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Independent. Vida nova des-
prés de l’estiu. És el que sem-
bla que pensin els responsa-
bles de Cineambigú, les ses-
sions del qual passen a realit-
zar-se als cines Verdi Park.
Però el que no canvia mai és
la filosofia de la tradicional
cita dels dimarts: estrenes
de pel·lícules sense distribu-
ció comercial, obres destaca-
des dels festivals internacio-
nals, cine documental, indepen-
dent, en VOSE i 35 mil·límetres.

El dia 13 serà la primera cita
amb Francis Ford Coppola i Youth
Without Youth (2007), la pel·lícula
(a la imatge) amb què el director va
tornar a dirigir després de 10 anys i
que obre una nova etapa en què

s’allunya de la indústria i aposta pel
cine independent. També s’ha pro-
gramat el documental de Terence
Davies Of Time And The City
(2008) i el nou treball del col·lectiu
Yes Men, Yes Men Fix The World
(2009). Cineambigú.| Verdi Park (Sa-
la B). Dues sessions, tarda i nit.

TEATRE

FESTIVAL

MÚSICA

Subhasta. Daniel Canogar, Albert
Ràfols Casamada, Eduardo Chilli-
da, Luis Feito, Jaume Plensa, Susa-
na Solano, Antoni Tàpies i un gran
etcètera d’autors firmen les 68
obres que des de dimarts s’exposen
a la seu de la Fundació Godia de
Barcelona. Avui, la casa Sotheby’s
durà a terme, a les 19.30 hores, una
subhasta benèfica (les obres par-
teixen d’un preu de sortida d’entre
200 i 34.000 euros) i la recaptació es
destinarà a la Fundació Pequeño
Deseo, que des de l’any 2000 dedica
el seu esforç a fer cumplir un desig a
nens amb malalties cròniques o de
mal pronòstic. La idea és allunyar
temporalment el nen i la seva famí-
lia de la rutina diària que es veuen
forçats a viure a causa de la seva
malaltia. www.fundacionfgodia.org
y www.fpdeseo.org

� Jazz íntim. Amb ella el jazz ha
deixat de ser un estil musical per a
minories. Diana Krall, una de les
millors intèrprets del jazz actual, ini-
cia avui a Barcelona (Auditori del
Fòrum, 21 hores) una gira de tres
shows per Espanya presentant el seu
darrer disc Quiet Nights, on canta
moltes de les seves vivències perso-
nals amb la seva particular veu ínti-
ma, i la seva manera apassionada de
tocar el piano.

� Inclassificable. És una de les
grans, però també una de les més in-
classificables. Nina Hagen mescla
punk, funk i òpera en les seves
cançons i en els seus concerts. Des
que va començar als anys setanta, ha
pujat i baixat de la primera línia musi-
cal i ha canviat de banda en nombro-
ses ocasions. Divendres, en l’únic con-

cert que té programat a Espanya, se-
gur que aconseguirà sorprendre els
seus seguidors (sala Razzmatazz, di-
vendres 9 d’octubre, 22 hores).

� Denúncia musical. Han passat vint
anys des del seu primer disc, Mousse-
leu, que la va llançar a la fama. Des
de llavors, la malinesa Oumou Sanga-

ré continua combatint les injustícies
socials amb una música seductora,
vibrant i, sobretot, optimista, ja que,
segons ella “aquesta actitud és la que
acaba guanyant la partida”. Potser
per això ha titulat l’últim treball
amb la paraula Seya (alegria), que és
el que contagia des de l’escenari.
(Festival Músiques del Món. L’Audi-
tori, divendres 9 d’octubre. 21.30 ho-
res).

� Sense tòpics. Allunyant-se de tots
els tòpics que l’havien acompanyat
al llarg de la seva carrera, Andrés
Calamaro, presenta a Girona un
nou disc, La lengua popular, el pri-
mer en 12 anys, format per cançons
inèdites i, segons Calamaro, “ínti-
mes i quasi privades”. (Temporada
Alta, Girona, Pavelló de Fontajau,
dia 11, 23 hores).

Capital del blues. Durant 10 dies el
gospel i el blues, la música d’herència
afroamericana, inundarà la ciutat valle-
sana de Cerdanyola. La programació
és variada: des de Loquillo, un dels
millors crooners del país (a la dreta),
fins al mestre del baix Richard Bona,
passant per la música de Nashville
amb Charles Walker & The Dynami-
tes; la germana de Jerry Lee Lewis, la
pianista Linda Gail Lewis; el blusman
Quico Pi de la Serra; el gospel de Zetzà-
nia & Erwyn Seeruton, (que fa 15
anys); una sessió golfa a càrrec de Las
Poutrelles Fever, les guitarres explosi-
ves de Nick Curran, Gnaposs, Demian
Band, The Deans. L’últim dia, una bar-
bacoa & blues al parc del Turonet i un
final de festa de flamenc-billy amb Chi-
co Ocaña. Festival Internacional Blues
de Cerdanyola (del 9 al 18 d’octubre).
www.bluesdecerdanyola.com

