
� Nascut l’any 1962 a Barcelona, Alfonso Vilallonga
forma amb la seva germana el duo Alfonso y Cristina,
l’any 1980, que arriba a les llistes d’èxits espanyoles.

� Posteriorment es trasllada a Boston, on obté el
doctorat en música en el Berklee College of Music. Els
anys 1990 i 1992, encara en Boston, edita els dos
primers discos i obté el premi Encore al millor
intèrpret de cabaret.

� El 1993, ja a Barcelona, munta l’espectacle El pulpo
en el garage i dos anys després edita el seu primer disc
en castellà, Bugui del conformista. Des de llavors
alterna espectacles i discos amb la composició de
bandes sonores (Cosas que nunca te dije i Mi vida sin
mí, d’Isabel Coixet; Princesas, de Fernando León, o
Transsiberian, de Brad Anderson) i partitures per a
teatre (Aloma, de Dagoll Dagom).

� El 1999 obté el Premio Especial de la Crítica Teatral
pel musical Turning Point i el 2001 el Sebastià Gasch.

MIQUEL JURADO

Libérame és el títol de l’últim
disc d’un dels nostres artis-
tes més polifacètics: el pia-
nista, compositor, cantant i

actor Alfonso Vilallonga. Dilluns
passat va presentar aquest nou tre-
ball a la sala barcelonina Luz de
Gas. Prim, nerviós, barrejant sense
complexos el castellà i el català,
amb una presència a mig camí en-
tre la timidesa i l’extraversió, però,
això sí, sempre dominant total-
ment l’escenari, acostant-se de for-
ma increïble fins al seu públic i por-
tant-lo amb tremenda facilitat fins
als paisatges personals i absurds
que narren les últimes cançons que
aquests dies acaben de veure la
llum. Libérame és un projecte sum-
mament ambiciós, deu cançons ori-
ginals i una versió de Leonard Co-
hen, que el propi cantant i compo-
sitor barceloní ha produït i editat
(distribuït per K Indústria).

Al llarg dels últims quinze
anys Vilallonga s’ha guanyat a
pols una fama d’intèrpret escudat
darrere del seu piano i proper al
cabaret i a la chanson francesa. A
Libérame dominen les guitarres,
els ritmes mestissos i els textos
que pendulen entre la biografia i
la ironia vidriòlica.

Pregunta. Es tracta d’un disc
sorpresa?

Resposta. No ho crec, més aviat
és una evolució natural. Vaig co-
mençar amb treballs molt de caba-
ret, després va ser més cançó de
càmera i ara és una barreja de tot
això. Les lletres estan en la meva
línia: una mica autobiogràfiques
però sempre barrejat amb ficció i
molta imaginació. Sempre escric
sobre coses que m’han succeït, so-
bre coses que conec.

P. En una de les seves noves
cançons [Paisajes equivocados] es
berena a una diputada del Partit
Popular. Un costum antropòfag?

R. No, no és res antropòfag, és

una mica més... general. Alguna ja
me n’he berenat, ja.

P. En aquesta i en alguna altra
cançó del disc es nota un cert aire
provocador. La provocació és una
de les seves armes?

R. En absolut. Mai he pretès
provocar ningú. La provocació
buscada mai és efectiva. Una altra
cosa és que en les meves cançons
hi hagi molta ironia, fins i tot mala
llet. Quan escric m’agrada fer-ho
amb humor perquè amb humor
pots dir la veritat, pots dir qualse-
vol cosa sense por.

P. Inclosa la crítica social que
també es desprèn d’algun dels seus
temes?

R. Crítica social, no. Puc parlar
de coses que no encaixen però no
crec en la cançó denúncia o en la
cançó protesta. Una altra cosa és
dir les coses clares i amb humor.

P. El seu disc està cantat en cas-
tellà. Com viu el fet de cantar en
castellà des de Catalunya?

R: Sense cap problema. És la
meva forma natural d’expressar-
me. A més, aquestes històries de si
cantes en castellà o cantes en ca-
talà estan ja una mica passades.
Que cadascú canti com li surti! Ja
no m’afecta que em diguin que
hauria de cantar en català. I enca-
ra menys perquè mai he demanat
una subvenció. No crec que el di-
ner públic hagi de servir per fer
coses privades. Les subvencions no
estan ben repartides i es posa di-
ners en coses que haurien de ser
privades.

