
MNAC es dedica a l’activitat, la-
mentava Martínez) i són massa
rígides, els patronats no estan
professionalitzats... Tot i així,
des del públic es va posar en dub-
te que la culpa fos del model de
govern: “Falla el compliment del
que s’ha pactat”.
En properes taules caldrà

tractar el debat sobre els con-
tinguts, la importància d’atreure
públic, el mecenatge o l’activitat
cultural en relació amb el tu-
risme.c

MANÉ ESPINOSA

ORIOL MARGALEF
Vendrell

“Els articles quemés ens convin-
drien són: arròs, cigrons, baca-
llà, cafè, tapioca, conserves de
peix, maizena, xocolata o cacau,
llet en pols i alguna compota…”.
Durant la postguerra espanyola,
des que es va exiliar a Prada de
Conflent, PauCasals va ser un re-
ferent per a milers de refugiats.
Es va abocar a ajudar els altres,
però el fet de ser un home cone-
gut i amb contactes no el va pri-
var de les penúries de la guerra.
Així ho acrediten diverses car-

tes escrites de pròpia mà entre
el 1943 i el 1945, en plena ocupa-
ció nazi de França, i que els des-
cendents del remitent, el duaner
Josep Mercader, acaben de ce-
dir a l’arxiu Casals.
Mercader, conegut de Casals,

en aquella època era funcionari
de duanes a la Jonquera, i man-
tenia una correspondència no
oficial amb el músic, amb la qual
l’ajudava a subsistir. Casals tenia
diners, però a la França ocu-
pada, i especialment després del
desembarcament aliat i durant
la postguerra, aconseguir men-
jar no li era fàcil. El vista de la

Jonquera “facilitava” a Casals la
transmissió de missatges i en-
càrrecs a la família a Catalunya, i
s’assegurava que el que havia
demanat arribava al destinatari
“sense haver de passar per cor-
reus, i sense que costés ni més
diners ni més temps”, va ex-
plicar el seu fill, Josep Maria
Mercader. Les cinc cartes adre-
çades a Mercader, i incorpora-
des a l’arxiu, són en part agraï-
ments i en part més encàrrecs.
Una d’aquestes, l’única que va
enviar per correu, la va obrir la
Gestapo i porta la capçalera ofi-
cial. La policia secreta nazi vigi-
lava de prop el mestre, i li va de-
manar, sense èxit, que toqués
per a Adolf Hitler.
Núria Ballester, directora del

Museu Casals, agraeix la cessió i
la posa d’exemple: “No són ob-
jectes de col·leccionista, és patri-
moni de tots”.c

Delapassió i lagestió (1)
Maricel Chavarría

XAVI JURIO

Marco debat sobre
els equipaments
el dia que el comitè
d’empresa del Liceu
en demana la dimissió

Cartes inèdites del músic expliquen les
penúries que va passar a l’exili francès

ArròsperaPauCasals