Amb bons ulls. Són 17 espectacles de
dansa, música, teatre i cine que es
podran veure en set escenaris dife-
rents. Tanta diversitat té un nexe: els
espectacles són gratuïts. A més, Leila
Barenboim i Gabriela Marsal, les di-
rectores del Festival Ulls, defensen
que els espectacles s’han programat
amb la “intenció d’estimular el diàleg
cultural entre Europa i Amèrica Llati-
na”. El veneçolà DJ Merey, la samba
brasilera de Mandacadu, la compan-
yia torinesa Assemblea Teatro amb
l’obra El funeral de Neruda i el grup
electrònic francès Karterykash són al-
gunes de les propostes. També es po-
dran veure per primer cop a Espan-
ya tres espectacles dels grups Rizo-
ma Cultural i Master of Tears. Festi-
val Ulls 2009. Barcelona. (del 14 al
18 d’octubre). www.ulls.org

Un clàssic. Antropofàgia, viola-
cions, amputacions, violència i
sang són presents a l’obra Titus
Andronicus escrita per William
Shakespeare cap al 1593, una
de les obres escrites pel bard an-
glès que han tingut menys repre-
sentació. No falten tampoc al
muntatge que el grup madrileny
Animalario, dirigit per Andrés
Lima, va estrenar a Mèrida i
que ara ens porta al festival
Temporada Alta de Girona (dia
10).

L’obra, “una selva d’animals
salvatges que es devoren entre
si”, segons Lima,narra la tra-
gèdia familiar que viu el general
Titus, absent de Roma durant
anys, en una llarga guerra con-

tra els gots en què ha perdut
diversos fills.

Malgrat tota aquesta violèn-
cia, les paròdies i el sentit de
l’humor no són absents en
aquest muntatge realitzat per
una de les companyies de teatre
de més èxit de l’actualitat, tal
com en fan prova la desena de
premis Max que han guanyat
fins ara.

Altres cites teatrals de la set-
mana dins del Festival Tempora-
da Alta de Girona són: La infan-
ticida i Germana Pau, de Víctor
Català (dies 9 i 10), Prometeu
no res, de Diego Anido, Sílvia
Delagneau i Jordi Oriol (dia 9),
Ifigènia, de Jordi Coca (dia 12).
http://www.temporada-alta.net/

CONCERTS

AGRIC-BEMVIG, SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accio-
nistas de la misma a la junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social,
situado en la carretera C-17, km 72,686, de les Masies de Voltregà (Barcelona), el día 13 de
noviembre de 2009, a las 17 horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum
exigido, el siguiente día, 14 de noviembre de 2009, en el mismo lugar y hora, para  deliberar
y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
Primero. Anular  y dejar sin efecto la ampliación de capital en curso acordada en la junta
general ordinaria de la sociedad celebrada el 23 de junio de 2009.
Segundo. Ampliar el capital de la sociedad mediante aportaciones dinerarias
Tercero. Ampliar el número máximo de miembros del Consejo de Administración y modificar
el artículo correspondiente de los estatutos sociales.
Cuarto. Nombrar, en su caso, nuevos miembros del Consejo de Administración.
Quinto. Aprobación del acta en la misma junta o, en su caso, nombramiento de intervento-
res.
Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la junta gene-
ral, así como el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y el informe sobre
la misma elaborado por el Consejo de Administración, podrán ser examinados desde el día
de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar
copias de los mismos, que les serán entregadas o enviadas de forma inmediata y gratuita”.

Masies de Voltregà, a 29 de septiembre de 2009
El secretario del Consejo de Administración, Pere Rifà Ferrer

Nina Hagen, el 2006, i la cantant de Mali Oumou Sangaré, a la dreta.
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»Hisenda. Aprovat alt. Admi-
nistració lenta, però segura. Mi-
llet era president de l’Orfeó Ca-
talà des de 1978 i de la comissió
executiva del Consorci del Pa-
lau des de 1983. Han fet falta
cinc lustres, però els bitllets de
500 euros són molt cridaners.
També va costar molt trincar Al
Capone. Per evasió d’impostos,
vés per on.
»La premsa. Aprovat pelat. No
tenim entre nosaltres cap
Mikael Blomkvist capaç d’inves-
tigar autònomament, entre d’al-
tres raons perquè les seccions
d’investigació dels mitjans han
estat suprimides, però un cop
destapada l’olla s’estan fent els
deures. La carta de l’exsecretari
de l’entitat, Raimon Bergós, ex-
plicant els tripijocs per enganyar
Hisenda o el rebut signat per Àn-
gel Colom, publicat després que
negués haver ingressat cap caler
del Palau, han estat dues peces
d’alta literatura periodística.
»La justícia. Necessita millorar.
Com a mínim, en agilitat, ahir
es va aixecar el secret de sumari i
Millet i Montull declararan el
dia 19 d’octubre. Els documents
desapareguts des que els Mos-
sos van escorcollar el Palau a
final de juliol no declararan mai
més.
»El relleu al palau.També neces-
sita millorar, i molt. És cert que
el nou administrador es mostra
enèrgic però, finalment, la presi-
denta de l’Orfeó, amb tots els res-
pectes que mereix la persona,
era vicepresidenta amb Millet.
No hem sentit repetir que calia
fer “foc nou”?
»La política. No és que necessiti
millorar, és que no s’ha presen-
tat a classe. Declaracions de cir-
cumstàncies i prou. La setmana
passada el Parlament va rebut-
jar constituir una comissió d’in-
vestigació, proposada per Ciuta-
dans i PP (tan contrari a aquesta
mena de controls a d’altres in-
drets), per allò que “cal deixar
treballar la justícia”. La justícia
ja treballa, la política no. És ob-
vi que en un escàndol d’aquestes
dimensions, on ja s’hi ha barre-
jat el finançament dels partits,
cal esbandir responsabilitats po-
lítiques greus. Però ses senyories
estan encarregant informes men-
tre es lamenten de la “desafec-
ció” general.

