
Recomanem...
CIRC / Indomator
per J. A.

COMPRAR I BEURE
Vermuts originals
per Andrea Martínez Molina

ROCK / Primavera
per L. H.

Creient? Bé, no exacta-
ment. Acostumo a dir
fent broma que em consi-

dero catòlic però no cristià”. Res-
pon Roger Mas, l’artista que ha
cantat a la verge de Solsona i
que ha posat música als poemes
de Jacint Verdaguer —del poe-
mari Al cel—, eliminant les cri-
des a Déu peròmantenint l’espi-
ritualitat dels escrits del poeta.
Ara, en un pas lògic, Roger pre-
senta les cançons del disc que
va recollir aquesta feina, Les
cançons tel·lúriques, recentment
reeditat en vinil, en un concert a
l’església del Pi. “Va ser ideame-
va”, apunta, “em semblava que
és un disc que, per les seves ca-
racterístiques, encaixa a una es-
glésia. Vaig pensar inicialment
en Santa Maria del Mar, però
l’acústica m’ho va desaconse-
llar”, assenyala.

Al marge del contingut de les
cançons, Roger creu en la ido-
neïtat d’una església “atès que
també interpreto diversos man-
tres, i les notes llargues i els
acords sostinguts crec que s’ave-
nen perfectament amb una es-
glésia”, indica. Els inconvenients
que presenta el recinte poden
sorgir “amb les parts més inten-
ses sonorament i rítmicament,
però l’avantatge és que, com que
ja dominem aquest repertori, el

toquem amb prou seguretat per
tocar-les atenent molt més al
contingut espiritual i deixant-
nos portar pel seu significat”.

Considerant que l’espirituali-
tat forma part substancial de
l’obra de Roger, un es pot pre-
guntar com un no creient com
ell articula la seva espiritualitat,
pautada i xifrada en el cas dels
creients: “D’entrada, sóc més
marià que una altra cosa, i m’in-
teressa la figura de la verge pel
que implica de fertilitat i vida.

Per una altra banda, sempre
m’ha cridat l’atenció la mística,
entenent-la com un apropament
al fet religiós, però sense pautes
morals i encara menys sense de-
rivades polítiques. M’atrau la
mística, sigui de la religió que
sigui, molt més que la mateixa
religió. Lamística t’apropa a l’es-
piritualitat sense càrregues mo-
rals”, conclou. És així comRoger
barreja a la seva obra mantres,
cants harmònics (cant difònic
mongol) i un apropament místic
a la patrona de Solsona, la Mare

de Déu del Claustre, que connec-
ta amb altres formes d’espiritua-
litat: “En realitat és allò tan cone-
gut de partir d’un fet local per
arribar a formulacions més glo-
bals”, resumeix. El concert, on
sonarà tot el disc Les cançons
tel·lúriques, estarà protagonitzat
per una banda amb bateria, con-
trabaix, guitarra elèctrica, pia-
no, vent i corda. Ja pensant en el
proper disc, Roger admet certes
dificultats: “Musicalment estic
molt inspirat, però les lletres no
em surten. Ara estic estudiant

lied, i també em bull la idea de
recuperar escrits sobre la Barce-
lona dels cinquanta, però són
només idees que resoldré anant-
me’n tot sol a algun indret per
posar-me a escriure”, conclou.
“Sigui com sigui, l’any que ve cal
disc nou i no em vull escapar”,
remata.

Cançons
tel·lúriques

Dijous 24
Mendetz. Les festes d’aniver-
sari de Mondo Sonoro posen
el pop sintètic de Mendetz
sobre l’escenari. Ritme i
melodia. Music Hall. 20.00 h
(15 euros).

Standstill. El seu darrer especta-
cle, Cénit, ofereix imatges
religioses i música d’intenció
espiritual marcada pel ritme.
L’Auditori. 21.00 h (16 euros).

Femi Kuti. L’hereu de Fela Kuti
manté la flama de l’afrobeat.
Ara presenta No place for my
dream. Barts. 21.00 h (5 euros).

Divendres 25
Manel. Amb el tercer disc dins
la memòria dels seguidors,
Manel torna a Barcelona.
Razzmatazz. 20.00 h (22 euros).

Sílvia Pérez Cruz & Refree.
De l’aliança entre tots dos ha
sorgit Granada, un disc de
guitarres i veus. Teatre Tívoli.
21.00 h (19 euros).

Dissabte 26
Paolo Fresu. La suau trompeta
de l’italià, acompanyada d’un
talent nu, el del pianista Dino
Rubino. Jamboree. 20.00 i
2.00 h (35 euros).

Madee. La banda, ja inactiva, es
reuneix un sol cop per
interpretar Onion’s Belt, el seu
disc més celebrat. Apolo 2.
20.30 h (18 euros).

