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Ángel Sala presenta als
fans el Festival de Sitges
El director del Festival de Sitges, Ángel Sala,
dóna a conèixer avui les línies generals de l’es-
deveniment amb una xerrada a la Fàbrica
Moritz. Sala explicarà als fans les novetats del
festival, que s’inaugurarà amb la catalana
Grand Piano i projectarà films de Neil Jordan,
Jim Jarmusch i Denis Côté, entre d’altres.

El batec de Tàpies
segueix sonant al MNAC
El MNAC exhibeix la primera gran retrospec-
tiva de Tàpies després de la seva mort. La
mostra, comissariada per Vicenç Todolí, re-
cull obres inèdites en què l’artista incorpo-
rava objectes quotidians que formaven part
del seu entorn més pròxim. Prop de 140 peces
d’entre el 1945 i el 2011 formen l’exposició.

Interpel·lació
al ministre Wert

SANTI FONDEVILA

● L’ús de les paraules. José Igna-
cio Wert parla molt, però queda clar
que no sap escoltar. El ministre va
dir fa poc en seu parlamentària que
el problema del descens en el con-
sum de les arts escèniques era la
“falta d’oferta”. Deu voler dir de de-
manda! Si es pren la molèstia de mi-
rar la cartellera veurà que el sistema
de doble programació, o triple, s’ha
instal·lat a les sales de Barcelona i
Madrid i que, a més, s’obren petits
teatres un dia sí i l’altre també.

● La venjança. Diu Wert que la pu-
jada no és culpa seva. Però no va fer
res per aturar-la. I també és molt
possible que el govern de Montoro
ho fes com a venjança. Els artistes
no combreguen gaire amb els se-
nyors del PP i els van muntar algu-
nes bronques que els van amoïnar. I
va arribar el 21%. El conseller de
Cultura dóna ja gairebé per fet que
l’IVA baixarà. Les negociacions han
estat intenses amb Hisenda i ara cal
esperar a veure qui es posa la me-
dalla. La possibilitat és certa. Si això
és Europa, només cal mirar els ve-
ïns. Si no, l’any que ve la producció
escènica serà quasi inexistent. Els
petits beneficis que donava aquest
mercat s’han esfumat.e

Opinió

Creixement
“L’exportació
musical creix”,
assegura
l’exdirector
Lluís Puig

JORDI NOPCA
BARCELONA

El quart de segle d’història
del Mercat de Música Vi-
va de Vic (MMVV) es pot
explicar de moltes ma-
neres. Una és a partir de

les aportacions dels records dels di-
rectors artístics: en aquests 25 anys
han estat set els que han capitanejat
l’impuls de la indústria musical ca-
talana des de Vic. Ahir, quatre d’ells
van repassar les principals fites del
Mercat al restaurant NoNoNO.
Precedit per Víctor Jou, Ramon
Muntaner, que s’hi va estar entre el
1993 i el 1995, va ser el primer a fer
memòria: “Els Ai Ai Ai van actuar a
la mateixa discoteca on fèiem els af-
ter hours. El concert de boleros de
Tete Montoliu i Mayte Martín no
l’oblidaré mai. Hi havia molta gent
que sortia plorant del Casino... I
també recordo l’homenatge als
Mustang, el primer any que vam
aconseguir omplir la plaça”.

Buscar concerts amb màgia
Carles Sala, director artístic del
Mercat entre el 1996 i el 2001, va po-
sar en marxa una altra mena de nos-
tàlgia: “Recordo la trompa que vam
agafar la primera nit, el rebentón a
l’Atlàntida de Raimundo Amador,
Adrià Puntí i Joan Amèric i el con-
cert d’Els Pets i Quimi Portet, que va
ser emès en prime time al Canal 33”.

Crònica

Fer història al Mercat de Vic

Després de Jordi Turtós i Manel
Montañés, el sisè director va ser
Lluís Puig (2008-2010). “El sector
musical és dels que més s’estan ex-
portant, i alhora és dels més autis-
tes, anàrquics i franctiradors: és per
això que costa de quantificar-lo”, va
dir abans de fer referència a la
“grandíssima connexió del Mercat
amb els governs de les comunitats
autònomes i amb països de l’Amèri-
ca Llatina i d’Europa”.

El Mercat de Música Viva de Vic
ha estat el trampolí per a grups com
Los Manolos, Muchachito Bombo
Infierno, Lucrecia o el tàndem Lídia

Pujol i Sílvia Comes. L’organitza-
ció ha hagut de bregar per portar
músics com Pascal Comelade:
“No pot suportar sentir-se en
venda; si calia especificar que el
bolo que portava no es podia
comprar, endavant”, va dir Sala.
Marc Lloret, director des del 2011
–assessorat per Oriol Roca i Ma-
ria Lladó–, va destacar el pas de
Maïa Vidal, Asstrio o els Antònia
Font, que van presentar Vostè és
aquí l’any passat. “Quan hi ha
màgia als concerts i el programa-
dor ho percep, l’èxit està assegu-
rat”, va explicar.e

Puig, Muntaner i Sala, tres dels exdirectors, amb Oriol Roca i Marc Lloret. FRANCESC MELCION

Els directors artístics repassen els moments claus de cada etapa del MMVV