Els Mossos d’Esquadra són presents a les novel·les negres dels nous autors, que reflecteixen les seves trifulgues amb els ‘nacionals’. / CARLES RIBAS

Notes al
Cas Palau

AGUSTÍ FANCELLI

ROSA MORA

Un dia qualsevol, a primera
hora del matí. Just acaba
d’obrir el bar d’en Salva i
la Mari. Álex és un dels

primers clients, ha passat mala nit i
no tenia tabac. Entren el seu germà
Epi, que ni tan sols s’adona que hi
ha l’Álex, amb el moro Tanveer
Hussein. Es queden a la barra.
L’Epi du una bossa d’esports. Treu
un martell i mata a cops el seu amic
Tanveer. El que més el preocupa és
que la Mari haurà de netejar tot
aquell bassal de sang. Així comença
Tarde, mal y nunca (Saymon Edicio-
nes), de Carlos Zanón. És una
novel·la políticament incorrecta,
transgressora, sense concessions.

Tot passa en 24 hores en un barri
de Barcelona, que podria ser el Ra-
val, Poblenou o Sants, un barri on
hi ha molta immigració. La idea,

explica Zanón, “era capturar l’aquí
i l’ara, baixar un dia al carrer i
veure. És també un espai mental, en
què domina la incomunicació abso-
luta. L’un no té ni punyetera idea
del que pensa i vol l’altre”.

Tanveer no passa desapercebut
al barri. Es droga molt, beu massa i
és hàbil amb la navalla. És amic
d’Epi, un penjat de la droga que té
una furgoneta tunejada i emmoque-
tada, on els dos fan nit. A Tanveer
no li costa res recollir prostitutes i
maltractar-les gairebé fins a la
mort. Tiffany, peruana, amb les ce-
lles tatuades de blau, és la reina men-
jacors del barri. Epi n’està enamo-
rat, però ella prefereix en Tanveer.

“Tanveer resulta fascinant, en-
cara que és un bèstia. Saps que si
estàs al seu costat no et passarà
res. Tiffany està desarrelada, va
arribar pensant en un futur idealit-

zat i es troba amb els mateixos pro-
blemes que tenia al seu país. Epi és
el noi que mai compta en el grup.
El seu germà Álex és esquizofrè-
nic. Probablement el brot li hagués
sortit de totes totes, però l’abús de
drogues hi ha ajudat. Té un cert
sentit comú. Epi, no. I quan vol
prendre la iniciativa passa el que
passa”.

Són els supervivents del barri.
Tots els que han pogut han mar-
xat. Se’n van perquè se senten des-
plaçats, cada cop arriben més im-
migrants. “Els que es queden no
tenen futur ni els importa. Estan
desorientats, desconcentrats, no te-
nen mapa ni brúixola. No és una
actitud nihilista; no hi ha Déu,
però hi ha fe. La seva vida és el
present immmediat i viuen el dia
com si fos el primer i l’últim”.
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Carles Geli repassa l’última bibliografia sobre la Setmana Tràgica i l’afusellament de Ferrer i Guàrdia,
en complir-se cent anys � Catalina Serra entrevista el músic Pascal Comelade � Xavier Monteys

reflexiona sobre habitatge i ciutat amb motiu de la celebració de la Setmana de l’Arquitectura
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La Barcelona canalla
Nous autors converteixen la ciutat en l’epicentre de les seves

novel·les. En clau negra i des de visions molt diferents.



XAVIER MONTEYS

Amb motiu de la Setmana de
l’Arquitectura s’han progra-
mat als locals del FAD, que
avui concedeix els seus pre-

mis, unes conferències que pretenen
reflexionar i debatre sobre com inter-
venir actualment, “en un moment de
saturació del parc d’habitatges amb
gran quantitat d’importants expansio-
ns urbanístiques”. Paral·lelament,
l’exposició que es pot veure al
Col·legi d’Aparelladors, Habitatge,
Ciutat, Societat, organitzada per l’Ar-
quinFad, vol mostrar casos en què
l’edifici i la ciutat estableixen uns lliga-
ms exemplars. Els 10 casos triats són
contemporanis, des de l’època olímpi-
ca fins avui, la meitat són projectes de
tal magnitud que poden ser conside-
rats conjunts urbans, l’altra meitat
semblen portar la ciutat al seu inte-
rior. Aquestes línies són una aporta-
ció a aquest debat.

L’arquitectura moderna ha obser-
vat la ciutat com un laboratori. D’al-
guna manera, ha trobat en la ciutat
un model per als plantejaments de
l’organització de l’habitatge
col·lectiu. Els edificis d’habitatges no
només estan arrelats a la ciutat per
raons òbvies (no es poden sostreure a
la gravetat), sinó que ho estan concep-
tualment perquè, en certa mesura, es

construeixen com una rèplica de la
ciutat. En la repetició dels elements de
les façanes, en l’exhibició de les seves
infraestructures, en la manera de mos-
trar els elements d’accés, sobretot
quan es realitzen per passeres; en tots
trobem un rerefons urbà i sistemàtic.
En alguns casos, aquesta mimetitza-
ció de la ciutat arriba pels elements
més petis, però no per això menys
importants: la numeració dels pisos
amb senyalitzacions gegants, els pavi-
ments triats com els de les voreres, etc.
La ciutat és una gran font d’inspira-
ció pels edificis d’habitatges. Un exem-
ple n’és el Walden 7 de Sant Just, l’edi-
fici que més lluny va dur aquestes rela-
cions amb la ciutat, batejava els passa-
dissos d’accés als habitatges com ca-
rrers amb plaques a la parisina.

