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“Aquest any cantarà tothom
al Concert de Sant Esteve”

‘Fum, fum, fum’ serà el leitmotiv al Palau de la Música
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

“El nostre model de família coral és
únic al món i cal posar-lo en valor”,
diu el director dels cors de l’Orfeó
Català, Simon Halsey, que aquest
any viurà el seu segon Concert de
Sant Esteve al Palau de la Música. El
seu propòsit ha sigut “prioritzar la
intervenció conjunta dels cors”. “És
un concert de Nadal, una actuació
conjunta de comunió entre els cantaires i el públic. Aquest any cantarà tothom”, diu Halsey.
El cant sempre ha sigut el centre
del Concert de Sant Esteve des del
1913, però el d’aquest dimarts canvia la dinàmica de les últimes edicions, en què els elements escènics
i la dramatúrgia tenien molt de pes.
“Havíem arribat al límit de sotmetre el concert a un guió extramusical. El nivell d’estrès de l’any passat
darrere l’escenari va ser molt gran”,
recorda el director general del Palau
de la Música, Joan Oller. Això no
significa que desaparegui la direcció
escènica. N’hi haurà i se n’encarregarà Dani Coma. “La petició inicial

era tornar al format de concert més
clàssic, sense dramatúrgia. Però
també calia sortir del bloc del concert estàtic i buscar mobilitat al servei de la música, amb moviments
simbòlics amb els nens i més abstractes amb els adults”, explica Coma. L’objectiu és aconseguir més dinamisme en les actuacions d’acord
amb la realització televisiva, perquè, un cop més, el Concert de Sant
Esteve es podrà seguir per TV3
–l’audiència del 2016 va arribar als
200.000 espectadors–. A més, Catalunya Ràdio oferirà a la Unió Europea de Radiodifusió la possibilitat
d’emetre el concert.
Un poema de Narcís Comadira

Halsey tindrà a la seva disposició
tots els cors de l’Orfeó Català, el Cor
de Cambra del Palau de la Música i
un conjunt instrumental per interpretar un programa que té com a
leitmotiv la nadala Fum, fum, fum,
de la qual es cantarà una versió
adaptada per Albert Guinovart, que
també n’ha fet d’El petit vailet i El dimoni escuat. “Intervinc bastant en
el concert”, admet Guinovart, que
també ha compost una nadala nova,

Propòsit
Simon Halsey
ha volgut
“prioritzar
la intervenció
conjunta
dels cors”
Novetats
Albert
Guinovart
ha fet nous
arranjaments
de tres
nadales

P.4

Una imatge del Concert de Sant Esteve que es va celebrar l’any passat
al Palau de la Música. ANTONI BOFILL / PALAU DE LA MÚSICA

Mira’ns i prou, amb text del poeta
Narcís Comadira, que s’estrenarà a
la segona part del concert. “He escrit una vintena de poemes nadalencs, però cap era per ser cantat. En
aquest cas és diferent –diu Comadira–. L’Albert em va demanar permís
per canviar l’ordre d’alguna estrofa i li vaig dir que podia fer el que volgués, perquè entenc que la música
té les seves necessitats”.
El repertori del concert tindrà un
clar accent català. “Hi haurà molta
música local i la intentarem situar
en un context internacional”, explica Halsey. Es cantaran cançons tradicionals i de Joan Lamote de Grig-

non i Lluís Maria Millet, inserides
en un programa que inclou peces de
Bach, John Rutter, Jan Sweelink,
Mark Sirett i Craig Hella Johnson,
l’autor de Considering Matthew
Shepard.
El Concert de Sant Esteve, que ja
fa setmanes que té les entrades exhaurides, tindrà una estructura circular. Els diferents cors cantaran
conjuntament més sovint que altres
anys, perquè, com diu Halsey, hi hagi més connexió entre els cors”, i
tots plegats protagonitzaran el
grand finale: la interpretació del
tercer moviment del Gloria de John
Rutter.e
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L’Orfeó Català i el Cor de Cambra del
Palau, junts en el Concert de Sant Esteve

Nadales que
arriben al Cor
A.B.R.

BARCELONA

Ja tenim aquí els torrons,
els polvorons, els llargs dinars familiars i, amb tot això, una de les fites més importants del Palau de la
Música, el Concert de Sant
Esteve. Aquest any, el concert recuperarà el format
tradicional amb un contingut, pràcticament, local; amb nadales i cançons
catalanes, però sense perdre la projecció internacional de l’edició amb un
repertori d’altres països i
amb la direcció de l’Orfeó
Català a mans de Simon
Halsey. Precisament, la

batuta del concert serà la
tradicional nadala Fum,
fum, fum. Així doncs, els
orfeons, els cors de cambra i els cantants solistes
teixiran el concert partint
de tres versions d’Albert
Guinovart de la tradicio-

El Cor Infantil i
el Cor de Cambra
interpretaran,
per primera
vegada junts, el
‘Fum, fum, fum’

nal nadala catalana que dividiran la trobada en tres
parts, tenint en compte la
part final dels bisos i les actuacions reglamentaries
d’El cant de la senyera, Els
segadors i El noi de la mare.
En l’edició d’aquest any
cal destacar l’actuació del
Cor Infantil amb el Cor de
Cambra, en la primera
part del concert, en què els
més petits cantaran una
versió d’El petit vailet i el
Fum, fum, fum, que serà
la cançó d’unió amb els
cantants sèniors. I així, incentivar les noves experiències dels joves amb els
grans.
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Moment del Concert de Sant Esteve de l’any passat al Palau de la Música ■ ANTONI BOFILL

Des de l’any 1984 el
Concert de Sant Esteve es
retransmet per TV3 i Catalunya Ràdio, l’any passat un total de 200.000 espectadors van seguir-lo en
directe. És per aquest motiu que l’edició d’enguany
presenta una sinergia
amb la realització televisiva per tal que cap persona
que el miri per televisió
se’n perdi ni un detall.
L’encarregat de dur a ter-

me aquesta comunió detallista entre el concert i la
realització és el director
escènic, Dani Coma, que
afegeix efectes especials i
moviments simbòlics als
cantants per fer un concert més dinàmic mantenint el format clàssic.
Aquest any també és
una ocasió especial per
l’estrena de la nova creació del compositor Albert
Guinovart,
juntament

amb el poeta Narcís Comadira, anomenada Mira’ns
i prou, interpretada pels
cors Jove, de Noies, Infantil i Mitjans i Petits.
Amb les entrades exhaurides i amb més edicions que el Concert d’Any
Nou de Viena, el Concert
de Sant Esteve del Palau
de la Música pretén consolidar-se, encara més, en la
tradició dels concerts nadalencs d’Europa. ■
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TV3 retransmet
dimarts en directe
el Concert de Sant Esteve al Palau
Ambm6sintervencions conjuntes dels cors, tindr/t una estructura circular
Guinovart, sota la direcci6 de
Halsey, que convidar~el pdblic
a cantar.
Uninterludi musicalde[ propi Guinovart, arab la melodia
del "Fum, rum, rum" corn a
base d’un popurri de nadales
iniciar~ la segonapart.
L’Escola Coral (cots Jove,
de Noies, Infantil, Mitjans i
Petits), dirigida per EsteveNabona, protagonitzar~ I’estrena
de "Mira’ns i prou" del mateix
compositor, ambtext de Narcfs Comadira. Per dltim, cal
destacar la tercera versi6 del
"Fum, rum, fum" arab tots els
cors, que s’aniran afegint a la
nadala un per un, dirigits per
Halsey.

