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Dept estrenen disc i preparen una gira asiàtica
XAVIER CERVANTES

BARCELONA. El quartet manresà
Dept manté un ritme implacable.
D’ençà que van debutar amb Estació
zero (2001), han publicat disc cada
dos anys, fins que han arribat tot
just ara al setè, La perfecció del ca-
os (Chesapik, 2013). “Treballo en
períodes de dos anys perquè és l’es-
pai natural que necessito per fer un
disc”, explica David Rosell, cantant,
guitarrista i compositor del grup
que completen Txero Albà (teclats),
Pere Borralleras (baix) i Gabi Codi-
na (bateria). Dept presentaran el
disc l’1 de febrer a la sala El Sielu de
Manresa, primera cita d’una gira
que els durà a la Xina i al Vietnam.

“Tocarem a Xangai i a Pequín, i
falta confirmar al 100% els concerts
a Hong Kong, Macau i a Ho Chi
Minh”, diu Rosell, que afronta amb
il·lusió el primer viatge a l’Àsia d’un
grup acostumat a tocar a Europa,
sobretot d’ençà que van compartir
gira amb Marky Ramone. “Potser
tenen raó els que fa anys deien que
Dept era el grup català més interna-

cional –recorda–. Portem tretze
anys amb la mateixa formació i crec
que la gent nota que som una ban-
da ben cohesionada, que, al cap i a la
fi, és el més important quan toques
a l’estranger”.

La perfecció del caos és el segon
pas d’una etapa que va començar
amb Control (2011), el disc que va
confirmar que Dept podien ser una
banda de rock de llarg recorregut.
“Vam passar una dècada molt com-

plexa, que va ser com un apre-
nentatge molt bèstia, de tocar
molt i de lluitar contra tot. Som
uns experts en crisis, però a par-
tir de Control ens sentim molt cò-
modes. Ja som on volíem ser”,
diu Rosell. Ara un dels propòsits
és “arribar a més gent” perquè hi
ha molta gent que “encara avui”
descobreix la banda. “És com si el
grup sempre hagués sigut nou, i
segueixi sent nou”, reconeix.

Capgirar aquesta situació els
ha dut a penjar a la web un àlbum
concebut en el sentit tradicional,
com “els discos de Queen o els de
la primera època dels U2, en què
tot tenia sentit dins el mateix àl-
bum”. Les cançons de La perfec-
ció del caos, tocades per un pessi-
misme conjuntural, parlen del
present, com El meu lloc, “una re-
clamació de les ganes de tenir un
estat propi”, o Ira, “sobre la ma-
nera com la política enfronta la
societat”, un joc en el qual Rosell
no vol caure. “Tampoc cal tirar la
tovallola; busquem les coses po-
sitives”, diu Rosell. e

Gabi Codina, Pere Borralleras, David Rosell i Txero
Albà, els quatre components de Dept. ÀLEX CARMONA

MÚSICA

OPINIÓ

Una lliçó del
Brasil per a les

autoritats
culturals

SANTI FONDEVILA

● La gran idea de Dilma Roussef
Al Brasil hi passen coses. La presi-
denta del país, Dilma Roussef, va
aprovar a finals d’any una llei per po-
tenciar el consum cultural. Es trac-
ta d’una norma que estableix un val
mensual per valor de 19 euros (50 re-
als) que es donarà a una part dels tre-
balladors, els més desfavorits –els
que tinguin un sou entre una i cinc
vegades el salari mínim (màxim fins
a sous de 1.200 euros)– que podran
bescanviar per entrades de teatre,
cinema, concerts, llibres... Sembla
que la presidenta compta amb la bo-
na voluntat de les empreses, que hi
haurien de col·laborar amb 17 euros
del val (deduïbles fiscalment), men-
tre que els restants els posaria el tre-
ballador. Segons les estimacions de
la ministra de Cultura, la mesura ar-
ribarà a 17 milions de persones i su-
posa una inversió potencial de 2.600
milions d’euros (7.000 milions de
reals). La idea de donar valor a la cul-
tura és una acció important no no-
més econòmicament sinó també per
millorar la ciutadania. Facin-l’hi sa-
ber al ministre Wert.

● Buit de poder a El Canal El Cen-
tre d’Arts Escèniques de Salt/Giro-
na s’ha quedat sense director i, per
moments, sense futur immediat. El
contracte amb el fins ara responsa-
ble, Salvador Sunyer, es va acabar a
finals d’any i el consorci que formen
els ajuntaments de Girona i Salt i la
Diputació no ha fet res per buscar
una solució. Les instal·lacions de la
Factoria Cultural Coma-Cros es van
obrir provisionalment per a l’última
edició del Festival Temporada Alta
i, a l’espera d’un concurs de gestió
i/o direcció, aquest semestre s’hi es-
trenarà el nou espectacle del direc-
tor valencià Carles Alfaro sobre
L’estranger, d’Albert Camus (amb
Francesc Orella i Ferran Carvajal),
i la nova creació de Mal Pelo. Fins
que el consorci no mogui fitxa no hi
haurà res més. Per cert, que Tempo-
rada Alta ha estat considerat el mi-
llor festival d’arts escèniques d’Es-
panya pel baròmetre de la Funda-
ción Contemporánea.

