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Bufetades contra 
un ministeri  

que destrueix el 
sector cultural

●● Jordi Savall i Colita La renúncia 
al Premio Nacional del músic Jor-
di Savall i la fotògrafa Isabel Steva, 
Colita, han posat en primer pla el 
desinterès del govern actual de Ma-
drid per la cultura. Però no és res 
nou, sinó el resultat d’una acció pre-
meditada d’un govern que té por de 
la cultura en llibertat. Ja d’entrada, 
el ministeri de Cultura va ser absor-
bit pel d’Educació, i el secretari ge-
neral de Cultura es va concebre com 
un mer administrador-comptable.  

● Llei contra la cultura D’aquí que 
s’hagi deixat de banda la promesa 
d’una llei de mecenatge que aportés 
recursos financers a un sector de-
primit i, en alguns casos, com el del 
cinema, en coma. D’aquí que el PP 
tot sol hagi aprovat una llei de pro-
pietat intel·lectual amb la qual no 
estan conformes ni la major part 
dels sectors afectats, incloses les en-
titats de gestió, ni els consumidors 
de cultura. Una llei de mires estric-
tament econòmiques que aplica a la 
cultura els mateixos esquemes que 
a la fabricació d’ampolles de vi. 
D’aquí que el ministre Montoro cas-
tigués el sector cultural amb l’IVA 
més alt d’Europa amb l’aquiescèn-
cia d’un altre ministre, José Ignacio 
Wert, a qui li escau el paper d’ins-
pector del Movimiento de l’obra El 
florido pensil. Un ministre que no 
piula ni quan des d’Hisenda gairebé 
anul·len la possibilitat que les com-
panyies facin gires per l’Estat.  

● Un concepte desviat Tot plegat, 
però, no resulta tan estrany si ac-
ceptem que la dreta té un concepte 
de la cultura que la supedita a una 
exaltació de la bellesa i a l’entrete-
niment, sempre dins d’un discurs 
estètic normativitzat. O, com deia el 
poeta, la poesia concebuda com un 
luxe cultural per als neutrals. Per 
ells, la cultura no ha de qüestionar. 
No pot transgredir. La cultura no 
forma part del més substancial de 
l’individu i no és un dels eixos verte-
bradors de la societat. 

● Poca solidaritat L’acció de Jor-
di Savall i Colita és un gest individu-
al de coherència i de protesta que 
posa també sobre la taula la incapa-
citat del sector cultural per empren-
dre mesures de pressió d’una mane-
ra unitària. Ells ho han fet. Tant de 
bo hagués estat un gest col·lectiu. 
Tant de bo aquest gest es repeteixi. 
I tant de bo hi hagués una protesta 
col·lectiva. Però, no ens enganyem, 
el sector cultural està ple de narci-
sisme, egocentrisme i d’interessos 
diferents que fan que la unió de for-
ces sigui gairebé impossible.e
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Paolo Conte sedueix 
amb una bella nostàlgia 

permetre veure un Conte segur, 
tranquil, administrant la veu i do-
nant el protagonisme que mereixen 
a músics com el guitarrista Nunzio 
Barbieri, el contrabaixista Jino 
Touche o el percussionista Danie-
le de Gregorio, companys ideals en 
la construcció del característic so 
jazzístic del crooner d’Asti.   

La posada en escena, tot i la fre-
dor arquitectònica de L’Auditori, va 
ser fidel a l’imaginari de Conte, amb 
una llum suau i acollidora, com cor-
respon a la més bella de les nostàlgi-
es quan es canta i es toca amb cali-
desa. Com és habitual, Conte va 
anar canviant de format instrumen-
tal en funció de les cançons: unes 
vegades amb tota la banda seguint 
l’empenta rítmica, com va passar a 
Come di i Diavolo rosso; altres lide-
rant un quartet per defensar Argen-
tina (una de les peces del nou disc) i, 
esclar, tot sol al piano en moments 
com Una giornata al mare. Però 
sempre captivador i seductor amb 
els elements mínims, sense una no-
ta de més, sense cap gest de cara a 
la galeria, sense una paraula que no 
fos el nom d’algun dels músics al fi-
nal d’algun tema, com agraint-los la 
bona feina.  