El dimarts 26 de desembre,
a los 19.00h, TV3, Cata[unya R~dio i Catalunya Mdsioa
transmetran simult~niament
en directe, des del Palau de
la Mdsica Catalana, el Conoert de Sant Esteve, arab la
participaci6 dels cots de FOrre6 Catal~ i el Cor de Cambra
del Palau de ia Mgsica, amb
un oonjunt instrumental i e[s
pianistes PauCasan,Jordi Armongol, Josep Surinyao, Laia
Armengoli Josep Bufom.
~,lex Robles conduir~ la
transmis$i6 del oonoert per
Catalunya Mdsica, TV3 i Catalunya R~dio. Per primera vegada, Cata[unya Mdsica i TV3
oferiran el senyald’~udio i vrdeo de la transmissi6 d’aquest
concert a la Uni~ Europea de [] Concertde Sant F.steve del Palaude la Mtisicat~ 104 anysd’histbria
Radiodifusi6, i ser~ em~sen
diferit per la R~dioFinlandesa.

WC

Programa
Aquest any el concert, que ha
exhaurit totes les entradea,
presentar~ un format m~stradicional, arab un programade
nadales i can(:ons catalanes
d’altres paisos. Tindr~ una estructura circular: ela cors cantaran oonjuntament en m~s
ocasions i los intervenoions
de ¢adasounes~aran m(~s unificades, per donar m~sagilitat
a la vetllada.
Aixf, es comen£ar’&
i s’acabar& arabel "Gloria" de JohnRutter, arab el primer moviment
cantat per tots els cots al principi del concert,i arabel tercer
moviment
al final, arab ]’Orfe5
Catal~, Cot de Cambra,i els
cors Jove, de Noies i Infantil,
dirigits per SimonHalsey.
Dela primera part, en destaca I’actuaci5 conjunta, per primeravegada,de] Cor Infantil i
el Cot de Cambra,ambla primeraversi6 d’Albert Guinovart
de "Fum, rum, rum".
Tamb~I’actuaci5 conjunta
dels cots Petits i Mitjans amb
dues nadales. Aquesta part
acabar~ amb I’actuaci6 n~vament de tots els cors amb
la nadala "El dimoni escuat",
amb arranjaments d’Albert

Bisos
A l’apartat de bisos, no hi
faltaran "El noi de la mare" i
"El cant de la Senyera", que
cantarantots els cots. I s’interpretar& igualment "EIs Segadors" (arab arranjaments de
JoaquimBadia) i un fragment
de "Considering MatthewShepard" de Craig Hella Johnson,
que tamb6 ¢antaran tots els
cors.
Dani Comaser~ I’encarragat
de la direcci5 esc~nica, per
donar m~s dinamisme a los
actuations, en estrata co[-[aboraci5 ambla realitzaci6 te]evisiva.
Pr~viament al concert, uns
minuts abans el conjunt instrumental oferir& una actuaci5
mentreel pdblic va entrant a la
Sala de Concerts.
104 anys d’hist~ria

X.G./AAOS

Unaescenadel <<Codfan tutte~ sabadellenc,estre.at el 25 d’octubre

E1 <<Cosifan tutte>> dels Amicsde l’Opera
de Sabadell, a La Xarxai Movistar+
Aquestdissabte 23 de
desembre,
a les 18 h, les
televisionslocalsde .la
Xarxa,i i tamb~el Canal
159 de Movistar+ emetran
la funci6 de rbperaCosl fan

tutte (2017), de Mozart,
enregistrada
al TeatreAuditori
de Granollersel 12 de
novembre
pasat en el marcde
la gira del cicle ’Operaa
Catalunya’.La producci6de
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I’Associaci6d’Amicsde
I’~)pera de Sabadell(AAOS)
eat&dirig~daper DanielGil
de Tejada, arab Pau
Monterde
a la direcci6
d’escena.

El Concert de Sant Esteve,
arab 104 anys d’hist6ria, ds
un dels de mEsIlarga tradici6
a Europa,m~sfins i tot que el
Concert d’Any Nou de Viena.
AI Ilarg d’aquest segle Ilarg
homes s’ha interromput per
causes excepcionals (per la
GuerraCivil, a la primerapostguerra o per la gran nevadadel
1962 a Barcelona).
La transmissi6 en directe
d’aquest concert estar& disponible durant un mesals webs
de CatalunyaMdsicai Catalunya R&dio¯
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Estampes de Nadal

El concert
de Sant
Esteve

CANTADA · ‘Somiem tots junts’ és el títol de la nadala amb què les tres corals de
Caldes de Malavella van tancar el concert d’aquest any EVOLUCIÓ · Assumpta
Fontanals ha transformat un grup que cantava goigs en una magnífica coral
Miquel Torns / Pau Lanao
CALDES DE MALAVELLA