Fanfare Ciocarlia. Als Balcans
hi ha les bandes blanques i les
negres. Les negres són les
formades per gitanos, i aquesta
és una de les millors. Apolo.
21.00 h (28 euros).

Diumenge 27
Alfonso Vilallonga. Amant del
cabaret, Vilallonga presenta un
espectacle per repassar tot
allò que ens envolta.

Jamboree. 20.00 i 22.00 h (18
euros).

Dimarts 29
Goran Bregovic. L’any passat
van posar de cap per avall el
públic del Cruïlla. Ara tornen a
fer el mateix amb el públic
assegut. Palau de la Música.
21.00 h (18 euros).

Dimecres 30
Manuel Fernández. Nou talent
del flamenc, amb un repertori
de peces pròpies i versions,
Manuel s’obre pas amb el seu
primer disc, Por arte de magia.
Apolo. 20.30 h (10 a 12 euros).

ART / Tibet
per J. Antón

La taula és d’origen francès,
estil Lluís Felip d’Orleans,
de fusta fosca, però ben sen-

zilla. Sembla estrany que des d’un
lloc tan humil Enric Prat de la Ri-
ba fes tanta feina i deixés Catalu-
nya encarrilada per arribar al seu
punt àlgid. En principi, el moble
és l’original del despatx del primer
president de laMancomunitat i és
—juntament amb un gran retrat
d’ell, una edició original de la
Gramàtica catalanadePompeuFa-
brade 1918 i altremobiliari de des-
patx de l’època— l’epicentre de
l’homeopàticaperò endreçada i su-
cosíssima mostra La Mancomuni-
tat de Catalunya, 1914-1925, que la
Diputació de Barcelona té al vestí-
bul de la seva seu.

La mà de l’historiador Albert
Balcells remenant i fent troballes
en els arxius de l’antiga institució
es deixa veure tant en l’exposició
com en el llibre resultant. Per
exemple, els dosmapes de comuni-
cacions telefòniques, un de raquí-
tic de 1917 i un que ja sembla una
teranyina, de 1922. Entremig des-
taca el fet que Prat de la Riba
destinà un dels vuit membres del
seu consell permanent a la cartera
exclusiva de Telèfons, així com el
36% del seu pressupost ordinari i
el 57%de l’emprèstit de 60milions
de pessetes que es va començar a
emetre el 1920, amb els títols tan
bellament i noucentistament il·lus-
trats i que llueixen a la sala. Així,
dels 1.087municipis quehi havia a

Catalunya el 1914, només 38 te-
nien telèfon, però en poc temps en
gaudirien 400 pobles, amb la seva
centraleta (el 1923, Balaguer tin-
dria la primera automàtica de tot
Espanya), i s’acabarien instal·lant
5.950 quilòmetres de línia.

És que la cosa estava magra.
“En la comarca Bergadana s’està
patintunserveydetestablede ferro-
carils, de talmanera, queper recor-
rer cent kilometres s’està 8, 15 i fins
23 dies. Aixó fa impossible la vida
industrial...”, escriu el propietari de
laColòniaVidal aPuig-reig, Ignacio
Vidal, en una missiva —exposada—
que el 24 de juny de 1920 adreça a
Francesc Cambó perquè “se ser-
veixi exercir sonvalimentpropdels
elements que dirigeixen la Manco-
munitat...”.

Sí, hi haviamolta feina per fer. I
de la més diversa i potser inver-
semblant: la guerra contra les
mosques—“per higiene, per estèti-
ca, per comoditat, per dignitat”—;
concursos per a la millora de la
raça bovina suïssa i de la raça ara-
nesa; de tractors imaquinària agrí-
cola; commemoracions del tercer
centenari deMolière... Cartells ori-
ginals de les campanyes, un darre-
re d’altre, constaten a la mostra la
tasca ingent. Hi ha fotografies del
llançament d’un globus sonda el
1916; o una altra amb nens de la
Casa Provincial de la Caritat fent
gimnàstica a la platja de la Barce-
loneta, entre 1920 i 1925; una terce-
ra on dos operaris posen una
instal·laciómeteorògrafa a les ales
d’un avió; una quarta immortalit-

zant els alumnes d’un curset de
viticultura i etnologia, gairebé al
davant del cartell que explica i
promociona el llançament de l’Es-
cola Superior de Bibliotecàries,
“amb els estudis més escaients
per a la superior cultura femeni-
na i la seva professió”, que és “una
de les més nobles ocupacions a
què pot consagrar-se una senyore-
ta”, afirmaamb el català ja norma-
litzat per Pompeu Fabra, visible
uns plafons enllà.

