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‘Premi’ a la creació per a 
34 compositors

línia de cada casa, ja que les obres te-
nen garantida l’estrena dins la pro-
gramació regular. Hi haurà peces de 
tots els gèneres i estils, de compo-
sició simfònica a microòperes. 
També hi ha diversitat de generaci-
ons: noms consagrats com Antoni 
Ros-Marbà i nous valors com Ra-
quel García-Tomás. En aquest sen-
tit, vol ser un retrat del present de la 
creació musical de la ciutat. La se-
lecció l’ha fet una comissió conjun-
ta dels tres centres. 

Dels 34 autors, hi ha nou compo-
sitores, una xifra que el director ge-
neral de L’Auditori, Robert Brufau, 
creu que estira al màxim les possibi-

litats existents. “Les escoles i les 
agències no treballen amb paritat. 
Hi ha una certa limitació si no vols 
sortir de Barcelona”, opina. El pro-
jecte, batejat com a Barcelona Cre-
ació Sonora, rep els fons del conve-
ni de cocapitalitat que el govern es-
panyol ha reintroduït als pressu-
postos després d’anys sense 
aportació. Si es manté el conveni, es 
mantindrà el projecte any rere any. 

Potenciar cada casa 
Els noms escollits tenen un sentit 
per a cada institució. L’Auditori ha 
apostat per generar peces de mitjà 
format, entre les quals quatre parti-
tures simfòniques per a l’OBC; 
“obres importants que passin a for-
mar part del repertori de la ciutat”, 
ha dit. Totes beuen de la tradició de 
la composició europea. Els noms: 
Octavi Rumbau, Manel Ribera, Luis 
Codera Puzo, Agustí Charles, Josep 
Sanz Quintana, García-Tomás i tres 
alumnes de l’Esmuc (Daniel Apoda-
ka, José Mora González i Montser-
rat Lladó).  

El Liceu ha encarregat vuit mi-
croòperes d’uns 30 minuts per po-
sar a prova els compositors, fer que 
“puguin arrelar aquí” i que puguin 
atreure nous públics, explicava Va-
lentí Oviedo. Són Fabià Santcovsky, 
Núria Giménez Comas, José Río-
Pareja, Marc Migó, Carlos de Caste-
llarnau, Marian Márquez, Itziar Vi-
loria i Andreu Guillén.  

I el Palau de la Música ha buscat 
sobretot compositors per a obres on 
destaqui el cor, a banda de peces de 
cambra, cançó lírica, piano i cobla. 
Hi seran Ferran Cruixent, Carles 
Prat, Xavier Pagès, Bernat Vivan-
cos, Josep Ollé, Marcos Fernández 
Barrero, Enric Palomar, Alberto 
García Demestres, Josep Vila i Ca-
sañas, Marc Timón, Ros-Marbà, 
Mariona Vila, Anna Capmany, Be-
net Casablancas, Miquel Oliu, Judit 
Neddermann i Marina Ortega.e

Els compositors es van trobar ahir al Palau de la Virreina per 
presentar el projecte Barcelona Creació Sonora. PERE TRODERA

L’Auditori, el Palau i el Liceu reben 350.000 
euros en ajudes per estrenar noves peces 

AJUDES A LA CREACIÓ

34 noves obres de 34 compositors 
barcelonins. En les pròximes dues 
temporades (2021-2023) s’estrena-
ran 34 peces musicals amb segell lo-
cal, una xifra insòlita que serà pos-
sible gràcies a un fons covid d’ajut 
directe als creadors. L’Ajuntament 
de Barcelona ha destinat 350.000 
euros extres a les tres principals ins-
titucions musicals de la ciutat –el 
Liceu, el Palau de la Música i L’Au-
ditori– perquè encarreguin les no-
ves peces, que han d’encaixar amb la 
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Dos reporters que donen veu als sense veu

set anys vivint al bloc dels Portuaris 
del Cabanyal de València. L’edifici, 
molt degradat, va ser construït el 
1954 per als estibadors del port i ac-
tualment la majoria de veïns són gi-
tanos. Tarín va anar a viure al Caba-
nyal el 2010: “Soc un periodista de 
carrer i volia anar a viure al Caba-
nyal per formar part de la resistèn-
cia en el moment que els veïns es 
van mobilitzar contra la construc-
ció d’una autovia. “El bloc és un mi-
crocosmos de personatges del qual 
em vaig enamorar”, assegura. La 

lluita veïnal va quedar en un segon 
terme, i Tarín es va concentrar en 
escoltar els seus veïns. 

La crisi del periodisme d’investi-
gació va aflorar en molts moments 
en la presentació a la premsa de les 
dues beques. Davant les propostes 
que s’han rebut (46 en català, 31 ho-
mes i 15 dones; i 225 en castellà –la 
convocatòria està oberta a Amèrica 
Llatina–, 113 homes i 72 dones), Fi-
nestres ha decidit duplicar les be-
ques l’any vinent: seran igualment 
20.000 euros però hi haurà dues 
beques en català i dues en castellà.  