H

i ha dues dites populars,
“Per Nadal, cada ovella
al seu corral” i “Per Sant
Esteve, cada ovella a casa
seva”, que es perden en la nit dels
temps, però que tenen una base
històrica. Les festes saturnals romanes, que coincidien amb l’entrada del signe capricorn i el solstici
d’hivern, celebraven l’arribada del
sol invictus. Van ser cristianitzades per l’Església i, així, no tan sols
es van mantenir com una de les
principals fites de l’any, sinó que
el costum de reunir les famílies a
la casa pairal, l’allargament de les
vetllades i les complicacions derivades de fer el camí de tornada
de nit, van provocar que, normalment, els convidats ajornessin el
viatge de tornada fins l’endemà.
Un ús que va esdevenir costum,
fins que, amb l’imperi Carolingi,
es va establir que els dies posteriors a les tres grans celebracions
lligades als cicles de l’any (Nadal,
Pasqua Florida i Pasqua Granada)
fossin festius, i així s’ha mantingut
en molts països europeus que van
estar sotmesos a aquell domini, entre els quals hi ha Catalunya, que
ha transformat Sant Esteve en una
continuació del cicle festiu i en un
dia propici per gaudir del lleure.
En un context de Revolució Industrial, el 15 de desembre del
1913, la junta directiva de l’Orfeó
Català va decidir que la tarda del
dia de Sant Esteve la coral faria un
concert extraordinari que se centraria en les nadales, d’autors catalans com ara Pujol, Millet i Nicolau,
i temes clàssics de Bach, Brahms i
Händel. Una aposta guanyadora i
popular que va superar l’inicial caire familiar i reivindicatiu de l’esperit català i va esdevenir una cita

singular, imprescindible, que s’ha
estès per molts pobles i ciutats del
Principat.
A les nostres comarques, hi ha
autèntics clàssics com ara la cantada del Cor Maragall a la capital,
el concert de la coral El Progrés a
Palamós i el de la cobla Principal
d’Olot al Casal Marià, però el nostre
relat se centra en la preparació de
la diada per part de la coral Cantaires de Caldes de Malavella –una de
les associacions més actives de la
Selva–, que el 2016 va complir vint
anys i que està dirigida per una força de l’esperit, Assumpta Fontanals, filla de Sabadell i antiga directora i professora de l’Escola Municipal de Cerdanyola del Vallès. En
el llibre de celebració de l’efemèri————————————————————————————————————————————

“Llavors sí que les
cames ens feien figa,
però va ser el nostre
petit gran concert”
————————————————————————————————————————————

de, Fontanals escrivia: “Per motius
de salut vaig haver d’abandonar la
feina i per amor vaig canviar de poble. El 1995 vaig arribar a Caldes
de Malavella sense conèixer res ni
ningú, llevat del meu marit. Va ser
com començar de zero. Sabia que
era un inici amb molts reptes i que
el camí seria difícil i desconegut.”
Tot i que arribava a un poble amb
una llarga tradició en aquest àmbit,
amb músics de renom i orquestres
com la Maravella, i tot i estar afectada per una complicada malaltia
ocular, Fontanals va continuar treballant per la música, i no li va costar afegir-se al grup de caldencs que
aquell any havien decidit recuperar
les cantades de goigs pel diumenge
de Rams i per Pasqua. “La noia de
Sabadell, a poc a poc –es pot llegir
en el llibre–, sense fer fressa i amb

l’assentiment general, es va anar
fent amb el grup; al principi queda
esverada de veure que cantàvem
sense solfa, començant les cançons
amb el to del més atrevit, i amb
problemes de gargamella per acabar-les; després, de mica en mica,
ella ens dona el to adequat, ens ensenya a modular la veu, a respirar
i a no cridar innecessàriament.”
Membres de l’antic grup dels
goigs reconeixen que hi havia voluntat d’avançar, però que faltava
direcció, i que amb Fontanals van
trobar la mà de ferro i la dona sàvia
que els va permetre pujar un escaló
i transformar el que era un grup
d’aficionats al cant en els Cantaires
de Caldes. L’agrupació, que entén
la música com un element de dinamització i trobada, va debutar per
la festa major del 1996 a la plaça de
Sant Grau. Pilar Quer ho explica:
“Aquell diumenge de festa major no
l’oblidarem mai. Tots catorze –en
aquells primers temps n’érem catorze– vam anar a fer veu i, sobretot, a prendre una mena d’infusió
a casa de la Sumpta per poder cantar millor. Això és el que ens va dir...
Sort de la til·la que crec que ens va
posar! Enfilàvem el carrer Pla i Daniel, rumb cap a Sant Grau, i a tots
ens bategava fort el cor; semblàvem
nens petits. «Sort que no hi haurà
gaire gent», va dir algú tot caminant. Arribem allà i no hi cabia ningú més. Llavors sí que les cames
ens feien figa, però, malgrat tot,
va ser el nostre petit gran concert.
Així va començar la nostra trajectòria com a Cantaires de Caldes.”
Va ser un baptisme de foc que
encara avui és recordat pels membres d’una agrupació que s’ha disciplinat, s’ha enfortit i, en el seu procés de creixement, ha tingut el suport de personalitats com ara Jordi
Colomer, antic director de Camerart-Orquestra del Maresme, i el
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1996

Va néixer la coral Cantaires de Caldes. Abans
havia començat com
un grup que cantava
goigs pel diumenge de
Rams i per Pasqua, però
la intervenció i el mestratge d’Assumpta Fontanals, una sabadellenca que es va establir al
poble per amor i que
havia estat directora de
l’Escola de Música de
Cerdanyola, van canviar
maneres de treballar
i mentalitats, i avui
l’agrupació és una de
les més actives de les
comarques gironines.

compositor Antoni Mas Bou, un
dels músics més rellevants del
Principat, que no s’ha estat de declarar: “A Caldes, un servidor hi ha
trobat dos valuosos aliats: la coral
com a conjunt i la seva directora
com a solista. Tant és així, que puc
assegurar que la sardana Doll de
Catalunya sense ells no existiria...
La meva relació amb l’Assumpta i
els seus Cantaires de Caldes afegeix a l’amistat personal la complicitat entre l’autor i els seus intèrprets i en resulta un sentiment difícil d’explicar, però, en qualsevol
cas, cordial, sincer i intens.”
Els tres adjectius utilitzats per
Antoni Mas es podrien aplicar als
assajos que aquests dies han fet els
cantaires per preparar el concert
de Sant Esteve. El primer concert
de la sèrie es va fer a l’església parroquial el 29 de desembre de l’any
de la fundació de la coral. Així es va
iniciar una llarga travessa que el
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1997 ja va situar la celebració l’endemà de Nadal, una data que ha
esdevingut definitiva i que per als
caldencs s’ha convertit en una de
les cites familiars i musicals més
remarcables de l’any.
Assumpta Fontanals i Miquel
Riera (directora i president de l’associació) expliquen que a Caldes
hi ha dos concerts a l’any, el de
Nadal i el de la festa major, en els
quals participen conjuntament
tres corals (infantil, juvenil i sènior), la qual cosa vol dir que s’ha
de fer un tipus d’assaig diferent
per a cada edat. “La coral infantil
–diu Miquel Vinyes– és molt agraïda. Normalment els nens s’hi
apunten pel boca-orella, i perquè
posem cartells a les escoles i a les
botigues per informar-los que,
quan han complert cinc anys, ja
poden venir a cantar. Els pares hi
responen i no tenim tantes complicacions com amb la coral juvenil,

