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Després de participar en el
primer Memorial Mom-
pou-Bravo ara fa vuit anys,
la mezzosoprano Marisa
Martins torna a cantar
aquest vespre en el cicle
que cada any organitza la
Fundació Frederic Mom-
pou per homenatjar el ma-
trimoni format pel compo-
sitor i Carme Bravo.

Martins oferirà a l’Ate-
neu Barcelonès (21 h) un
recital al costat del pianis-

ta Mac McClure. El reper-
tori inclou obres de Pou-
lenc, Ravel, Mompou, Fa-
lla i Comellas. “Comellas
és un compositor català
menys conegut i l’hem
volgut incorporar perquè
és molt interessant; fa
una mirada a l’antillanis-
me, com Mompou, però
des d’una vessant més po-
pular, extreta de la vida
del carrer de Cuba”, diu
l’artista.

Martins ha enregistrat
tres discs al voltant de
l’obra de Mompou: Com-
bat del somni, amb Mac
McClure (Columna Músi-
ca), Frederic Mompou,
amb Antoni Ros Marbà, i
la Real Filharmonía de Ga-

licia, en què va gravar, per
primer cop amb orques-
tra, el cicle sencer de Com-
bat del somni i 5 poemes
sobre textos de Paul Valé-
ry (Warner Classic), i
Cançons& danses (Co-
lumna Música). “De Mom-
pou m’agrada la combina-
ció d’un catalanisme molt
influït per la música fran-
cesa, ja que això crea una
atmosfera molt especial, i
els colors dels seus
acords”, diu la cantant.

Martins és una ambai-
xadora de la música de
Mompou, i també de
Montsalvatge: “A l’estran-
ger és més conegut Mont-
salvatge i les seves 5 can-
ciones negras, però a

França i a Alemanya són
grans fans de Mompou.
Nosaltres el portem a tot
arreu i el públic sempre
respon molt bé.”

Entre els projectes de la
cantant argentina esta-
blerta a Barcelona (on va
estudiar al Conservatori

Superior Municipal), hi ha
la publicació de les Tona-
dillas de Granados en una
nova edició de Boileau, i
l’enregistrament de la in-
tegral del colombià Jaime
León. “És un compositor
que barreja la música de
forta arrel folklòrica co-

lombiana amb la influèn-
cia nord-americana.”

Al setembre podrem
escoltar Martins al Gran
Teatre del Liceu en el pa-
per de Berta a El barber
de Sevilla, de Rossini, en
la nova producció dels
Comediants. ■
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ofereix un recital a
l’Ateneu Barcelonès

La mezzosoprano Marisa Martins, fa uns dies a Barcelona ■ ALBERT SALAMÉ

La comissió de Cultura del
Congrés dels Diputats va
aprovar ahir per 22 vots a
favor i 20 en contra la re-
forma parcial de la llei de
propietat intel·lectual per
remetre-la al Senat; es
tracta d’una modificació
legal amb caràcter d’ur-
gència (el mes de juliol no
és hàbil parlamentària-
ment) que ha de permetre
adequar la legislació espa-
nyola a dues directives eu-
ropees pendents del 2011
i el 2012. Un dels aspectes
més controvertits de la llei
és que introdueix l’anome-
nada Taxa Google, que vol
compensar econòmica-
ment els editors de notí-
cies per l’explotació dels
seus continguts en l’àmbit
dels agregadors de notí-
cies a internet.

A més, la llei preveu
multes de fins a 300.000
euros als anunciants i in-
termediaris dels portals
il·legals, contempla la
creació d’una finestreta
única per al pagament dels
drets de propietat intel-

lectual i limita el concepte
de còpia privada a les cò-
pies de CD i DVD sense fi-
nalitat comercial.

La reforma de la llei –a
la qual s’havien presentat
unes 170 esmenes– va
comptar només amb el su-
port del PP i amb l’oposició
de PSOE, CiU, Izquierda

Plural (IU-ICV-CHA),
PNB, Amaiur i ERC, que hi
van votar en contra i van
criticar que el grup popu-
lar no acceptés les esme-
nes presentades, així com
les “presses” per tramitar
aquesta reforma.

D’altra banda, l’Asso-
ciació d’Internautes i

Usuaris d’Internet van en-
tregar un escrit al Congrés
i al Senat demanant al go-
vern i als parlamentaris
que s’ajornés la tramitació
de la reforma de la llei, en
la convicció que la Taxa
Google i el cànon per còpia
privada perjudicaran els
usuaris.

La normativa va ser
aprovada al Consell de Mi-
nistres del passat 14 de fe-
brer, i el seu debat es va ce-
lebrar al Congrés dels Di-
putats a l’abril. Aleshores,
el PP, UPN i Foro de Astu-
rias van tombar les sis pe-
ticions de l’oposició
(PSOE, Izquierda Plural,
UPyD, ERG, BNG i
Amaiur) per retirar i tor-
nar la llei al govern. CiU i el
PNB es van abstenir. En
aquell debat, el ministre
de Cultura, José Ignacio
Wert, va assegurar que la
llei ve a “millorar” la pro-
tecció dels drets de la pro-
pietat intel·lectual davant
les vulneracions.

La llei s’enviarà direc-
tament a la comissió de
Cultura del Senat, perquè
vegi la llum de manera de-
finitiva al setembre o a
l’octubre. Fonts properes
al Ministeri de Cultura
van assegurar que aques-
ta reforma parcial es juga-
rà en dos temps, per la
qual cosa no només hi
haurà canvis a la llei al
Congrés sinó també al Se-
nat, on es podrien modifi-
car diversos aspectes. ■
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parcial de la llei de propietat intel·lectual, amb el rebuig de tota l’oposició
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El ministre de Cultura, José Ignacio Wert, en una foto d’arxiu ■ EFE

La llei vol
compensar les
empreses
editores i
perseguir els
portals il·legals