P. En alguns sectors culturals es
té el convenciment que només les
subvencions poden equilibrar el
mercat davant l’enorme pes de la
indústria anglosaxona o, en el cas
de la cançó, la castellana.

R. Tampoc és necessari que
tots els projectes tirin endavant. Es
fan massa discos, s’escriuen massa
llibres, es filmen massa pel·lícules.
Ara tothom sap fer cinema o can-

tar o escriure novel·les. Caldria po-
sar algun tipus de filtre, el proble-
ma és on i com posar-lo. Hi ha una
sobreproducció però la veritat és
que tampoc hi ha tantes coses real-
ment interessants al mercat.

P. On està el problema: en els
artistes, en el públic o en els proces-
sos intermedis?

R. El gran problema és en els
intermediaris. Veus molts responsa-
bles de cultura d’ajuntaments que
no saben res de música i que, a
més, no els agrada la música. Quin
criteri poden tenir per programar?
El públic sí que té criteri. Ho veus
al carrer, que és el millor aparador
(jo no canto al carrer perquè no
m’atreveixo). Hi ha molts artistes
venent la seva música i la gent es
para a escoltar i compra si li agra-
da, i si no passen de llarg. Tampoc
hi ha locals on els artistes com jo,
que tampoc em considero un cas
rar, puguin expressar-se. A Madrid
hi ha molts més locals per a gent
amb idees originals

P. Si hi hagués més locals a Bar-
celona la gent aniria a més concerts?

R. A Barcelona s’hi afegeix un
altre problema: el públic barceloní
és bastant esnob. Una cosa és tenir
criteri i una altra és la cultura de
sortir a escoltar música o anar al
teatre. Es va a coses concretes. La
gent prefereix sortir a sopar i men-
jar-se una mariscada que gastar-se
els diners en anar a un concert. He
viscut molt de prop els problemes
del Circol i del cinema Maldà i
sempre he pensat que podria con-
vertir-se en un cabaret, però qui
s’atreveix? A Barcelona no hi ha el
costum de sortir per anar a un ca-
baret.

P. Es considera un músic de ca-
baret?

R. Al principi de la meva carre-
ra buscava un concepte original i
se’m va ocórrer el del cabaret: una
mica de cançó, una mica teatral,
fins i tot algun monòleg... però jo
sempre he estat més músic que cap
altra cosa.

Discos, espectacles i bandes sonores

ALFONSO VILALLONGA Músic

“Amb humor
pots dir la veritat”

“Visc sense cap
problema el fet
de cantar en castellà
a Catalunya”

CORPORACIÓN
ECONÓMICA
DAMM, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción se convoca junta general ordinaria de
accionistas, para su celebración en la calle
Rosselló, 515, de Barcelona, el día 30 de
abril de 2009, a las 11 horas, en primera
convocatoria, o, si procede, en segunda
convocatoria, el día siguiente, a la misma
hora y en el mismo lugar, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación de la ges-
tión social y las cuentas anuales corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2008 y aplicación del resulta-
do de dicho ejercicio.
Segundo. Designación de auditor de
cuentas.
Tercero. Sustitución de la entidad encar-
gada de la llevanza del registro contable
de accionistas.
Cuarto. Autorización para la adquisición
de acciones propias.
Quinto. Aprobación del acta de la junta.
Todos los accionistas pueden obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que se someten a la apro-
bación de la junta, el informe de gestión y
el informe de los auditores de cuentas
sobre dichos documentos.
Para asistir a las juntas generales se
requiere poseer por lo menos 10.000
acciones y tenerlas inscritas en el registro
contable de anotaciones en cuenta con al
menos cinco días de antelación a la fecha
de celebración de la junta; los titulares de
menos de 10.000 acciones podrá agrupar-
se hasta reunir por lo menos 10.000 accio-
nes para designar una persona que les
represente.