El concert, dividit en dues parts 
amb un descans de quinze minuts, 
va caminar amb brillantor instru-
mental: unes maraques aquí, el vi-
olí i el contrabaix dictant l’atmosfe-

ra a Alle prese con una verde milon-
ga, uns vents delicats però ferms 
gronxant Sotto le stelle del jazz, i en 
tot moment Conte transmetent la 
sensació que té una sintonia infini-
ta amb els seus músics. Això va ser 
encara més evident en peces com 
l’engrescadora rumba Dancing i una 
Gli impermeabili rebuda amb una 
ovació només superada per la que va 
ressonar a L’Auditori quan Conte va 
atacar Via con me i la sempre imba-
tible Diavolo rosso, punt àlgid d’un 
concert elegant i emocionant.e

El Paolo Conte a L’Auditori durant el concert inclòs 
al Festival de Jazz de Barcelona. CRISTINA CALDERER

El músic piemontès ofereix un concert 
elegant i emocionant a L’Auditori

MÚSICA

Les dones d’‘Otel·lo’ conquereixen la Sala Muntaner

per Sara Espígul) a Xipre abans de 
ser assassinada a mans del seu ma-
rit, Otel·lo. Si bé en l’obra original la 
gelosia desesperant i infundada 
d’Otel·lo l’acabaria portant, un cop 
coneguda la innocència de la dona, 
a morir al mateix llit en què repo-
sava el seu cos, aquesta vegada la 
protagonista està molt lluny de ser 
la dona que presentava Shakespea-
re. És inestable, capritxosa i es pros-
titueix d’amagat del seu marit: la ge-

losia no és tan infundada com sem-
blava. En sintonia amb aquesta do-
na, l’acció succeeix en una bugade-
ria de Palau, plena de llençols blancs 
que simbolitzen la puresa de Desdè-
mona, però que destil·len brutícia. 

La força d’una nova companyia 
La companyia La Mandona, forma-
da per les actrius Alba Florejachs, 
Sara Espígul i Carmela Poch, debu-
ta amb aquest muntatge, que es va 
estrenar al Festival Shakespeare i 
farà temporada a la Muntaner des 
d’avui fins al 14 de desembre. És 
fruit de la “necessitat d’explicar his-
tòries juntes” i de “trobar noves ma-
neres de fer”, diuen les actrius. I és 
el resultat “d’una inversió de temps 
i talent”, afegeix el director, per re-
sumir les dificultats d’aixecar el pro-
jecte. Curiosament, a banda de Des-
dèmona-Espígul, els altres perso-
natges comptaran amb dues actrius 
que s’alternaran per interpretar-
los: Alba Florejachs amb Gemma 
Martínez i Carmela Poch amb Ma-
ria Ribera. L’aparició d’Otel·lo serà 
una de les sorpreses de l’obra.e 

Alba Florejachs, Sara Espígul i Carmela Poch són 
Emília, Desdèmona i Bianca. GERVASI JUAN

Amb gran desig de llibertat i poder, 
però empresonades en un món emi-
nentment masculí, les dones 
d’Otel·lo prenen la paraula a la Sala 
Muntaner. Desdèmona, Bianca i 
Emília surten de l’ombra en què les 
havien arraconat els fins ara prota-
gonistes d’aquesta obra de Shakes-
peare per explicar les escenes inèdi-
tes d’aquesta tragèdia d’amor i gelo-
sia que succeeixen en paral·lel a l’ac-
ció principal. 

L’autora de Desdèmona, la premi 
Pulitzer Paula Vogel, proposa en 
aquesta obra un joc teatral, reescrit 
com si es tractés de seqüències cine-
matogràfiques, per explicar el clàs-
sic des d’una altra òptica i apropar-
lo als nostres temps. “Qui conegui 
l’obra original podrà fer aquestes 
connexions entre les dues –ha dit el 
seu director, Martí Torras– i qui no, 
tindrà ganes de conèixer la histò-
ria”. Aquí es mostren les últimes ho-
res de Desdèmona (interpretada 
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Repertori 
Conte va 
confiar el 
concert a 
clàssics dels 
anys 80

Versió 
Desdèmona 
està molt lluny  
de ser la dona 
innocent de 
Shakespeare

Paolo Conte es queda dret 
al costat del piano des-
prés de rebre una ovació 
de benvinguda del públic 
que no arriba a omplir 

L’Auditori. Somriu, confirma que 
tot és a lloc i, envoltat d’una desena 
de músics, comença un concert que 
servirà per donar a conèixer algunes 
composicions del nou disc que aca-
ba de publicar, Snob, i alhora per re-
córrer alguns dels camins que han 
convertit aquest piemontès de 77 
anys en un dels noms més estimats 
i reverenciats de la música europea 
dels últims quaranta anys.  

Una de les cançons que va inter-
pretar, Una giornata al mare, per-
tany al seu primer disc, publicat el 
1974, però la majoria del repertori 
del concert es va centrar en àlbums 
dels anys 80 com Paris milonga 
(1981), Appunti di viaggio (1982), 
Paolo Conte (1984) i Aguaplano 
(1987), i va obviar pràcticament to-
ta la producció dels últims vint anys, 
qui sap si perquè no confia prou en 
aquelles cançons o perquè a aques-
tes altures de la trajectòria s’estima 
més oferir la cara més clàssica i co-
neguda. En qualsevol cas, la tria va 
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