Resulta inevitable plantejar-se, al
fil d’aquesta exposició i dels eslògans
de la Setmana de l’Arquitectura, una
qüestió a l’altre extrem. Com podria
imitar la ciutat els habitatges? Avui és
impossible assistir a algun debat so-
bre l’habitatge sense que trigui gaire a
aparèixer la qüestió de la flexibilitat,
fins i tot el Decret d’Habitabilitat en
fa esment. Podríem dir que tothom
vol que els habitatges siguin flexibles.
Però, i la ciutat? Pot ser flexible? I què
vol dir, una ciutat flexible? Òbvia-
ment, no és fàcil respondre, però crec

que almenys no hauria de ser especia-
litzada, que és el contrari de ser flexi-
ble. Un espai flexible per excel·lència
és la plaça Sant Jaume de Barcelona.
No té voreres, ni senyalitzacions en el
paviment, la podem creuar com vo-
lem, no té mobiliari que suposi que
hagi de ser utilitzada d’una manera
específica, tampoc no té barreres, ni
graons, malgrat el considerable desni-
vell, i la utilitzem per les coses més
variades.

Una casa flexible és una casa amb
peces no especialitzades; de la ma-
teixa manera, l’espai públic no ho
hauria de ser i, en canvi, els nostres
estan hiperdissenyats i s’ha abusat zo-
nificant-los i farcint-los amb tota me-
na d’elements. Són innecessàries la
quantitat i la forma dels fanals i dels
bancs; són excessives la quantitat, la
varietat i el disseny dels paviments
que ens “diuen” com els hem d’utilit-
zar. Les nostres ciutats haurien

d’aprendre a formular els espais pú-
blics de manera més domèstica, més
pràctica. Quan a casa volem fer algun
canvi, primer ho provem de forma
simple, aprofitant el que tenim, can-
viant algun moble de lloc per ajudar a
imaginar com serà; no cal construir
allò que imaginem, n’hi ha prou amb
utilitzar-ho d’una altra manera. Per
exemple, per què no provar primer
amb autobusos com seria la Diagonal
quan passi el tramvia?

Molts dels meus companys utilit-
zen sovint la distinció entre públic i
privat, quan es refereixen a les diferèn-
cies entre la ciutat i la casa. Crec que
hem abusat d’aquesta distinció i
l’hem accentuat artificialment i, evi-
dentment, com que no podíem fer
més privada la vida domèstica, hem
inventat i imposat unes regles d’ús de
l’espai públic abusives amb un resul-
tat en molts casos “llepat”. El carrer
és l’extensió col·lectiva de la casa. Un
dels més grans plaers a la ciutat és,
quan es comença a fer fosc, mirar cap
a dalt i adonar-se que el carrer és la
suma de les finestres de les cases. Ence-
ses de maneres diferents, sense unifor-
mes, sense disseny, variades i també
lletges permeten que imaginem la vi-
da al seu interior. Aquesta és la mane-
ra amb què els habitatges fan ciutat…
La resta és disseny urbà.

Fer habitatge, fer ciutat

RESIDENCIAL
PEGUERA, S. A.

CONVOCATORIA
DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración
de esta sociedad se convoca a los señores
accionistas a la junta general extraordinaria,
que se celebrará en el domicilio social, sito
en Barcelona, avenida Diagonal, 407, prin-
cipal, el día 16 de noviembre de 2009, a las
12 horas, en primera convocatoria y, en su
caso, el día siguiente 17 de noviembre de
2009, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Reelección del órgano de admi-
nistración.
Segundo. Delegación de facultades.
Tercero. Acta de la junta.
Se hace constar el derecho de todos los
accionistas a obtener, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la junta y a
examinarlos en el domicilio social.

Barcelona, 5 de octubre de 2009
El presidente del Consejo de Administración,

José M.ª Solanes Bertrán

Tothom vol que
els habitatges siguin
flexibles. Però, i la
ciutat? Pot ser-ho?

El carrer és la suma de les finestres de les cases que, en fer-se fosc, s’encenen de forma diferent i variada. / JOAN SÁNCHEZ
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De tots els personatges que mal-
viuen en aquest barri de barris, el
més repugnant és Helio, un tipus
que treballa a la construcció i que
la seva feina és contractar pale-
tes. Els insulta, els humilia, els
maltracta. “És el pitjor del pitjor,
la pura essència de la maldat. La
maldat igual que la violència pro-
dueixen plaer”.

La droga és present a gairebé
cada plana. “És facil de trobar i
de consumir, i és una fórmula ba-
rata d’evasió. Quan la pren un
xaval de 15 anys ho fa perquè és
divertit i transgressor, té una part
lúdica, però és devastadora, aca-
bes amb el cervell fregit”.

Carlos Zanón (Barcelona,
1966) és autor de quatre llibres
de poemes i d’una novel·la, Na-
die ama a un hombre bueno. Amb
Tarde, mal y nunca ha fet la dis-
secció d’un dia qualsevol en un
barri qualsevol de Barcelona, no
de la zona alta ni de l’Eixample,
per descomptat. Cronista despie-
tat dels nous temps, la novel·la
commociona.

La seva família vivia al Gui-
nardó i veien Barcelona com
un lloc llunyà. “No em sento
vinculat en el sentit afectiu a
Barcelona. La veig com un apa-
rador, i ara que el Woody Allen
ha marxat se’ls ha desmuntat
l’escenari”.

