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Alleujament i disbarat

H
a arribat, per fi, el dia de 
l’alleujament. Han re-
baixat l’IVA i ha pujat la 
moral. Lleument, sense 

exageracions en un cas i en l’altre. 
La baixada del 21% al 10% és nota-
ble, no s’ha de negar, però no dona 
peu a llançar coets ni a despendo-
lar-se. Ara toca assossegar-se i respi-
rar. I ja està. En definitiva, la deci-
sió no ve sinó a reparar una injustí-
cia que ha durat cinc anys. Una 

llarga travessia del desert per a un 
sector, el de la cultura, acostumat 
de sempre a les estretors, però al 
qual van col·locar, de sobte, costa 
amunt, en terreny escarpat i a un 
pas de l’abisme. Un temps en què 
alguns es van estimbar, fins a desa-
parèixer del tot, i en què altres van 
seguir caminant a empentes i ro-
dolons, sense alè, curant-se, tireta 
a tireta, ferides i morats.
 Un IVA del 10% és, encara, su-
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punta perior al 8% que es pagava el 2012. 
Això vol dir que la reparació no és 
completa i que perdem un 2% en el 
tràmit. És com si, després de l’apel-
lació, ens declaressin innocents i 
ens aixequessin el càstig, però ens 
obliguessin a pagar-ne les costes. 
La felicitat no és mai completa. La 
bona notícia és que amb un 11% 
més a les arques, les empreses po-
dran treure pit de nou i desem-
polsar aquells projectes que van 

John Adams dirigirà l’OBC 
al Palau de la Música
3La nova temporada preveu 113 concerts amb grans figures
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M
entre als jutjats de 
Barcelona miren de fer 
justícia amb el cas Palau, 
a l’auditori modernista 

saquejat per Millet i Montull es con-
centren més que mai en la música, o 
almenys això intenten, segons van 
confessar ahir els seus actuals res-
ponsables en la roda de premsa de 
presentació de la pròxima tempora-
da 2017-18. Una temporada que pre-
veu un total de 113 concerts, realit-
zats amb 2,6 milions d’euros de pres-
supost artístic i que comptarà amb 
primeres figures nacionals i interna-
cionals i artistes emergents.
 El cèlebre compositor nord-ame-
ricà John Adams celebrarà el seu 
70è aniversari dirigint Harmonium, 
entre altres peces, en un gran con-
cert monogràfic protagonitzat per 
l’OBC, l’Attaca Quartet i les veus de 
l’Orfeó Català, el Cor Jove i el Cor de 
Cambra del Palau. La seva presència 
en l’emblemàtic edifici és una de les 
sorpreses del programa del 2017-18, 
en què predomina la música clàssi-
ca i romàntica, malgrat una atenció 

més gran cap als compositors con-
temporanis.
 El Palau, seu de l’Orfeó Català, 
acollirà l’estrena a Europa de Con-
sidering Matthew Shepard, una Pas-
sió moderna de Hella Johnson. Al-
tres reptes importants per als cors 
de la casa seran l’estrena del Rèqui-
em d’Albert Guinovart, nou compo-
sitor resident, i El Monstre al laberint, 
de Jonathan Dove, una obra sobre 
la crisi dels refugiats encarregada 
pel mestre Simon Rattle i per Simon 
Halsey, actual director dels cors de 
l’Orfeó. Aquesta peça es realitzarà 
en coproducció amb el Festival Grec 
del 2018.

VEUS DE PES / Com és habitual, grans 
veus desfilaran per l’escenari del Pa-
lau, com el baríton Bryn Terfel, que 
debuta al recinte modernista des-
prés de gairebé 20 anys d’absència a 
Barcelona, i Jonas Kaufmann i Diana 
Damrau, amb el Cançoner italià d’Hu-
go Wolf.
 El contratenor Phillipe Jaroussky, 
que va arrasar en aquesta tempora-
da, torna la pròxima amb l’òpera 
barroca Orfeu i Eurídice, de Gluck. El 

baríton Matthias Goerne, per la seva 
part, interpretarà cantates de Bach 
amb l’Orquestra Barroca de Friburg. 
Els amants de Bach comptaran tam-
bé amb La passió segons Sant Mateu, a 
càrrec de Marc Minkowski i Les Mu-
siciens du Louvre.
 El podi del Palau acollirà llegen-
dàries batutes, com Zubin Mehta, 
que dirigirà La consagració de la pri-
mavera, de Stravinski, o l’aclamat di-
rector granadí Pablo Heras-Casado 
amb la Filharmònica de Munic. John 
Eliot Gardiner dirigirà la Simfònica 
de Londres amb peces de Schumann 
i Berlioz, i William Christie, al cap-
davant del seu conjunt Les Arts Flo-
rissants, oferirà La creació, de Haydn. 
Daniele Gatti recalarà al Palau amb 
la Novena de Beethoven.
 Els amants del piano tindran on 
escollir. Vindran des de Radu Lupu 
i Grigori Sokolov fins a Elisabeth 
Leonskaya, Katia Buniastishvili i Ali-
ce Sara Ott, entre altres.