“Que no hi hagi ni un sol Ajun-
tament de Catalunya que deixi de
tenir, a part dels serveis de la poli-
cia, la seva escola, la seva bibliote-
ca, el seu telèfon i la seva carrete-
ra”, es posava com a fita Prat de la
Riba en el discurs de presa de pos-
sessió el 13 d’abril de 1914. I amb
els anys, acabada laGranGuerra, i
veient la independència de Fin-
làndia, Estònia, Letònia, Lituània,
Polònia, Txecoslovàquia, Hongria
i (després Irlanda), hi havia la
il·lusió d’aquesta via...

Una exposició petita, de poc
pressupost segurament, però efi-
caç. Com la Mancomunitat ma-
teixa, doncs.

Concerts

ROGER MAS
Església del Pi, Barcelona
Divendres 25. 21 hores
28 euros

Una petita exposició
resumeix la gegantina
obra de la
Mancomunitat

PRAT DE LA RIBA I LA MAN-
COMUNITAT DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126
Fins al 31 d’octubre

SALÓ DEL LLIBRE INFANTIL I
JUVENIL DE CATALUNYA
Pavelló Firal de Mollerussa
Del 28 d’abril a l’11 de maig

Amb l’arribada del bon temps són
pocs els barcelonins que es resis-
teixen a prendre alguna cosa re-
frescant en una terrassa. El cèn-
tric carrer d’Enric Granados fun-
ciona gairebé com un reducte de
la ciutat: gastronomia i art es con-
centren per oferir un espai de
desconnexió de la metròpoli.

El local Granados treballa des
de fa un any i mig per oferir el
vermut menys convencional: xips
de carxofa o amb aroma de
tòfona, cloïsses al gust o olives

farcides manualment. La cuina no
interromp el funcionament de les
12 a les 24 hores, tot possibilitant
un espai informal sense límits
d’horaris per als àpats.

G r a n a d o s
pretén aconse-
guir un am-
bient distès. L’a-
c o m p a n y a
amb un dis-
seny interior al-
ternatiu: taules
rodones, il·lu-
minació exte-
rior i una barra
de bar que pro-
picia converses
entre amics o
companys de

feina. La terrassa amb llum solar
durant tot el dia és la joia de la
corona.

Granados
Enric Granados, 6. Barcelona

La modesta taula de Prat de la Riba

D ’alguna manera, la festa
del llibre de Sant Jordi
s’allargarà a Mollerussa

gairebé dues setmanes més per-
què la ciutat acollirà el 30è Saló
del Llibre Infantil i Juvenil de Ca-
talunya. Les emocions i els senti-
ments que se senten a través de
la literatura són els fils conduc-
tors de l’edició d’enguany. El cen-
tre neuràlgic del saló, l’únic esde-
veniment d’aquestes característi-
ques a Catalunya i el més gran
d’Espanya, serà al Pavelló Firal,
on es podran fullejar ni més ni
menys que 4.500 volums de lli-

bres i contes adreçats a nois i
noies per sota dels 16 anys. Un
ampli espai —de 3.000 metres
quadrats— que també acollirà sis
exposicions. La principal té el su-
ggeridor nom de Pessigolles,
Catàleg d’emocions i sentiments.
El saló, promogut pel Consell
Català del Llibre Infantil i Juvenil
(ClijCAT) i l’Ajuntament de Mo-
llerussa, comptarà amb una
àmplia presència d’autors, edi-
tors i il·lustradors. Alguns de
molt mediàtics, com ara Roser
Capdevila, “mare” de les Tres Bes-
sones, o Jordi Sierra i Fabra, un
dels autorsmés prolífics de la lite-
ratura juvenil d’Espanya.

Com pràcticament tots els es-
deveniments culturals que te-
nen lloc a Catalunya aquest
any, el Saló del Llibre Infantil
tindrà un espai per a la
celebració del Tricentenari:
una exposició d’il·lustracions
originals del llibre 1714. I una
altra de les exposicions, His-
tòria de Catalunya, una història
de treball, pacte i cultura,
facilitarà el repàs dels períodes
més importants de la trajectò-
ria de Catalunya, però amb la
particular mirada i interpre-
tació de joves escriptors i il·lus-
tradors de l’escola d’escriptura
de l’Ateneu Barcelonès.

Disset segells editorials, en-
tre ells un nou deMadrid que ha
començat a editar en català, par-
ticiparan en duesmostres del sa-
ló: Selecció dels millors llibres del
2013 i Novetats editorials.

Pel saló s’espera que passin
3.000 escolars de Catalunya
que tindran l’oportunitat de
conèixer escriptors diversos,
entre ells Rodolfo del Hoyo,
Gemma Lienas, Enric Lluch i
Jordi Vila Delclòs.