● El futur de Xavier Solà El con-
seller de Cultura ha prescindit del
fins ara secretari general, Xavier So-
là, que està afectat per una investi-
gació judicial per unes suposades
pràctiques que, ni que siguin legals,
són molt poc ètiques. Però vet aquí
la dita que als acòlits dels partits
sempre se’ls troba un lloc. Ara diuen
que aquest senyor podria dirigir el
Gran Teatre del Liceu. Inexplicable.
Inacceptable.e
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Narcís Comadira acaba
de fer 71 anys en plena
activitat creativa: en-
cara són recents el seu
últim llibre de poemes

(Lent) i la reconstrucció de la seva
biografia a través dels versos que
més l’han impressionat (Marques
de foc). Paral·lelament a l’escriptu-
ra i la pintura, els dos vessants artís-
tics que ha conreat des de fa cinc dè-
cades, un grup de 47 escriptors i
amics van començar a preparar una
antologia que ahir al vespre van en-
tregar al poeta, sense que ell en tin-
gués notícia prèvia, al Cercle Artís-
tic de Sant Lluc.

L’escriptor Josep M. Fonalleras,
mestre de cerimònies de l’acte, dis-
tès i emotiu, va explicar les raons de
preparar l’insòlit volum Quan em
llegiu, que a més d’una sorpresa i un
regal havia de ser una constatació i
advocació. “El que avui farem és
sentir l’esgarrifança”, va prometre
abans que l’editor Xavier Folch re-
cordés que fa més de 25 anys que
l’acompanya la poesia de Comadira:
“Ara ja és un clàssic”, va concloure.

La sala gran del Cercle Artístic de
Sant Lluc era ocupada per una re-
presentació nodrida dels escriptors
i amics que han comentat algun dels
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Del ‘mascle gironí’ al
mascle que es confessa

poemes més “estimats, viscuts o re-
cordats” de l’homenatjat: hi havia
Carme Arenas, Jordi Cornudella,
Lluís Calvo, Esteve Miralles, Joa-
quim i Rafel Nadal, Susanna Rafart,
Carles Torner i Jordi Valls. Hi falta-
ven, entre d’altres, Pere Gimferrer,
Biel Mesquida, Arnau Pons, Albert
Roig i Toni Sala.

“Triomf de la vida”
La seixantena llarga d’assistents
van aplaudir amb correcció el reci-
tal de vuit dels poemes inclosos en
l’antologia. Va arrencar Oriol Iz-
quierdo amb Jo, que comença: “Sóc
mascle i gironí. Mitja estatura. / Ca-
bell castany, ullets de marrec trist”.
Comadira observava la lectura emo-
cionat, un sentiment que virava cap
a l’escepticisme en els versos més
despullats, com quan Jordi Galves
va llegir Confessió: “Em confesso [...]
/ d’haver deixat vagarejar l’instint
/ per inexactes, ambigües regions
sense forma”.

Les contribucions de Vinyet Pa-
nyella, Albert Benzekry, Rossend
Arqués i Jordi Valls van precedir la
lectura final de Triomf de la vida per
part de Lluís Calvo: “Forma part del
llibre Enigma, escrit amb 43 anys,
on Comadira fa de Lucreci mo-
dern”, va assegurar abans de llegir-
ne un fragment que –ara sí– va en-
congir més d’un a la cadira (“Home,
pou de terrors, / ¿sents només a la
sang / espessa de tants canvis / el
desig de la pols, / de retornar al no-

res?”). Tot seguit, Dolors Oller va
apel·lar a alguns dels versos més
sensorials del seu marit (“corre la
sang dins les nostres venes”, “el
perfum dens i tendre dels teus
jardins”). Finalment, Comadira
va parlar amb la veu rogallosa,
observat pels gats esculpits i l’art
figuratiu que decorava la sala:
“Quan un està en hores baixes se
li acudeix que potser tot això –els
llibres, els quadres– no ha servit
per a res. En ocasions com aques-
ta un pensa que potser sí que ha
valgut la pena. Moltes, moltes
gràcies. De tot cor”.e

Narcís Comadira, sorprès i content de rebre
l’antologia inèdita Quan em llegiu. ACN

Escriptors i amics homenatgen Narcís
Comadira amb una antologia comentada

Emotiu
El Cercle
Artístic de
Sant Lluc va
acollir l’acte,
carregat
d’emoció

Present
La cançó ‘El
meu lloc’ parla
de les ganes
de tenir un
estat propi


