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A bans de res convé aclarir 
un malentès que distorsi-
ona la història del mece-

natge cultural a la Catalunya re-
sistent. Dels cinc fundadors 
d’Òmnium, només un va néixer 
ric, tot i que no va tornar de 
l’exili fins avançada la postguer-
ra. Si més no tres dels altres, els 
més famosos, Lluís Carulla, Fèlix 
Millet i Joan Baptista Cendrós, 
provenien de classes mitjanes, 
per no dir menestrales, i van fer 
la fortuna a la postguerra. De 
burgesos, potser se’n van tor-
nar, però no es van criar envol-
tats de cotó fluix. Al contrari. 
Com el mateix Joan Maragall, 
fill d’un venedor espavilat que 
es va enriquir. Recordava el po-
eta: «Quan era petit vivia arrau-
lit en un carrer estret». Com 
aquests tres mecenes de la cul-
tura catalana. 
 De nissaga, doncs, de perti-
nença per naixement o per tra-
dició familiar a les classes altes, 
o si voleu explotadores, res de 
res de res, més enllà de la tergi-

versació i la desinformació. Els 
rics, els burgesos de tota la vida, 
les classes dominants, no van 
moure un dit per la cultura i la 
llengua catalanes. Que consti.
 Entre els self made man que 
van fundar Òmnium, J.B. Cen-
drós destacava per la seva indò-
mita personalitat. Intemperant 
però afable, sincer, de reacci-
ons expeditives. L’any 1972 vaig 
guanyar el Carles Riba i em va 
donar un taló amb 25.000 pes-
setes a l’editorial Proa, de la se-
va propietat, on publicava en-
tre altres novetats les prime-
res traduccions de Henry Miller. 
Amb la insolència dels 20 anys li 
vaig dir que era molt poc i es va 
quedar parat. Joan Oliver, Pere 
Quart, que treballava per ell i 
també es trobava al seu despatx, 
em va mirar amb un somriure 
contingut de complicitat. ¡Ui 
ara! Doncs bé, l’any següent va 
apujar la dotació a 50.000 pes-
setes. En aquell petit món, els 
pocs mecenes que podien i vo-
lien contribuir ho feien així, a 
cop de cor i sense embuts.
 Qui en vulgui saber més pot 
visitar l’exposició El mecenatge 
i l’activisme cultural de l’empresa- 
ri J.B. Cendrós al Palau Robert i 
llegir l’esplèndida biografia 
obra de Genís Sinca El cavaller 
Floïd. H

J. B. Cendrós, 
l’indòmit
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Els rics de tota la 
vida no van moure 
un dit per la cultura i 
la llengua catalanes

deesi

     Carvalho torna a BCNegra
3 Lehane, Connolly i Indridason, estrelles del pròxim festival literari

ERNEST ALÓS
BARCELONA 

E
l nord-americà Dennis Le-
hane –guanyador del pre-
mi Pepe Carvalho–, l’irlan-
dès John Connolly i l’islan-

dès Arnaldur Indridason seran les 
tres grans estrelles internacionals 
del festival BCNegra 2017, que se ce-
lebra del 26 de gener al 4 de febrer. 
L’esdeveniment també rendirà ho-
menatge a Manuel Vázquez Montal-
bán i el seu personatge Pepe Car-
valho, amb motiu del 40è aniversa-
ri de la publicació de la primera 
novel·la protagonitzada per ell, La 
soledad del mánager.
 BCNegra s’iniciarà aquest dijous 
que ve amb l’entrega del vuitè pre-
mi Crims de Tinta de novel·la negra 
en català i, divendres 27, amb l’ar-
ribada de Connolly, pare del detec-
tiu Charlie Parker, i amb la inau-
guració de l’exposició Pepe Carvalho 
a la Biblioteca Jaume Fuster. En 
aquesta mostra, artistes com Jaume 
Plensa, Eduardo Arroyo, Joan Pere 
Viladecans, Francesc Artigau i Javier 
Balda s’enfronten al repte de crear 
una obra a partir d’un llibre de Váz-
quez Montalbán. Altres moments de 
record de l’escriptor barceloní seran 
les conferències sobre Carvalho de 
Ricard Ruiz Garzón, Mauricio Bach 
i Paco Camarasa i, l’1 de febrer, l’ho-
menatge a càrrec de Marcelo Luján, 
Alexis Ravelo i Carlos Zanón, l’es-
criptor que reprendrà la sèrie de 
novel·les de Pepe Carvalho, previsi-
blement el 2018.
 Un altre tribut serà el que BC-
Negra rendirà a la seva germana 
gran, la Semana Negra de Gijón, 

que compleix 30 anys (encara que 
amb més impediments institucio-
nals que la cita barcelonina), i en 
què participarà el seu fundador, 
Paco Ignacio Taibo II.
 Dijous 2 de febrer s’entregarà el 
premi Carvalho a Dennis Lehane, 
que, segons Camarasa, escriu «una 
novel·la negra realista, dura, mas-
culina sense ser masclista» que mos-
tra uns barris de Boston antigament 
poblats per la immigració irlande-
sa i avui multiracials en què la vi-
da «no és gens fàcil». Lehane publi-
ca aquests dies a Espanya Ese mundo 
desaparecido, continuació de Vivir de 
noche en què es basa la pel·lícula diri-
gida per Ben Affleck que s’estrena di-
vendres que ve.