Sobre les ordenances urbanes
i sobre la prostitució al carrer es
mostra escèptic. “És la més gran
hipocresia que he vist mai. El que
passa és que a tots se’ns ha tornat
la pell molt fina. No hi ha ara
més degradació que als anys se-
tanta, i vivim molt millor. Clar
que hi ha algunes capes socials
que pensen que la integració con-
sisteix a anar a visitar el fill negre
adoptat d’uns amics. Cada cop hi
ha més barris multiètnics i molts
pensen que se’ns estan omplint
de púrria. El que jo dic, que te-
nim la pell cada cop més fina”.

De les ordenances munici-
pals, no en vol sentir a parlar.
“Tot està tan regulat que no et
pots moure. Normes i més nor-
mes, algunes tan delirants com la
que demana als músics de carrer
o de metro que a part de saber
cantar o tocar tinguin també un
repertori”.

El llibre de Zanón fa mal de
panxa. Ens ensenya una Barcelo-
na que molts voldrien guardar so-
ta l’estora. És la principal virtut
d’una bona novel·la negra: expli-
car un temps i una societat.
Diuen que el gènere negre ara és
moda, perquè Stieg Larsson ha
venut milers de còpies de la seva
trilogia. El que potser sí que és
moda és la Barcelona negra: si fa
uns mesos va sortir Barcelona ne-
gra, en què vuit periodistes escri-
bien sobre casos reals, ara s’aca-
ba de publicar Matar en Barcelo-
na en el qual 12 autors escriuen
sobre 12 crims reals que van suc-
ceir a Barcelona.

En qualsevol cas, Barcelona té
una bona tradició de novel·la ne-
gra. Des de Mario Lacruz (El ino-
cente, 1953), Manuel de Pedrolo
(Es vessa una sang fàcil, 1968),
Rafael Tasis (Un crim al
Paral·lel, 1960) a Jaume Fuster,
Maria Antònia Oliver i tants d’al-
tres. Manuel Vázquez Montal-

bán i la seva sèrie protagonitzada
per Pepe Carvalho marca un
punt i a part. És una crònica to-
tal. De Barcelona, de la transició,
de la política catalana...

No podem oblidar tampoc
tres col·leccions: la inoblidable
La Cua de Palla, Barcelona,
Màxima Discreció i La Negra.

Francesc González Ledesma,
que ja s’ha resignat a dir-li Raval
a l’antic Barri Xino, ha celebat
enguany el 25è aniversari del seu
policia Méndez en Sólo se vive
dos veces, i Alicia Giménez Bart-
lett ha fet de Barcelona l’escenari
de les seves novel·les. La darrera,
El silenci dels claustres, té com a
rerefons la Setmana Tràgica, te-
ma que també ha escollit Andreu
Martín amb Barcelona tràgica.

Pels carrers de Barcelona corre
un detectiu privat, Àngel Esquius,
també de Martín, aquest cop en
col·laboració amb Jaume Ribera.
Junts van fer la sèrie juvenil Flan-
nagan, i Esquius és una espècie de
Flannagan per a adults. L’infati-
gable escriptor ha iniciat una no-
va sèrie sobre una mosseta d’es-
quadra molt espavilada, Wendy.
Té dos títols: La nit que Wendy va
apendre a volar i Wendy ataca.

A aquestes veus tan aconse-
guides es van afegint les d’altres
generacions, que escriuen des
d’òptiques diferents, però que
també han escollit Barcelona
com a paisatge literari. Són nous
autors i, en general, interessants.
Gràcies a ells sabem les triful-
ques que va comportar l’establi-
ment dels Mossos d’Esquadra a
Catalunya i com de malament ho
van passar els policies nacionals
que es van incorporar al resta-
blert cos policial.

Jordi de Manuel (Barcelona,
1962) no és un desconegut. El seu
inspector Sergiot ja ha protagonit-
zat cinc novel·les, Tres somnis
blaus, Cels taronges, Cabells por-
pres, L’olor de la pluja i El raptor
de gnoms. La darrera, Mans lliu-

res és especialment atractiva pels
ingredients que conté: 2014, elec-
cions a la Generalitat, el possible
referèndum per a la independèn-
cia, les transformacions que viu
Barcelona.

Sergiot és funcionari del Cuer-
po Nacional de Policía i ocupa
una plaça interina al cos dels
Mossos. Té despatx a la comissa-
ria de les Corts, però quan pot
s’escapa a la solitud de la Via
Laietana. Es troben davant un
cas pelut: el candidat d’un petit
partit, amb gran carisma i molta
làbia, que pensa, encara que no
ho diu massa, en convocar un re-
ferèndum per a la independència,
és trobat mort en estranyes cir-
cumstàncies. Els últims dies ha
estat vist amb una prostituta de
luxe que també apareix morta.
Ordenen a Sergiot investigar el
que ha passat juntament amb
una jove caporal i un agent dels
Mossos. A ell li agrada més treba-
llar per lliure.