formada per antics cantaires que
han arribat a l’adolescència i que,
malgrat les obligacions escolars i
familiars, han decidit continuar
cantant.” “Tenen voluntat i ànims
–explica Fontanals–; el que passa
és que no troben prou hores per fer
totes les activitats i, quan volem
assajar, ens hem de posar d’acord
en el dia i l’hora. Normalment ho
fem a casa meva i ens estalviem demanar les sales amb antelació.”
La coral dels mes grans, integrada per persones de Caldes, però
també de Llagostera, Cassà i altres
pobles dels voltants, ha viscut una
metamorfosi: de ser un grup d’aficionats amb aspiracions –tot i no
dedicar-se professionalment a
aquesta activitat– han passat a ser
un conjunt compacte i han sabut
deixar al marge les ideologies, les
maneres d’actuar i les preferències
personals. “També és un equip, en
què cadascú té una tasca: totes di-

ferents, totes iguals d’importants.
La meva és dirigir, però sense la
seva tenacitat i el seu entusiasme
no hauríem aconseguit res”, assegura Fontanals. Aquestes dues virtuts porten la directora i Robert
Gázquez, “gran pianista i millor
amic”, a cremar hores i hores per
“fer adaptacions intentant trobar
el to, buscant veus i ritmes diferents i ajustant els instruments”.
“Quan hem trobat les solucions
–assegura Fontanals–, hi comencem a treballar amb les corals infantil i juvenil. La gent es pensa
que la feina que es fa amb les corals
és retallar i enganxar, però no saben que, darrere de cada representació, hi ha moltes hores i molta
dedicació. Jo –continua la directora– faig la feina per amor a l’art,
però puc dir que aquesta és una de
les tasques més gratificants de la
meva vida. Quan veig que a la gent
li agrada, que disfruta, em sento re-
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Sant Esteve al
temple. Les tres
corals de Caldes de
Malavella (la sènior,
la juvenil i la infantil),
durant una de les
últimes actuacions
nadalenques a
l’església parroquial.
A la dreta, Assumpta
Fontanals, dirigint
un assaig en un saló
del balneari Prats.
Interior del temple
el dia de Sant Esteve.
La coral dels infants,
amb barretina i
cantant el ‘Fum, fum,
fum’ ■ CANTAIRES DE
CALDES / PAU LANAO

confortada i agraeixo als Cantaires
de Caldes aquest món que han sabut crear, aquesta família i aquest
equip que tant m’ha ajudat.”
Com cada any –i ja en fa més de
vint–, l’església de Sant Esteve es
va omplir per escoltar els seus cantaires. Entre altres peces, la coral
infantil va cantar El ninot de neu
i El trineu. La juvenil, acompanyada pel piano de Robert Gázquez,
la trompeta de Pere Infante, la
bateria de Cesc Canet, el clarinet
d’Oriol Picó i el violoncel d’Adrià
Picó, va interpretar Aquest Nadal,
de Manu Guix, i White Christmas.
La coral sènior, per la seva banda,
amb l’acompanyament de Montse
Casas al piano, es va enfrontar a
l’Al·leluia d’El messies de Händel.
I tots plegats, petits i grans, van interpretar Somiem tots junts. Com
diu la lletra, busquen “un nou demà, un nou món, fet d’amor, sense
por, sense dolor”. ■

PALAU DE LA MUSICA CATALANA DE BARCELONA
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Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

SANT ESTEVE AMB SIMON HALSEY. El Concert
de Sant Esteve al Palau reuneix tots els
cors de l’Orfeó en mans del seu titular, el
britànic Simon Halsey, i amb una acció escènica dissenyada per Dani Coma. El repertori és tradicional català i internacional, i inclou nous arranjaments i algunes
estrenes. Una fita anual que encomana
l’entusiasme dels cantaires.
26/XII. PALAU DE LA MÚSICA. 19 HORES

GUINOVART ACOMPANYA DICKENS. La soprano Ana San Martín i el tenor Albert Mora
posen veu al Gran Teatre del Liceu al Conte de sorra, que s’inspira en el Conte de Nadal de Charles Dickens i al qual posa música Albert Guinovart. La companyia Ytuquepintas construeix la narració i la
història de l’usurer Scrooge amb la poètica plasticitat de la sorra. I amb la Simfònica del Liceu acompanyada del cor infantil
Amics de la Unió de Granollers en la interpretació musical.
30/XII. GRAN TEATRE DEL LICEU. 12 HORES

DUES DAMES DEL BELCANTO I EL FLAMENC. Ex-

cepcional i original trobada la que tindrà
lloc aquesta setmana al Festival del
Mil·lenni entre la soprano basca Ainhoa
Arteta i la cantaora Estrella Morente. Que
suenen con alegría és el títol del xou en què
interpretaran (i reinterpretaran) una sèrie de temes del cançoner nadalenc, juntament amb diversos clàssics i alguns temes
nous.

ANY NOU AMB LA BANDA MUNICIPAL. El barce-

28/XII. PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. 21 HORES

30/XII. L’AUDITORI. 19 HORES

loní Salvador Brotons dirigeix la Banda
Municipal de Barcelona en un concert de
cap d’any en què, a part del tradicional
vals del Danubi blau, de Johann Strauss,
s’interpretarà El llac dels cignes, de Txaikovski, i les alegres Obertures de La dama
de piques, d’Offenbach, i de La scala di seta, de Rossini,
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els suggeriments

els fills Del sol

l’exili d’un científic
22.00 TV-3
Estrena de la minisèrie sobre la vida del científic català Ferran Calvet, interpretat per Pablo Derqui, que, després del cop d’Estat

del 1936, s’ha d’exiliar amb la seva família a Alemanya, Estocolm i
Edimburg des de Galícia. En el repartiment també figuren Vicky Luengo i Tamar Novas.

especial

programa inesperaT

pÁgina 2

DocumenTos Tv

Concert de Sant
Esteve al Palau

Les millors
entrevistes

L’últim llibre
de Javier Sierra

Els perills de
l’obesitat infantil

19.00 TV-3

20.05 LA 2

21.30 LA 2

23.40 LA 2

Retransmissió, des del Palau de
la Música Catalana, del Concert
de Sant Esteve, amb els cors de
l’Orfeó Català i el Cor de Cambra
del Palau de la Música i un grup
de pianistes.

El Programa inesperat de Sergi
Mas (foto) ofereix un especial amb les millors entrevistes de
l’espai, com les de Lolita, Luis
Mottola, Joan Pera, Elena Gadel,
Bruno Oro i Eva Hache.

Óscar López repassa les novetats literàries nadalenques i entrevista Javier Sierra (foto), que
parlarà del seu últim llibre, El fuego invisible, amb el qual ha guanyat el premi Planeta.