TROBADA A LES XARXES / El pressupost 
de BCNegra es manté en 140.000 eu-
ros i les seves línies de programació 
són de continuïtat amb les edicions 
anteriors. La principal novetat, va 
destacar ahir Toni Iturbe (periodista 
adjunt al comissariat), és convertir 
els perfils de BCNegra a les xarxes 
(Twitter, Facebook i Instagram) en 
punts de trobada i informació sobre 
el gènere al llarg de tot l’any, per al 
col·lectiu de lectors, escriptors, edi-
tors i llibreters especialitzats.
 Aquest any, els tres espais que 
acullen programació del festival 
(l’auditori del Conservatori del Li-
ceu, la sala Barts i l’Ateneu Barcelo-
nès) disposaran de punts de venda 
de llibres de novel·la negra. El Gre-
mi d’Editors ha decidit concedir la 
gestió d’aquests espais a Abacus, per 
sorteig entre els llibreters que s’hi 
havien mostrat interessats. H

DEL 26 DE GENER AL 4 DE FEBRER

33 L’escriptor nord-americà Dennis Lehane, el 2011 a Madrid.
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Carles Pachón brilla al Viñas
CRÒNICA El baríton sedueix el Liceu en el concert de finalistes

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA 

El txec Petr Nekoranek, de 24 anys, 
un tenor de veu bella i fraseig impol-
lut, va ser elegit pel jurat com a ven-
cedor del 49è Concurs Francesc 
Viñas, seguit de la lluminosa so-
prano guatemalenca Adriana Gon-
zález. No obstant, qui va conquistar 
el Liceu va ser l’emergent baríton ca-
talà Carles Pachón, de 22 anys.
 El nouvingut al món de la lírica 
no només va obtenir el tercer pre-
mi del certamen, sinó també el del 
públic, que va compartir amb Gon-
zález. El cantant de Navàs (Bergue-
dà) va sumar set guardons especials 
més i el concert de finalistes celebrat 
diumenge al Gran Teatre no va fer si-
nó certificar el veredicte popular.
 Pachón cantava en un grup de 

rock quan va ser reclutat pel desapa-
regut Ramon Noguera, director de 
la Polifònica de Puig-reig, al desco-
brir les seves grans possibilitats. En 
successius passos va arribar a l’Esco-
la d’Òpera de Sabadell, on va debu-
tar el 2015 com a comte Almaviva de 
Le nozze di Figaro. Compagina els seus 
estudis de Farmàcia amb el cant, pe-
rò ja ha guanyat altres concursos. La 
seva és una eclosió semblant a la de 
Sara Blanch, en l’edició de l’any pas-
sat, i aquesta temporada tindrà una 
cita amb Peralada, a més a més de 
participar en una Carmen de l’Òpera 
de Sabadell i del debut al Liceu, el 
mes de setembre vinent, amb Viatgio 
a Reims.
 Acompanyat per l’orquestra de la 
casa dirigida per Daniel Gil de Teja-
da, va interpretar amb seguretat es-

tilística  i una gran expressivitat àri-
es d’I puritani de Bellini i la popular 
Largo al factotum d’El barber de Sevilla. 
La qualitat del seu timbre aventura 
un gran futur per a aquest artista si 
persevera en la línia empresa.

ALTRES GUARDONATS / Nekoranek va 
impactar amb la mestria exhibida 
amb Je crois entendre encore d’El pesca-
dor de perles i encara que va lluir el 
seu cristal·lí timbre amb Una furtiva 
lacrima, va tenir l’atreviment d’en-
frontar-se a l’ària dels nou do de pit 
d’Ah, mes amis de La fille du regiment, 
ben interpretada però encara lluny 
de l’excel·lència. Adriana González 
va seduir amb La cançó de la lluna de 
Rusalka, resolta amb la riquesa de 
matisos d’una veterana, i va recrear 
amb bon estil C’est des contrabandiers 
de Carmen. De la resta dels finalistes 
va destacar l’elegància de la russa 
Elena Bezgodzova (quart premi), 
amb peces de Txaikovski i Catalani, 
i la frescor i vigor del tenor basc Xa-
bier Anduaga (cinquè) amb una im-
pecable versió de Si, ritrovarla, lo giu-
ro de La cenerentola i l’explosiva No pu-
ede ser de La tabernera del puerto. H33 Carles Pachón.
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