La Barcelona del 2014 pateix
una sequera de mil dimonis, tan-
mateix es raciona l’aigua de bo-
ca. Hi ha aldarulls dia sí dia tam-
bé. S’acaben d’inaugurar les no-
ves i espectaculars Rondes
Aèries. Després de tots els proble-
mes que havien provocat, ningú
pensava que aquella obra faraòni-

“A tots se’ns ha tornat la pell molt
fina. No hi ha ara més degradació de la
ciutat que als anys setanta,
i vivim molt millor”, diu Carlos Zanón
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CATALINA SERRA

Una mica tímid, cosa curio-
sa en un artista acostu-
mat a estar sobre l’escena-
ri, i nerviós en veure’s

obligat a parlar de si mateix per
donar a conèixer els seu nous treba-
lls, Pascal Comelade (Montpeller,
1955) es passejava l’altre dia amb
un piano de joguina a la mà. És el
seu instrument, allò amb què quasi
bé tothom l’identifica, però la seva
música, per descomptat, no és de
oguina sinó, diuen els crítics, una
de les aportacions més interessants
a l’escena musical del país. Queda
clar amb la doble entrega disco-
gràfica que fa aquests dies. Per una
part, el recopilatori del seu treball
dels noranta en la caixa-disc La
catedral d’escuradents i, per l’altra,
el nou disc Friki serenata, tots dos
publicats per Discmedi.

Pregunta. Per què aquest recopi-
latori ara?

Resposta. És senzill. Entre 1992
i 2002 tenia contracte amb la Vir-
gin, amb qui vaig gravar 15 discs.
El 2003 Emi va comprar Virgin, de
la que depenia el petit segell amb el
que treballava, i ho vam deixar.
Això volia dir que a partir de lla-
vors tot el meu material va quedar
descatalogat, fora del mercat. De
cap manera vull reeditar aquests
discs ni tornar-los a posar al mer-
cat tal qual, per això ja hi ha les
botigues de segona mà o Internet,
però em semblava interessant fer el
recopilatori d’aquesta dècada pre-
cisa.

P. Com ha fet la recopilació?
R. És una tria molt personal en

què m’he passat quasi tres anys.
Una mena de plat combinat on he
mirat de posar una mica de tot
buscant exemples molt precisos del
que vaig fer. Per exemple, agafo un
valset amb piano de joguina dels
molts que vaig escriure en aquell
temps. Es tracta que no hi hagi cap
repetició i que tot sigui diferent. És

la meva tria. He mirat de preservar
allò que em semblava més interes-
sant procurant que el disc fos cohe-
rent.

P. A la caixa hi ha dos discs
pròpiament recopilatoris
—Anemic cinema (1992-1996) i El
pianista del antifaz (1996-2002)—,
però encara n’hi ha dos més que
fan la recopilació temàtica. I a Sub-
versions de salon s’hi troba, a més
de les seves col·laboracions amb
Robert Wyatt o Toti Soler, una ge-
nial versió de l’Smoke on the
Water de Deep Purple tocat amb
una guitarra de joguina. Per què
tant d’amor a les versions?

R. Sempre m’han agradat. Als
vuitanta gairebé la meitat dels dis-
cos eren versions, ara només en
faig dues o tres per disc. He fet un
resum del que a mi em semblava el
millor. Són com un conjunt de les
meves obsessions musicals. Música
de pel·lícula, rock dels anys seixan-
ta i setanta, un parell de
col·laboracions... L’altre disc temà-
tic, Hiparxiologi del plat combinat
són també versions però de mate-
rial tradicional català. És una qües-
tió generacional. És la música que
s’escoltava al carrer o a la ràdio als
anys 70. El que compta és que és
música tradicional on tot està ba-
rrejat. Que sigui rock and roll o el
ball de l’àliga és el mateix. Al final
és la mateixa música, material po-
pular. Però en cap moment faig
folk. No. És música instrumental
popular.

P. També inclou un llibret amb
el catàleg de les seves pintures i
collages. Sembla el mateix.

R. Sí. Joguines, collage, còmic,
pop. És el meu món tant a la imat-
ge com a la música.

P. I el disc nou?
R. Vaig començar a preparar-lo

a mitjans de l’any passat i recull el
repertori actual que toquem ara
amb l’orquestra, on tots el músics
són de Barcelona.

P. Aquesta mescla de passat i
present reflecteix la seva evolució?

R. No tinc aquests conceptes
del passat, el present o el futur. Per
mi és la mateixa vida, les mateixes
obsessions. Sí, ja no tinc tupè, però
només tinc una vida i una colla de
gent que m’acompanya.

P. Ara té més públic.
R. Bé, als vuitanta era una pro-

ducció underground en un món un-

derground d’on no vaig sortir fins
als noranta. Però la manera de fer
musica, d’anar pel carrer o de pu-
jar a l’escenari és la mateixa.

P. Quan s’escolta la seva músi-
ca un es queda content.

R. El més important és el con-
cepte de plaer. Als vuitanta, al pe-
ríode punk o postpunk, vivíem en
el caos integral. A vegades penso
que va ser el millor període de la

nostra vida i d’altres veig que no,
que va ser el més gris. I als noranta
van començar els problemes con-
ceptuals amb la teoria, amb això
de com definir la música, l’avant-
guarda... Però ho he deixat de ban-
da tot. Ara el més important és
continuar amb aquest intent de tro-
bar el meu propi discurs i, sobre-
tot, el plaer, el plaer. Em considero
un enemic de qualsevol tipus de
dogma. Ja sé que és una visió una
mica individualista, però...

P. No es pot parlar d’escola,
però sí d’una generació o un grup
de gent molt determinat en què hi
seria vostè, Enric Casassas, Victor
Nubla, Max, Perejaume, Sisa, Pau
Riba...