Barcelona, 24 de marzo de 2009
El presidente del Consejo de Administración,

Demetrio Carceller Arce

El compositor i cantant Alfonso Vilallonga. / MARCEL·LÍ SÀENZ

Q-RENTA A. V., S. A.
CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración adoptado en su sesión celebra-
da el día de hoy, se convoca a los
señores accionistas a la junta general
que se celebrará el día 30 de abril de
2009, a las 16 horas, en primera convo-
catoria, y, en segunda, el día 5 de mayo
de  2009, a las 16 horas, en el domici-
lio social.

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas anuales, memoria
e informe de gestión, del ejercicio
social de 2008.
Segundo. Examen y aprobación, en su
caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2008.
Tercero. Aprobación, si procede, de la
gestión del órgano de administración
durante el citado ejercicio.
Cuarto. Autorización a Manuel
Cuadrado Sánchez para que transmita
sus acciones.
Quinto. Redacción, lectura y aproba-
ción del acta.  
Todos los accionistas tienen derecho a
examinar en el domicilio social, así
como a obtener de la sociedad,  en
forma  inmediata y gratuita, los docu-
mentos  que se someten a la aproba-
ción de  la junta, el informe de gestión
y el informe de auditoria.

Barcelona, 24 de marzo de 2009
El presidente y el secretario

del Consejo de Administración:
Lluis Amat Ferrer,

Javier Condomines Concellón
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El Goytisolo poeta

ROSA MORA

Com era de preveure, la
presència de Paco Ibáñez i
Julia Goytisolo ha estat
un dels grans atractius po-

pulars del cinquè congrés dedicat
a José Agustín Goytisolo. Julia
Goytisolo (Barcelona, 1956) va
ser radical. “Sóc la supervivent
d’un poema, Palabras para Julia.
M’ha sobrepassat i no vaig aconse-
guir identificar-me amb ell. Quan
Paco i el meu pare el van estrenar
a Cotlliure em vaig enfadar, vaig
plorar. No el vaig llegir fins als 45
anys. Quan era joveneta, tanta
gent que havia patit tortura a Xile
o l’Argentina, gent de tota mena
em parlava del poema, sentia que
era massa per a mi”. Ara bé, el va
cantar amb la mateixa passió a
l’Espai 4 del Palau de la Virreina
que la resta d’assistents al congrés.

“Mai em va llegir cap dels seus
poemes, ni tan sols Palabras para
Julia. Per a mi era el meu pare, no
un poeta. Sí que em llegia poesia
en català”. Era una de les obsessi-
ons de José Agustín, establir ponts
entre llengües a Espanya i a Hispa-
noamèrica. Julia recorda que va
traduir La pell de Brau, de Salva-
dor Espriu, poema molt significa-
tiu sobre l’encontre de cultures, el
1963. Dels integrants de l’anome-
nada Escola de Barcelona, va ser
el qui més interès va posar en
traduir poetes catalans al castellà.

Joan Tarrida, director editorial
de Galaxia Gutenberg / Círculo de
Lectores, explicà el calvari que va
viure José Agustín amb la
col·lecció Marca Hispánica, que
va néixer amb l’objectiu de publi-
car 100 títols de 43 autors cata-
lans, en edició bilingüe català-cas-
tellà i amb pròlegs d’especialistes.
“Ningú li va fer cas, ni la Generali-
tat ni el Ministeri de Cultura, no-
més la Diputació de Barcelona. A
més, va patir el silenci intel·lectual
i de mitjans de comunicació. José
Agustín, un home trist i melan-
còlic, era el gran defensor de les
causes perdudes. Volia ser part de
la cultura catalana”.

Julia Goytisolo hi va estar
d’acord. “Va voler que jo tingués
una educació en català i també en
castellà, per això em va portar a
l’escola Isabel de Villena, tota una
referència en aquella època. Els
Goytisolo eren castellanoparlants.
Era una família burgesa vinguda a
menys. El meu pare va aprendre el
català jugant a futbol al carrer”.

