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L’APUNT

Els Grammy esperen
Beyoncé
Montse Frisach

Beyoncé va prendre riscos en el seu últim disc, el conceptual i combatiu Lemonade, que ara aspira a nou
premis Grammy 2016, que es lliuraran el 12 de febrer.
La cantant texana esdevé la dona més nominada (62
cops) en la història dels premis. Malgrat que Drake, Rihanna i Kanye West segueixen Beyoncé de prop
aquest any, amb vuit nominacions cadascun, la vetlla-

da pot esdevenir un duel entre dives, ja que la britànica Adele aspira als Grammy en tres categories, però
són les més valuoses. Els dos grans músics desapareguts el 2016 també són a la llista pels seus últims treballs: David Bowie, en cinc categories, per Blackstar, i
Prince, per la millor masterització d’un àlbum no
clàssic per HitnRun Phase Two.

Una parella de cine. Joan Junyer i
Dolors Canals van fascinar al Nova York
de la postguerra. El seu treball amb la
dansa va ser recompensat amb una
exposició al Moma. A dalt, l’antic
Consolat, a Vallcarca ■ ARXIU / J. LOSADA

Palau Robert i en diverses
adquisicions per al fons
d’art de la Generalitat, uns
gestos que amb els anys
s’ha vist que van ser una
flor que no va fer estiu. Junyer va morir el 1994 i el
seu periple vital i artístic
es va tornar a fer invisible.
“Tant ell com la Dolors
[va morir el 2010] van ser
uns esperits lliures. Vitals
i enèrgics fins a l’últim sospir. Mai es van sotmetre a
les lleis del mercat, i això
en part explica l’oblit. Si
no els agradava la persona
que volia comprar una
obra seva, no els la venien”, revela Duran.
Canals ho explica amb
una lucidesa colpidora en
una entrevista que li van
fer poc abans de morir, i
que es projecta en un vídeo
a l’antic consolat: “[només
els movia] si hi havia un interès autèntic, res per aparences, o per si aquell era
algú...” ■

Una generositat que encara avui no s’ha agraït
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tot just tornar a Catalunya,
Joan Junyer i Dolors Canals
van deixar lligat el futur de les
seves propietats. No tenien
fills i asseguraven no tenir
més família que ells mateixos. Un cop morts, el palauet
de Vallcarca seria per a la Diputació de Barcelona. I l’impressionant finca de Llucalcari, per al govern balear. I així
va ser. Però els seus desitjos
no es van complir del tot. La
parella volia que la casa de
Vallcarca tingués dos nivells
d’activitat: una planta –en la
qual Canals havia obert el
Centre 0-3, dedicat a la recerca de la primera infància–
s’havia d’ocupar del món
educatiu; i l’altra, a l’art (Ju-

nyer s’imaginava alguna cosa
semblant a una residència
d’artistes).
Però el cas és que la Diputació va convertir la torre en
un magatzem tancat i barrat.
A més, un litigi entre hereus
va acabar buidant el contingut de la casa: és a dir, la va
nuar de tota la col·lecció
d’obres d’art i de l’arxiu personal ple de documents de
valor històric (que, per sort,
Fina Duran i Isabel Casanellas van poder digitalitzar
abans que desapareguessin).
Misteriosament, la parella no
es va preocupar de blindar el
seu destí. L’any passat, la Diputació va cedir el palauet a
l’Ajuntament, i això ha obert

un nou horitzó més esperançador: s’ha endegat un procés participatiu per convertir
l’antic consolat en un equipament del barri, prioritàriament per a les entitats. Era
una de les velles reivindicacions dels veïns, que no entenien com no s’havia respectat la voluntat de Junyer i Canals. El 2017 ha de ser l’any de
l’obertura, amb una inversió
d’1,3 milions d’euros. L’actual
exposició és, de moment, una
oportunitat única per conèixer els interiors de la residència i el bell jardí. Però l’horari
és molt reduït: només els dissabtes i diumenges d’onze a
dues, i els grups que ho demanin prèviament, els dijous.