R. Riba i Sisa van ser grans refe-
rents. Quan vaig arribar a Barcelo-
na l’any 73, em comprava tots els
seus discs. Va ser un gran luxe po-
der fer anys després alguna
col·laboració amb el Pau, i un disc
sencer amb el Sisa. Qui m’ho havia
de dir! Aquesta gent és la que va
fer la feina, nosaltres vam arribar

després. És veritat que hi ha coses
en comú, encara que sigui difícil
d’explicar.

P. Un altre que es podria inclo-
ure al grup seria Carles Santos. En-
cara que el seu piano és de veritat.

R. Seria un somni total tocar
amb ell encara que fos un minut.

P. Viu entre França i Catalun-
ya. No li crea problemes?

R. Tinc dues vides, així ha estat
sempre. Visc dues realitats i, sí, és
una mica esquizofrènic. M’encan-
ta la cultura catalana i hi ha un
punt que penso que sóc català.
Però, no. Encara que visc a Ceret,
al peu del Canigó, que antigament
era Catalunya, allò és francès, tant
des del punt de vista cultural com
polític. La referència allà és París.
De fet, a França tinc una altra dis-
cogràfica. Encara que el 85 % de la
meva feina és a Catalunya.

P. I per què viu allà?
R. Perquè és el meu paisatge, el

necessito per viure.

PASCAL COMELADE Músic

“El més important
és el plaer”

Pascal Comelade i el seu pianet de joguina. / MARCEL·LÍ SÀENZ

METALÚRGICA
INMOBILIARIA

BARCELONESA, S. A.
(MIBSA)

ANUNCIO DE SUSTITUCIÓN
DE TÍTULOS 

A los efectos de lo previsto en el artículo 59 de
la Ley de Sociedades Anónimas, se hace públi-
co que la junta general celebrada el 19 de junio
de 2008 acordó, con retroacción de los efectos
a fecha 22 de noviembre de 1995 y para adecuar
la naturaleza de las acciones a lo dispuesto en
los estatutos sociales, sustituir las acciones al
portador por acciones nominativas. 
Por ello se pone en conocimiento de todos los
accionistas que, durante el plazo de tres meses
a contar desde la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y
en un diario de gran circulación en la provincia
de Barcelona, podrán presentar en el domicilio
social las acciones al portador de las que sean
titulares para su canje por nuevos títulos nomi-
nativos emitidos por la sociedad.
Los títulos no presentados al canje dentro del
plazo citado podrán ser anulados y sustituidos
por otros cuya emisión se anunciará igualmente
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el
diario en el que se haya publicado el anuncio del
canje, y quedarán depositados en el domicilio
social por cuenta de quienes justifiquen su titu-
laridad.
Transcurridos tres años desde el día de la cons-
titución del referido depósito, los títulos emitidos
en lugar de los anulados podrán ser vendidos
por la sociedad por cuenta y riesgo de los inte-
resados con intervención de notario.
El importe líquido de la venta de los títulos será
depositado a disposición de los interesados en
el Banco de España o en la Caja General de
Depósitos
Sin perjuicio de lo anterior, se tienen por válida y
eficazmente sustituidos aquellos títulos que
hayan sido canjeados por los accionistas, con
anterioridad a la fecha de hoy, en méritos de los
acuerdos de la Junta General de fecha 22 de
noviembre de 1995.

Barcelona, a 29 de septiembre de 2009
La secretaria del Consejo de Administración,

Marisol Morales de Cano

“Que sigui rock o
el ball de l’àliga és el
mateix. Al final tot és
música popular”
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� Tarde, mal y nunca, de Carlos Zafón. Sayman Ediciones.
És una novel·la políticament incorrecta sobre un barri de
Barcelona on només queden els penjats.

� Drecera al paradís, de Teresa Solana. Edicions 62.
Una sàtira sagnant sobre la cultura dels premis, els crítics
saberuts i els escriptors presumits.

� Mans lliures, de Jordi de Manuel. Edicions 62.
La Barcelona de 2014, amb eleccions autonòmiques,
una sequera que fa estralls, aldarulls i unes Rondes Aèries
que fan feredat.

� Un mal día para morir, d’Empar Fernández i Pablo Bonell
Goytisolo. Ediciones Pàmies. La investigació d’una mort
ocurreguda el 19 de novembre de 1975.

� Emulsió de ferro, de Sebastià Jovani. La Magrana.
Un assassinat misteriós al barri de Gràcia l’any 1976.

Invitació a la lectura

La Barcelona canalla

R. M.

Drecera al paradís (Edicio-
ns 62), segona novel·la
de Teresa Solana, et fa
riure tant que de vega-

des et salten les llàgrimes. També
et fa pensar.

Marina Dolç, popular escrip-
tora de best-sellers, és assassina-
da poc després de guanyar el VI
Premi Novel·la Poma d’Or. La
vetllada literària se celebra a l’ho-
tel Ritz (ara Palace) i, tal com
passa a la seva novel·la premia-
da, és colpejada amb la pesada
estatueta de bronze que li acaba-
ben de lliurar. És detingut el fina-
lista del premi, l’Amadeu Cabes-
tany, un escriptor presumpta-
ment de culte i sense lectors.
L’obra que havia presentat es ti-
tula Engalavernats a la barrun-
danya, títol que no entenia ni la
seva agent literària.

Gairebé tots pensen que
l’Amadeu és rarot, però no un
assassí. La seva agent i amant a
estones encarrega els germans
bessons Martínez, detectius sen-
se llicència, que provin la inno-
cència de l’Amadeu.