Julia va fer també les seves pri-
meres passes com a traductora,
quan estudiava. Per exemple, un
recull de narracions d’Espriu, es-
crites en un català-caló, que la va
fer anar de corcoll. Tenia com a
professor particular de matemàti-
ques a Gato Pérez, amic dels seus
pares. I a través d’ell va consultar
a un noi gitano per afinar la tra-
ducció, que va acabar pactant
amb el propi Espriu. Però allò no
era per a ella. Treballa a l’Ajunta-
ment de Barcelona des de 1986 i
des de fa 12 anys és directora de
Barcelona Catalunya Film Comis-
sió.

Als deu anys de la seva mort,
Julia opina que el seu pare “segui-
rà sent per molt temps un poeta
popular. Mai es va sentir un
intel·lectual, li agradava arribar a

la gent”. Admet que el que tants
músics, com Kiko Veneno, Peret,
Muchachito, Rosa Leon, Joan Ma-
nuel Serrat, los Goliardos... i, so-
bretot, Paco Ibáñez, fessin ver-
sions musicals dels seus poemes va
contribuir molt a aquesta popula-
ritat. “Era el més rebel dels Goyti-
solo”, diu.

Julia, la seva mare, Ton Caran-
dell, i el especialistes en José Agus-
tín dissenteixen de la plàcida infan-
tesa a casa dels Goytisolo després
de la mort de la mare, Julia Gay, el
17 de març de 1938, explicada ahir
per Luis Goytisolo. “Va ser terri-
ble. La casa va quedar en silenci,
es van amagar les seves fotos, es va
prohibir el nom de Julia. Fins i tot
l’avi va obligar la minyona, que es
deia Julia Santolaria, a què es can-
viés el nom. Es va dir Eulàlia”.

Amb els anys, José Agustín li
va dedicar un poema, Eulalia de
puntillas. Morta la Julia Gay, ella

var fer tot el possible perquè la
família tirés endavant.

“Aquell silenci els va afectar
molt. Moltes coses no dites durant
la infantesa. L’avi, José Goytisolo,
no va poder superar-ho de cap de
les maneres. A casa es parlava de
física, ell era físic, de la naturalesa,
mai de literatura, mai de coses
quotidianes, de coses trivials”.

“Juan Goytisolo deia que José
Agustín era el puenteado dels ger-
mans. Va néixer just després de la
mort del germà gran, Antonio, a

causa d’una meningitis quan tenia
vuit anys. El meu avi se’l va saltar,
va passar directament de Marta,
nascuda després d’Antonio, a
Juan”.

Era tal la desafecció del pare per
José Agustín que ni li parlava, ni
pràcticament el mirava, van expli-

car. Ton Carandell va dir que s’ha
parlat molt del que va significar la
mort de la mare pel José Agustín i
que es tindria que estudiar més les
relacions entre pare i fill.

Miguel Dalmau, autor de Los
Goytisolo, va afegir: “José Agustín
va sobreviure airós i lúcid a

aquests drames, sense l’amargu-
ra del rencor, i va saber trobar la
seva pròpia veu”.

Esther Tusquets, que va editar
el poeta a Lumen, el va definir
com un “pocavergonya encanta-
dor”, amb qui va mantenir rela-
cions d’amor-odi.

“Sóc la supervivent
d’un poema”

Julia Goytisolo parla de l’impacte que
ha tingut en ella ‘Palabras para Julia’

Julia Goytisolo i Paco Ibáñez durant la seva intervenció, el dimarts, al congrés sobre José Agustín. / MARCEL·LÍ SÀENZ

José Agustín Goytisolo va escriure, amb motiu dels Jocs Olímpics Barcelona 92, la Novissíma Oda a Barcelona (Lumen, 1993). És el primer llibre bilingüe
castellà-català de la seva bibliografia poètica. El va dedicar a Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Pere Quart, que el varen precedir en la tradició de les odes a
Barcelona. L’obra, inclosa en l’edició crítica Poesía completa (Lumen), de Carme Riera i Ramón García Mateos, es divideix en sis cants, que corresponen a sis
moments de la història de Barcelona. El poeta dóna veu a un personatge distint en cadascun dels cants. Són sis símbols que representen la Barcelona mestissa.
El que aquí reproduïm es titula Andreu Roig i ens parla de l’època dels Àustries.

“Juan Goytisolo deia
que José Agustín era
el ‘puenteado’ dels
germans”, segons Julia
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