El documental de producció
britànica Peligro: niños obesos
mostra com els adolescents
que passen a adults amb obesitat mòrbida es converteixen en
malalts crònics.

les pel·lícules

Trols, aranyes
gegants
i un drac
El hobbit: la desolación
de Smaug
22.40 ANTENA 3 TV
Aventures-3 EEE

Direcció: Peter Jackson Actors: Martin
Freeman, Richard Armitage, Ian
McKellen, Aidan Turner, Luke Evans,
Orlando Bloom País: EUA (2013)160 m.
3Després de condensar la geganti-

per Txerra Cirbián

Un marido a precio fijo

na El senyor dels anells en tres pellícules meravelloses, que fins i tot es
feien curtes, donada la magnitud del
referent literari original, Jackson va
allargar com un xiclet El hòbbit en
una nova trilogia de gairebé nou hores. Sort que, després de la feixuguesa d’Un viatge inesperat, aquesta segona entrega oferia un canvi de
ritme i una aventura amb tots els ingredients per fer feliços els fans de
J.R.R. Tolkien. En aquesta, Bilbo
Saquet, el mag Gandalf i els 13 nans
prossegueixen el seu viatge, ple de
perills: els orcs i els trols, les aranyes
gegants del bosc negre i el llegendari drac Smaug, amb una presència
espectacular.

Monstruos University
22.00 CUATRO
Animació EEE

Direcció: Dan Scanlon
País: EUA (2013) 96 minuts
3Tercera de les aventures de la sa-

ga iniciada pels estudis Pixar el
2001 amb la molt divertida Monstruos SA. De fet, és una preqüela
en què s’explica l’origen de l’amistat del petitó Mike i el gros i pelut
James, que no eren amics ni es
podien suportar quan es van conèixer a la Universitat. José Mota i
Santiago Segura els posen veu en
castellà.

22.00 LA 2 // Comèdia EE

Direcció: Gonzalo Delgrás Actors: Lina
Yegros, Rafael Durán, Luis Villasiul,
Jorge Greiner, Lili Vicenti, Ana María
Campoy País: Espanya (1942) 104 min.
3Una guapa hereva deixa plantat el

seu nòvio de sempre i se’n va de viatge per Europa. Un dia s’enamora
d’un galant i, sense pensar, es casa
amb ell, però ell marxa amb els seus
diners i les seves joies. La desconsolada noia coneix després un home al tren i li proposa pagar-li perquè es faci passar pel seu marit i evitar passar vergonya amb la família.

El diario de Bridget
Jones: sobreviviré

L’aviador

22.40 LA SEXTA // ComèdiaEE
Direcció: Beeban Kidron Actors: Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Jim
Broadbent, Jacinda Barrett, Sally Philips
País: Regne Unit (2004) 108 m.
3Segona de les tres comèdies so-

bre la popular novel·la de Helen Fielding, amb Renée Zellweger com la
grassoneta protagonista. Oblidat
l’embolic amb el seu cap (Grant),
Bridget Jones viu amb el noi dels
seus somnis (Firth). Però una secretària (Barrett) tonteja amb ell i reapareix la gelosia... i el seu excap.

23.35 TV-3 // Drama EEE

Direcció: Martin Scorsese Actors:
Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate
Beckinsale, Alec Baldwin, Alan Alda,
Willem Dafoe País: EUA (2004) 166 m.
3Peculiar retrat de Howard Hughes,

un megalòman, aventurer, empresari, productor i faldiller, que va acabar obsessionat amb la idea que
tothom volia contaminar-lo. Martin
Scorsese es va centrar en les seves
experiències com a aviador, els
seus intents de crear una companyia aèria i la seva relació amb Katharine Hepburn i Ava Gardner.

les sèries
Amar es para siempre

Traición

El accidente

16.30 ANTENA 3 3 Durán troba la

22.35 TVE-1 3 Pilar (Ana Belén, a

22.40TELE 5 3 María (Berta Váz-

manera d’acorralar Requena. Ortega descobreix que qui s’amaga
darrere el pseudònim d’Orlando
Arenal és la seva dona. Benito i Manolita fan veure a Benigna (Anabel
Alonso, foto) el motiu de les seves
fantasies religioses. El gall dindi segueix sembrant la discòrdia i quan
volen cuinar-lo... ressuscita.

la foto) reuneix els seus fills per
anunciar-los que Joaquín és el pare biològic de Claudia. Els revela
també les fosques intencions
d’aquest. Però ara mateix, la persona per qui Claudia sent preocupació és Carlos. Tots dos s’estan
acostant perillosament a la veritat
de Lupei.

quez, foto) troba Lucía accidentada
al mig de la carretera i la porta a
l’hospital on, després de fer-li les
proves pertinents, descobreixen
que està embarassada. La noia només comparteix la notícia amb la
seva amiga Isabel i no ho explica a
José, ja que no està completament
segura de voler tenir-lo.

les audiències
Dijous, 21 de desembre

TV-3 i La Sexta lideren
les eleccions
Mentre que a Catalunya TV-3 va ser líder
la nit electoral, a Espanya va dominar La
Sexta amb Antonio García Ferreras (foto),
tot i que el rànquing del dia va estar encapçalat per La que se avecina.

CATALUNYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TV-3*
TV-3*
TV-3*
TV-3*
TV-3*
TV-3*
La Sexta
La Sexta
La Sexta
TV-3

E17: Els resultats
E17: Les reaccions
E17: El compte enrere
Telenotícies migdia
E17: L'anàlisi
Telenotícies comarques
Al rojo vivo 21-D
Al rojo vivo (previa)
La Sexta noticias 14h
Com si fos ahir

MILERS DE
TELEESPECTADORS CADENES MÉS

1.204
1.098
544
469
383
357
323
307
276
247

* Emissions en multidifusió amb altres cadenes del grup
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XIFRES EN
PERCENTATGE

VISTES DEL DIA

5,5
1,5
24,3
7,6
5,2
2,7
10,6

MILERS DE
TELEESPECTADORS

ESPANYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tele 5
TVE-1*
La Sexta
TVE-1*
Tele 5
A-3
Tele 5
La Sexta
Tele 5
Tele 5

La que se avecina
Telediario 2
Al rojo vivo: 21-D
Telediario 1
Pasapalabra
Noticias 1
Informativos 21 h
Al rojo vivo (previo)
Informativos (15.00 h)
Sálvame limón

2.524
2.157
2.018
1.937
1.936
1.765
1.737
1.730
1.642
1.503

* Emissions en multidifusió amb altres cadenes del grup

CADENES MÉS
VISTES DEL DIA

XIFRES EN
PERCENTATGE

9,0
3,0
13,6
9,2
4,1
10,7
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El Palau, la pàtria i la música