A partir d’aquí, Solana dispa-
ra contra tothom: contra els pa-
tricis de la cultura; contra l’endo-
gamia de la universitat; contra
els periodistes i la premsa; contra
els crítics saberuts i contra els es-
criptors. No se’n salva ningú. No
es perdin per exemple la necrolò-
gica que un tal Carles Clave dedi-

ca a la finada (pàgina 53). Parla
més del seu llibre i la propera
presentació que de la morta. O la
història de l’Oriol Sureda, el crí-
tic que ha consagrat la seva vida
a matxacar els llibres de la Dolç,
però que frueix llegint-la en se-
cret. L’espècie de festa in memo-
riam organitzada per una simpà-
tica milionària tampoc no té pèr-
dua. Tots acaben en pilotes i ba-
rallant-se o fent l’amor. I més: un
pres de la Model mor d’un infart
després d’escoltar un dels poe-
mes de l’Amadeu, La xardor en-
llardissada dels higromes.

Solana també sap posar-se se-
riosa quan parla de temes com les
hipoteques i la bombolla inmobi-
liària. O de la Barcelona que no li
agrada. Sense anar més lluny, la
Barceloneta postolímpica, sense
xiringuitos, amb platges atapeïdes
o un passeig on, com a Califòr-
nia, la gent patinava disfressada
amb roba d’esport i petits auricu-
lars a les orelles.

L’escriptora no té pietat a l’ho-
ra de repartir mastegots, però tam-
bé és generosa amb els records i la
memòria. El perdiguer Lluís Ar-
quer, que ajuda els bessons detec-
tius, és un homenatge al detectiu
del mateix nom creat per Jaume
Fuster. La reconstrucció de l’esce-
nari del crim ens porta a Agatha
Christie i al seu Hercule Poirot.

Teresa Solana (Barcelona,
1962) és una escriptora a tenir en
compte.

ca solucionés els embussos i els
problemes de trànsit a la ciutat.

La presència de la màfia rus-
sa cada cop és més visible a la
ciutat.

A Sergiot i als joves mossos els
toca fer la feina bruta i perillosa,
després els apartaran del cas.

Al subinspector Santiago Es-
calona les coses no l’hi han anat
millor que al seu col·lega Ser-
giot, però ho porta amb més
bon humor. Escalona era inspec-
tor de la Policia Nacional i, en
passar als Mossos, és rebaixat a
subinspector. Està assignat a la
comissaria de Nou de la Ram-
bla. La seva companya, Teresa,
hi treu ferro. Assegura que el
nou càrrec el rejoveneix.

Escalona ja ha protagonitzat
dues novel·les, Las cosas de la
muerte i Mala sangre. Els seus
creadors són Empar Fernández i
Pablo Bonell Goytisolo. La terce-
ra entrega, aquest any, Un mal
día para morir mostra l’excel·lent
evolució narrativa d’aquests au-
tors. L’argument és interessant:

el passat recent d’Espanya, la dic-
tadura i el franquisme, vistos per
gent que gairebé no ho va viure.
Un antic cap d’Escalona, agonit-
zant a l’Hospital del Mar, crida a
Escalona i li demana que, per fa-
vor, investigui la mort d’un noi,
Alberto Boisgontier, el 19 de nov-
embre de 1975. Quin mal dia per
morir!

A Boisgontier, activista d’es-
querres, l’havien enxampat men-
tre imprimia octavetes. Va insultar
un d’aquells polis de la Brigada
Político Social que feien tanta
por. A Via Laietana li van donar
estopa de la bona, però va sortir
pel seu propi peu de la comissaria.
Uns dies després va caure a les
vies d’una estació de Ferrocarrils.

Va caure o el van empènyer? El
cap d’Escalona està convençut
que el van matar.

Al subinspector no el troben a
faltar gaire a la comissaria del
Raval, té temps lliure i es posa a
investigar amb grans dificultats.
Ha passat molt temps i a més
ningú no en vol parlar, però la
merda del passat arriba fins al
present.

Emulsió de ferro és la primera
novel·la de Sebastià Jovani i,
com la d’Empar Fernández i Pa-
blo Bonell, també burxa en el
passat. El barri de Gràcia el nov-
embre de 1976. Fa un any de la
mort del dictador. La policia con-
serva tots el tics de la dictadura.
A la plaça del Raspall, apareix

mort un home d’aspecte estran-
ger, per ferida de bala.

El músic i detectiu ocasional
Víctor Neige tem que la poli co-
menci a fer neteja del que ells
consideraven indesitjables i gent
de mal viure. Pel que pogués pas-
sar, Neige investiga pel seu
compte. La novel·la resulta inte-
ressant per tres aspectes: per
l’època que tracta, pel retrat que
fa del barri i de la gent que hi
viu i per com està escrita. La
narració en tercera persona in-
clou testimonis en primera; el
diari de Neige paral·lel a la na-
rració, i que li dóna una altra
dimensió, i algun informe poli-
cial fan molt agradable i estimu-
lant la lectura.

Una sàtira de la
cultureta dels premis
Teresa Solana barreja humor i gènere

negre per criticar la societat actual

Carlos Zanón, en una botiga
del barri de Sants. / CONSUELO

BAUTISTA A dalt, a la dreta,
Jordi de Manuel. / TEJEDERAS

A baix, a l’esquerra, Teresa
Solana i, a la dreta, Empar
Fernández i Pablo Bonell
Goytisolo. / SUSANNA SÁEZ /

GIANLUCA BATTISTA
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