ARTISTES CATALANS / El director i com-
positor Antoni Ros-Marbà oferirà 
tres concerts per celebrar el seu 80è 
aniversari i Jordi Savall dirigirà el 
seu primer Messies de Haëndel. El 
violoncel·lista Lluís Claret interpre-
tarà el Concert núm. 1 de Xostakóvitx 
amb l’Orquestra Camera Musicae. 
Edmon Colomer dirigirà aquesta 
formació amb la soprano Sara 
Blanch, que interpretarà àries d’òpe-
res de Mozart. I el jove violoncel·lista 
Òscar Alabau actuarà amb el pianis-
ta Jean-Sélim Abdelmoula al Petit 
Palau.
 El programa inclou també uns 
itineraris per arribar a nous públics, 
com Obertura (quatre concerts per 
introduir-se en la clàssica) i Sense por 
al segle XXI (set concerts amb obres 
d’avui). H
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33 John Adams celebrarà el seu aniversari dirigint ‘Harmonium’.
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Només veig arbitrarietat 
i capritx en el fet que 
el cine segueixi amb 
un IVA del 21%

quedar a l’armari de l’impossible. 
Podran generar-se, de nou, espec-
tacles de risc. I aquesta paraula tor-
narà a adquirir el seu millor signi-
ficat: el risc del que és atrevit, del 
peu a l’accelerador, de l’aventura 
que avança, enfront del risc que 
derrapa, frena i paralitza, el de la 
por a quedar-se sense res.
 També és el moment de donar 
més espai al cinturó i revisar els 
sous que es van congelar a l’inici 

de la crisi. Si hem patit tots, gau-
dim-ne ara també tots. Però no ces-
sem en les reivindicacions. No cai-
guem en la temptació d’arraconar 
la lluita del 21%, perquè, per incre-
ïble que sembli, el cine segueix in-
justament discriminat.
 No em cap al cap. No entenc qui-
nes en son les raons. Només hi veig 
arbitrarietat. Pur capritx. Disba-
rat. Ganes de fer-se pregar. Lamen-
table política. H

FERRAN SENDRA

33 El músic Pep Sala, aquesta setmana, abans del seu concert a Barcelona.
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Pep Sala ha titulat aquesta gira Ops! 
Última ronda. I el seu recital d’avui a 
Luz de Gas (21.00 hores) l’ha batejat 
com a Últim concert. El músic de Vic, 
excomponent de Sau, tanca etapa i 
no vol fer plans.

–¿Què significa això d’Últim con-
cert?
–Que necessito parar i agafar distàn-
cia. Com a mínim un o dos anys: no 
sé quan tornaré, si tornaré i, si tor-
no, què faré. Són 40 anys de fer bolos: 
vaig començar als 15 anys, el 1975. 
No vull prendre cap decisió. Però no 
deixo la música: estic treballant en 
El tigre de yazu, de Kaiseki Teatre, que 
s’estrena al Grec, i la Festa de la Di-
versitat m’ha encarregat la música 
d’un piromusical, i a més a més tinc 
un musical, un parell de bandes so-
nores…

–¿S’ha cansat del Pep Sala artista 
en solitari?
–No, només que tinc la impressió 
que he acabat alguna cosa. I després 
hi ha la sensació d’anar a tocar al Te-
atre-Conservatori, de Manresa, per 
exemple, i pensar: «Aquí ja he fet 
quatre, cinc concerts». I el mateix a 
Vic… I vas a fer una entrevista amb 
EL PERIÓDICO i penses: «¿Quantes 
n’hem fet ja?».

–L’artista en català està exposant-
se repetidament als mateixos apa-
radors.
–Tenim un país petit i tancat. La sor-
tida natural seria Espanya, però no 
ho és, perquè allà el boicot a la músi-
ca en català hi ha sigut sempre. Amb 
Sau vam fer gires per Europa, i vam 
actuar quatre vegades a Luxemburg, 
mentre que a Saragossa no he tocat 
mai. Ni a Salamanca, ni a Osca… No-
més a Madrid va actuar Sau, dues ve-
gades.

–¿Hi ha un ingredient artístic en la 
seva parada? ¿Pensar que el seu 
discurs artístic s’ha esgotat?
–Els artistes no pensem en aquestes 
coses. Ens limitem a fer cançons. El 
que jo vull és tenir una sensació de 
llibertat. Quan tens anys de carre-
ra a l’esquena estàs condicionat per 

tot el que has fet abans. Ets «Pep Sa-
la, de Sau».

–Si l’èxit comercial de Sau no s’ha-
gués creuat en el seu camí, ¿el seu 
destí era ser un músic a l’ombra: 
compositor, productor…?
–¡Segur! Per ser frontman s’ha de ser 
d’una manera especial. El Carles [Sa-
bater] sí que ho era, però jo no. Ai-
xò ho tinc claríssim. El que jo tinc 
és ofici.

–¿Quantes vegades li han ofert mun-
tar Sau amb un nou cantant?
–Moltes, moltes… Festivals, i fins i 
tot programes de televisió: fer càs-
tings buscant cantant de Sau. Vaig 
dir: «¡No!» No vull espatllar el record. 
Una de les sensacions rares que he 
tingut és veure Queen sense Fred-
die Mercury, amb Paul Rodgers. Em 
va agradar tot el que van fer excep-
te que es diguessin Queen. Això jo 

no ho faré mai, espero: muntar un 
grup que es digui Sau. No tindria cap 
sentit.

–La cançó Boig per tu va tenir un so-
nat revival fa tres anys en la versió de 
Shakira. ¿Com és que no se’ls ha vist 
junts en un escenari?
–Bé, jo a Shakira no la conec…

–¡Què em diu ara!
–Miri, cada un és com és. I aquesta 
gent són com multinacionals, son 
d’un altre món. És més, ¡la seva dis-
cogràfica ni tan sols m’ha enviat el 
disc! [riu] Ens van trucar, van dema-
nar permís perquè volien canviar la 
lletra i no els havia de dir que no, pe-
rò ja està. A Shakira la respecto molt, 
però, no ho sé, Luz va fer una versió 
de la cançó més pròxima al meu llen-
guatge. Hi ha, és clar, una sensació 
d’agraïment per cantar una cançó 
meva. H

«Necessito parar 
i agafar distància»
PEP SALA  Músic