E

n els últims anys, cada actuació de l’Orfeó Català
és també una reivindicació de la pàtria catalana.
Una cosa que el seu director, Simon Halsey, respecta alhora que ignora. No li interessa. És un home del
món. La seva pàtria és la música. I ahir això es va fer visible en la tradicional celebració del dia de Sant Esteve al
Palau de la Música. Halsey dirigia tots els cors de la casa...
també el de Cambra, el Jove, el de Noies i l’Infantil tot
interpretant un conjunt de nadales que van arrencar amb
el Glòria de John Rutter. Una funció fresca i joiosa –superada la transcendència– en la qual els crits de llibertat i en
record dels polítics que són a la presó van adquirir més
volum que mai a la sala. Però Halsey no cedeix ni un
gram a favor del clamor per la independència. Ahir a la
nit va tallar les proclames donant ràpidament l’entrada a
El noi de la mare. I, ja fora de l’emissió en directe per TV3,
va fer un bis amb la molt reivindicativa –encara que d’un
altre color– Considering Matthew Sheppard.
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LA FOTO DEL LECTOR

de moda ocupar plazas de minusválidos con coches no autorizados. No
a con la señal vertical. Llamas al 112 y cuando llega la grúa curiosamente
ductor y retira su vehículo sin sanción”, es queixa Jorge Juan de Tomás.
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de ja fa uns anys trenca tot el sentit que fins fa pocs anys tenia
aquest concert de Nadal. Ha deixat de ser un concert de tots els
catalans per convertir-se en un
concert d’una part de la societat
catalana.
Ja no és tampoc el meu concert. Ho lamento. Entre altres coses perquè com a concerts són
magnífics. I aquest últim també
ho va ser. Però tots els bons valors
al voltant de l’espiritualitat, art,
tolerància, integració, unitat que
aquest concert havia representat
han quedat en un segon terme o
han deixat de ser vàlids. És
aquesta una mostra del nou país
que volem construir? Tinguem
seny, senyors governants!
JORDI POMÉS VIVES
Subscriptor
Canet de Mar

Records dels Jesuïtes

ies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i
dia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.
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SECCIÓN: OPINION

s’arribi a un acord polític. Tornarem a conviure amb aquesta diferència política sense cap problema com hem fet sempre.
El bloqueig judicial etern al
conflicte català, i en especial
l’abús de poder, pot donar molts
vots a Espanya però als catalans
els provoca un problema. Als catalans no indepes els primers, a
jutjar per l’origen de les queixes
sobre la fractura social.
FRANCESC HERNANZ COSTA
Sant Cugat del Vallès

Restituir la concordia
El Gobierno del PP anuncia a
bombo y platillo el aumento del
4% del salario mínimo interprofesional (SMI) y su presidente
añade que “permite un horizonte
de optimismo”. Gas Natural
anuncia una subida del 6,2%, y la
electricidad, un 4,2%. Piensen y
verán qué magnífico horizonte
de optimismo nos dibujan. Y
todavía no se ha pronunciado el
agua.
En cuanto a la política en Catalunya, Inés Arrimadas, que ha obtenido la mayoría de los votos, y
Oriol Junqueras, que tiene el valor de pasar estos días en la cárcel
y no entre bosques y jardines, deberían tratar de llegar a un acuer-

Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SL
Av. Diagonal, 477 (08036) Barcelona
Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00

do. Los dos tienen votos suficientes para restituir la concordia en
este país nuestro, tan incomprendido y tan falto de lluvia.
AVELINA FENOLLOSA
Suscriptora
Barcelona

Tabarnia
Algunos oirán la palabra Tabarnia haciendo una mueca, con
respingo incluido. Otros (no pocos) sonreirán. Los que nos llevan
dando lecciones de democracia y
libertad durante mucho tiempo
intentarán ignorarlo, predicando
con más fuerza por la república de
Catalandia.
Pero ¿y si Tabarnia y eso de
“Barcelona is not Catalonia” para
formar una nueva autonomía no
fuera una broma?
JUAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Stuttgart

Concert de Sant Esteve
Quina profunda tristesa vaig
sentir el dia de Sant Esteve a la
tarda en veure per TV3 la part final del tradicional concert de
Sant Esteve al Palau de la Música
Catalana. La manifesta exhibició
d’estelades independentistes a
l’hora del Cant de la senyera des

Llegint la carta “Recuerdos
de la escuela” (16/XII/2017),
voldria afegir la meva experiència. Vaig entrar als Jesuïtes de
Sarrià l’any 1946 a tota pensió,
com tots els estudiants que no
érem de Barcelona, i vaig ser-hi
set anys, que era el temps de
durada del batxillerat en aquell
temps. Evidentment tot es feia en
castellà, però mai ningú no ens va
prohibir parlar en català entre els
catalanoparlants.
En una ocasió, i estant a prop
de les vacances de Nadal, fèiem
tertúlia amb un professor jesuïta
castellanoparlant i li dèiem el que
esperàvem menjar per les festes.
Un company, osonenc, li etzibà:
“Yo, por cabeza de año, me comeré un huevo herrado”.
XAVIER IGLESIAS GUIU
Subscriptor
Barcelona

Zonas verdes
¿Por qué los residentes y beneficiarios de las zonas verdes
(en mi caso, el área 13) perdemos
el beneficio de poder aparcar en
nuestros barrios los fines de semana y festivos? En mi zona están
ubicados El Corte Inglés y L’Illa
Diagonal, y los fines de semana y
festivos de comercios abiertos es
imposible aparcar en nuestras
plazas de residentes habituales al
estar libres de cobro. ¿Qué sentido tiene tener esos beneficios a
tiempo parcial? Agradecería a
nuestro excelentísimo Ayuntamiento que pusiera seny y deje
nuestras zonas de residentes los
365 días del año para los que vivimos en estas zonas.