Martínez, com Tarín, es posa a la 
pell dels qui habiten el territori: 
passa temporades a l’última casa de 
l’illa de Buda, que pot desaparèixer 
durant alguna tempesta perquè el 
mar va guanyant territori. “Fa vint 
anys rebia ajudes d’editors per fer 
recerca, però cada vegada és més di-
fícil aconseguir avançaments”, diu 
Martínez, que vol aprofundir en la 
realitat del delta de l’Ebre, parlar 
amb la seva gent però també de la 
seva natura i dels efectes del canvi 
climàtic.e

Gabi Martínez i Sergi Tarín a la 
llibreria Finestres. F ERRAN FORNÉ  

L’assaig, a cavall entre la creació, el 
pensament i la investigació, es pot 
endinsar per molts territoris però, 
moltes vegades, que acabi prenent 
forma de llibre i es publiqui depèn 
de la persistència i la voluntat de 
l’autor. Ho saben molt bé els dos 
guanyadors de la beca Finestres 
d’assaig en català i en castellà: Ser-
gi Tarín (València, 1978), periodis-
ta freelance, i Gabi Martínez (Barce-
lona, 1971), col·laborador habitual 
de mitjans com National Geograph-
ic, Altaïr o The Ecologist. Tarín dis-
posarà de 20.000 euros per escriu-
re, en català, No totes les finestres 
miren al mar, i Martínez, de 20.000 
euros més per Delta, que serà en 
castellà. 

“He malviscut durant anys fent 
periodisme de batalla, hi ha moltes 
grans històries que no he pogut ex-
plicar, aquesta serà una oportunitat 
única per donar-me d’alta dels au-
tònoms”, diu Tarín, que s’ha passat 
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Una escena de Señor Ruiseñor, que es pot 
veure al Teatre Apolo. DAVID RUANO / ELS JOGLARS

Els Joglars cauen 
en el mateix biaix 

que volen satiritzar 

‘Señor Ruiseñor’ TEATRE APOLO FINS AL 6 DE JUNY 

E
l teatre d’Els Joglars –la companyia 
privada més veterana del continent 
europeu, ens diuen– ha volgut sem-
pre incidir en la realitat social, po-
lítica i religiosa de la mà de la sàti-

ra. Sovint ho han fet amb esplèndids resultats, 
com La trilogia de començaments del segle 
XXI aixecada sobre Dalí, Pla i l’inevitable Ubú 
/ Jordi Pujol. I en totes elles hi havia, a més 
d’una denúncia dels aspectes més conserva-
dors de l’art, una mirada incisiva i divertida so-
bre la catalanitat. Però en la nova creació de 
Ramon Fontserè i companyia això es conver-
teix en una pueril burla de l’independentisme, 
per excloent i racista, que cau en el mateix re-
duccionisme radical que vol criticar. La volun-
tat de “reflexionar [?] sobre el Procés” oposant 
el seu “relat esbiaixat” de Catalunya a la figura 
del bon vivant Santiago Rusiñol, al qual veuen 
com un “folgat i judiciós destructor de fanà-
tics”, esdevé així mateix tant o més esbiaixa-
da que la que puguin tenir alguns sectors ar-
rauxats de l’independentisme, que, com és pa-
lès, no és homogeni.  

Un relat, el de Fontserè (segurament amb 
el suport si més no àulic del pare Boadella), que 
ha fet gira amb èxit per les Espanyes contami-
nant, si més no, les idees que hi pugui haver so-
bre el Procés i que a Barcelona, de moment, i 
a la vista de la platea un divendres a la nit, no ha 
cridat l’atenció de la parròquia a la qual s’adre-
ça. I això malgrat tractar-se d’una proposta in-
teressant des del punt de vista estrictament te-
atral, perquè exhibeix la qualitat i rigor escènic 
característics de la companyia, així com una al-
tra exhibició del domini de l’escena de Ramon 
Fontserè, sens dubte millor actor i director que 
dramaturg. La menció a la famosa trilogia no és 
ni de bon tros anodina, ja que aquest Ruiseñor 
piula amb recursos dramatúrgics i de posada en 
escena d’aquelles tres obres, i en particular de 
la magnífica La increïble història del Dr. Floit & 
Mr. Pla, fins al punt de convocar en una curta 
escena el senyor Ubú en un dels moments, d’al-
tra banda, més divertits de la proposta. Una 
llàstima, doncs, perquè hi ha prou motius per 
riure’ns de nosaltres mateixos i de les nostres 
cuites (miri Polònia, senyor Fontserè) sense fer 
estèril propaganda.e
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ARTS ESCÈNIQUES
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