A més de les exposicions, el
saló programarà una dotzena
d’activitats paral·leles, concen-
trades especialment en el cap
de setmana. Una de les més des-

tacades és la visita —el 10 de
maig— de Geronimo Stilton en
el cos de l’escriptora italiana Eli-
sabetta Dami, que signa així la
famosa sèrie de llibres que nar-
ra les aventures i misteris del
ratolí Geronimo Stilton. No fal-
taran espectacles infantils, com
El Petit Príncep, a càrrec del Pe-
tit Bombay, o Pomelo, un viatge
de les experiències i els senti-
ments d’un petit elefant que
guia Judit Farrés. El saló
tindrà, cada dia, sessions de con-
tacontes obertes al públic en ge-
neral i acollirà unes proves el
Certamen Nacional Infantil i Ju-
venil de Lectura en Veu Alta.

Roger Mas presenta
un disc amb càntics a
la verge de Solsona i
poemes de Verdaguer

El rock pren les Festes de Primavera
amb concerts de tota mena. Melen-
di, celebrant el desè aniversari de la
seva carrera, protagonitza el primer
concert sonat. La Farga acollirà
l’endemà el segon plat fort de les
festes, amb les actuacions del veterà
Rosendo i de Mago de Oz. Com a
alternativa gratuïta, el mateix dia 26,
Elefantes, Tremenda i Ruidoblanco
al parc de la Remunta a les 21.00 h.
(Festes de Primavera. L’Hospitalet
de Llobregat. La Farga, dies 25 i 26.
21.00 h. 22 euros)

Cartell del Laboratori Provincial d’Higiene de Barcelona en la
campanya de lluita contra les mosques. / biblioteca de catalunya

La literatura juvenil, a Mollerussa

ELS RELATS DEL PARE BROWN
G. K. Chesterson
RBA
1.200 pàgines. 29 euros

MEMÒRIA DE SANG
Enric Calpena
Ediciones B
392 pàgines. 19 euros

SANT JORDI A BARCELONA
Ajuntament de Barcelona
Àgora Llibres
146 pàgines. 9 euros

EL PETÓ DE LILI MARLEEN
Pep Molist
Editorial Barcanova
80 pàgines. 8,3 euros

Flames en el silenci és l’eloqüent
títol de la dramàtica exposició
que Pau Nubiola presenta a la
Casa del Tibet de Barcelona
(Roselló, 181) i que reuneix 131
pintures acríliques que són re-
trats de 131 tibetans autoimmo-
lats mitjançant el foc en protesta
contra l’ocupació xinesa del Ti-
bet. Les obres inclouen imatges
dels autoimmolats durant el seu
sacrifici, fotos personals que l’ar-
tista ha envoltat de flames i re-
creacions.

L’espiritualitat forma part de l’obra de Roger Mas. / gianluca battista

La majoria
dels relats del
pare Brown,
el particular
detectiu que
encarna un ca-
pellà baixet i
grassonet, es
van publicar
primer en re-

vistes i després van ser reunits
en cinc llibres. Aquesta edició
aplega aquests llibres i altres re-
lats —traduïts al català per Im-
ma Estany— que van ser desco-
berts després de la mort de l’au-
tor, G. K. Chesterton.

Novel·la his-
tòrica amb la
qual debuta
Enric Calpe-
na, periodista
i professor de
Comunicació
de la Universi-
tat Ramon
Llull. Especia-

litzat en divulgació històrica, Cal-
pena aborda la Primera Guerra
d’Àfrica amb els avatars d’un
personatge, Joan Gort, que surt
de la seva Reus natal i acaba
guerrejant amb els Voluntaris
de Catalunya.

Sant Jordi al
Palau de la
Generalitat, a
l’Ajuntament
de Barcelona,
a la Diputa-
ció, al recinte
històric de
Sant Pau, al
Palau de Jus-

tícia, als museus... Ara l’Ajunta-
ment de la ciutat ha editat un
llibre —en castellà, català i an-
glès— fonamentalment gràfic
sobre la presència del sant a la
ciutat.

Naturalment
va ser la fa-
mosa cançó
alemanya Lili
Marleen —en
sentir-la a la
ràdio— allò
que va inspi-
rar el títol del
llibre infantil

—amb il·lustracions de Jorge
del Corral— que recull vuit his-
torietes del Pere. Un nen que
viu a Timoneda, on la gent i un
misteriós fotògraf esperen
que algun dia torni Lili Mar-
leen.

Circ amb animals! A Barcelo-
na?! No, no és que se’ls hagin
colat per una fissura legal: el
gall, el bou i el porc que apa-
reixen a Indomator, l’espectacle
de la companyia Animal Reli-
gion, que del 30 d’abril al 4 de
maig recala al Círcol Maldà, no
són de debò, sinó màscares
d’un singular bestiari que barre-
ja circ, dansa i música. Molt inte-
ressant.

Carles Geli

Luis Hidalgo

B. C.

Novetats

QUADERN Dijous, 24 d’abril del 2014 A G E N D A . 7

puigtl
Rectángulo