Imprimeix CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL
Polígon Zona Franca, carrer 5, sector C (08040)P.13
Barcelona
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ELECCIONES CATALANAS 2017 LA PROPAGANDA INDEPENDENTISTA

otras instituciones culturales catalanas de prestigio, como El Liceu, se
han visto recientemente influidas
por la deriva independentista. El público del Liceu entonó de manera
espontánea Els Segadors y lanzó
gritos de «Votarem» al inicio de la
función de Il viaggio a Reims, de
Rossini, la misma noche en que la
comitiva judicial registraba la sede
del Departamento de Economía de
la Generalitat, el 20 de septiembre,

«La participación, el
compromiso social y
el catalanismo»,
base del Palau
Cantadas políticas
de villancicos
también movilizaron
a niños en Gerona
Los niños del coro portando varias ‘esteladas’ en el tradicional concierto de San Esteban en el Palau de la Música de Barcelona. TV3 / ATLAS

Los niños del coro del Palau cantan
con lazos amarillos y ‘esteladas’
La iniciativa se produjo en el marco del concierto tradicional de San Esteban
MARC CERVERA BARCELONA
Con lazos amarillos en apoyo a los
presos independentistas y varias esteladas aparecieron la noche del sábado los niños del coro del Orfeó
Català y parte del público asistente
al tradicional concierto de San Esteban en el Palau de la Música.
La acción, que fue acompañada
con la exhibición de pancartas de
Òmnium en defensa de la democracia, fue aplaudida por el auditorio y secundada en redes sociales
por ex representantes del Gobierno catalán como Dolors Bassa, en
libertad bajo fianza, que agradeció
el gesto de «las magníficas voces
en clamor por la libertad».
Después de que el pasado año el
público cantara de forma espontá-

nea el himno nacional catalán, el
repertorio que se escuchó el sábado incluyó el Els Segadors, además
de El cant de la Senyera, himno de
la coral. Al final de la actuación, se
escucharon gritos en defensa de la
independencia y por la libertad de
los presos Oriol Junqueras y Joaquim Forn, ahora diputados electos,
y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium, respectivamente.
El hecho de que el Palau de la
Música haya sido la sede de este acto reivindicativo forma parte del
propio simbolismo de la institución,
que defiende en su página web: «La
excelencia, la participación, el compromiso social y la catalanidad son
los valores que impulsan el posicio-

namiento estratégico de la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, los mismos que en 1905 movieron al Orfeó Català a construir el
Palau de la Música y a consolidar el
panorama coral del siglo XX».
La presidenta de la Fundació, Mariona Carulla, lleva ocho años al
frente de la institución tras la sacudida que supuso el escándalo del
desvío de dinero público que protagonizó su predecesor, Fèlix Millet, y
su mano derecha, Jordi Montull. El
proceso judicial, que está visto para
sentencia y se espera que se resuelva en unas semanas, pretende depurar responsabilidades de los más
de 30 millones de euros que salieron de las arcas del Palau en los
diez años de la era Millet. El mismo

ex presidente de la institución confesó haberse apropiado de fondos
de la entidad y admitió el desvío de
dinero público a CDC, así como su
instrumentalización por empresas
adjudicatarias de obra pública del
Govern nacionalista.
«El Palau ha renacido», señalaba
en una reciente entrevista a este
diario Mariona Carulla, que fue vicepresidenta de la institución durante 11 años de la etapa Millet.
«En el futuro se escribirá que el escándalo fue positivo porque supuso otro renacimiento del Palau. Hubo otras caídas como la Guerra Civil o la Dictadura de Primo de
Rivera, pero ésta, diferente, ha sido muy importante», admitía.
Además del Palau de la Música,

DETENIDOS DOS EDILES DE LA CUP EN
REUS POR UN DELITO DE ODIO A LA POLICÍA
Dos concejales de la CUP de
Reus fueron detenidos ayer por
los Mossos d’Esquadra por la
comisión de un supuesto delito
de odio hacia la Policía durante
la jornada del 1 de octubre. El
juzgado de Reus (Tarragona)
notificó en la mañana de ayer
la orden de detención de los
dos concejales, que esperaron
la ejecución dentro del
Ayuntamiento, informa Europa
Press.
«Nos han notificado la orden
de detención de dos de los
concejales de la CUP Reus a raíz

de las movilizaciones del 1-O.
Ante la represión del Estado,
nosotros seguimos en pie,
alegres y combatientes. Las
calles serán siempre nuestras»,
publicó la CUP de la localidad
en su perfil de Twitter.
Los concejales de la CUP
Marta Llorens y Oriol Ciurana
no se habían presentado en las
dos anteriores ocasiones que
fueron requeridos por el
Juzgado de Instrucción 2 de
Reus, que investiga la causa. A
su salida del consistorio,
Llorens explicó que no se han

Los concejales de la CUP de Reus, Marta Llorens y Oriol Ciurana, ayer. EFE
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en vísperas de la votación del referéndum ilegal del 1 de octubre y
con la noticia de la detención de
una quincena de miembros de la
Conselleria. Aquella misma noche,
en muchos teatros de Cataluña se
leyó un manifiesto en que se reclamaba la solución dialogada al conflicto político. De la misma forma,
desde el encarcelamiento de los líderes independentistas, se han reproducido llamamientos a la libertad de los «presos políticos» en el
inicio de otras funciones teatrales
en distintos puntos de Cataluña.
En la misma línea de lo ocurrido
en el concierto de San Esteban y
también durante el pasado fin de semana, se convocaron distintos conciertos de villancicos en Barcelona,
frente a la emblemática antigua prisión Modelo, y en Gerona, en la plaza del Vi ante el Ayuntamiento, para reivindicar la libertad de los encarcelados. Actos presididos por el
color amarillo de bufandas y gorros
y con abundante presencia de niños. Las actuaciones fueron promovidas por la Assemblea Nacional y
Òmnium a través de las redes sociales con el hasthag #NadalGroc (Navidad Amarilla).

presentado ante el juez porque
no reconocen el marco de la
justicia española y están en
contra «del aparato del Estado
que pone en evidencia que no
hay separación de poderes».
Además, aseguró que volverían
a hacer lo acaecido en octubre
«las veces que sea necesario» y
vaticinó que la represión sigue,
irá en aumento y será de larga
duración.
Asimismo, la juez acordó
citar como investigada para el
día 29 a las 10.00 horas a la
edil de la CUP de Reus,
Maria Assumpció Cuadrada,
después de que la primera vez
que fue citada no se pudo
llevar a cabo.
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Le damosla bienvenida al Nuevo Afio con las mallas puestas
y haciendo lo que rods nos gusta...

I

EJERCITANDOCUERPOY MENTE

A si desconectamos con una sesi6n de Color
Yoga organizada por Reebok e impartida
pot nuestra yogui Xuan-Lan en un espacio
..... dis t into qu e se llen6 de azules relajantes
para la clase y verdes apetecibles para el
aperitivo "heaIth~:..~Namast~!

D~qDOLEDUROCONUN TRIATLONDEPORTIVO
Hay unas mallas para cada deporte, iy quien diga Io contrario
es que todavia no conoce la nueva coIecci6n Nike Pants Studio!
Nosotras damosf e de ello despuds de probar en p rim era persona los
beneficios de ejercitarn os con una prenda dise~ ada especialmente
pa ra la act ividad con la sesi6n de "training’de danza, "boxing’
y yoga que organiz6 Nike de lama no de Paula Butraguefio en
BOXBAt~CELONA.
iDescubre la verdadera cultura malla!

RELAJ~NDONOS

plan de "a fretwork’
que un concierto en el
Palau de Ia Mlisica
Catalana?Bravopor
Wonderbox y
su propuesta
de cofr~s con
actividades
culturales. Este
afio sus Majestades
los t~eyes Magosd e
Oriente lo tendrdn
muchomdsfdcil...

8

] WOMEN S HEALTH

RECARGANDO
PILAS
i Vivimos la ’ yogui experience’con Yogabrunch! Arranca
con una "masterclass’ de yoga y culmina con un "brunch’
saludable, iy todo con la mejor m(tsica y compafila! i Que
levante la rn ano la qu e no quiera sumergirse en es te plan
apto para practicantes ’amateurs" y autgnticas "yoguinis 7

I

Enero

Febrero

2018

womenshealth
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LANOCHEDEPAZ
~Todaviano
has escuchado
eldiscurso
reivindicativo
que dio la actriz
Paz Vega al recibir
elpremio Mujer
Women’s Health en
los Premios Men’s
Health Hombres
del Afio? Entra en
womenshealth.es
y vibra con su
emotivo mensaje.
La sevillana quiso
dedicdrselo a
"todas las mujeres
queluchanpor un
mundo mds justo
y que alzan su voz
ante el abuso y la
opresi6n’:

~Hasvisto lo espectacular que est~ Adriana?Esta es la
foto de familia de parte del team clue ha hechoposible
esta sesi6n de f~tos. De izq. a der.: Giuly Vescey Beatr~z
Cha¢6n,del equipo de estilismo; Edu Garcla, fot6grafo;
Adriana; ~/nuestra d~ectora, M6nica Martfnez.

COCINANDOFELICIDAD
Nos apuntamos a la MoodFood,
tendencia nutricional que busca
el b ienestar incorporando a
nuestras recetas determinados
alimentos que n os hacen segregar
hormonas como la serotonina y la
dopamina, lo que nos proporciona
una gran sensaci6n de placer y
bienestar. Aqul es tamos en acci6n
en el taller de la escuela de cocina
Alambique, que ha contado con
las frutas de VL P-Manzanas
Val Venosta como grandes
protagonistas.

CR~EO QUE
REIRSE ES
LA MEJOR
MANERA DE
(IUEMA~R
CALORIAS

y LAS EMBAJADORAS
DE ESTE N~MEI~O DE
#ENFORMAMIFORMA SON..

@petukita

@real_and not_perfect
Etiqueta a
@womenshealthespen tus
fotos y compartecon nosotras
c6mosacas tu mejorversi6n...
ino olvidesel ’hashtag’
#EnFormaMiForma!

womenshealthes

I
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tints agitadors. Més aviat, el que
en aquest agradable
comeback
produït
per Marisa
O.J.D.: 128465
Monte és mostrar-se optimistes i
E.G.M.: 561000
més lúcids.

sitors, un arranjador de campaneEspaña
tes i una de les veus mésPAÍS:
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Temps de messies
‘Messies’deHandel
Intèrprets: Gabrieli Consort &

Players (Paul McCreesh); Capella
Reial i Concert des Nations (Jordi
Savall); Instruments of Time &
Truth (Edward Higginbottom)
Lloc i dates: Palau de la Música (19,
20 i 21/XII/2017)
JORGE DE PERSIA

Aquest Nadal, potser un dels més
incerts en molts anys per a Catalunya, i certament molt marcat pel
messianisme, s’ha vist precedit
per diverses interpretacions del
Messies de Handel. És clar que
l’obra de Handel és art i bellesa
que conjuga raó i fe, mentre que la
derivada messiànica sol ser ficció
perillosa de poca transcendència.
No hi haurà res més benaventurat
que la feina ben feta i el respecte,
per això en l’escena musical, que
tendeixaharmonitzarlavistaamb
l’audició, desentona exhibir símbols externs, respectables, això sí,
en el pensament de cadascú.
Tres Messies (sense El, com insisteix un comentarista en el pro-

grama de mà, com si això tingués
algun significat) es van proposar
en dies successius. Tots amb orquestra petita (fins i tot sense clavecí la versió de Higginbottom), i
no pas més de 13 cordes altes en
doscors,isiPaulMcCreeshvatreballar amb 4 violoncels i dos contrabaixos en el participatiu de La
Caixa, a la seva orquestra li va
mancarintencionalitatimisterien
elfraseigielso,cosaquevamarcar
aquesta versió amb escassa imbricació entre solistes (baix i soprano) amb el discurs instrumental i
escassa musicalitat en el tenor i en
els passatges corals dels Gabrieli
Consort & Players. Un Messies
amb cos i sense esperit. Entusiasme,sí,enelscantaires,totiquecaldria pensar a renovar aquests cors
per revitalitzar projecte i expressió.
L’endemà (20) va arribar la proposta de Jordi Savall, eficaç com
sempre, tot i que una versió que
hauria d’aprofundir en sensibilitat.Enaquestconcert,comenelde
La Caixa, el contratenor va haver
de ser substituït, i aquí va poder
lluir la seva professionalitat i naturalitat Gabriel Díaz, que és part de

la Capella Reial, molt aplaudit. La
versió va ser eloqüent en so, amb
corporalitat els petits cors de la
Capella,isibélalíniavocaldelssolistes no va ser homogènia (petits
problemes en el registre baix del
tenor), tant soprano com baix van
resultar convincents. Tempos homogenis, poc recurs a matisos de
dinàmica i contrastos en cors i orquestra i en algun cas climes poc
subratllats en relació amb el text,
com puntejos lluminosos de la tiorba en ambients de tenebra.
Finalment Higginbottom va fer
un Messies ple de frescor i intensitat expressiva i interioritat. I naturalitat en veus molt joves i de caràcter (Rowan Pierce i Alexander
Chance en els registres aguts, el
convincent ievangèlic tenorDaniel Norman, i el baix Nicholas
Mogg). La gran tradició d’Oxford
era allà, configurada a través de la
importància de la paraula clau
subratllada, i amb ornamentació
senzilla i poc artificial. En l’instrumental, el grup més petit però més
expressiu de tots, sense la rítmica
del clavecí, i el continu sustentat a
l’orgue. El cor (amb quatre veus
per secció i com a alts quatre contratenors) va deixar veure una
harmonia suculenta i contrastos
detimbresambundirectorquesabia el que deia i va aprofundir en la
recerca de la sensibilitat.
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L’ELISIR D’AMOR

DEL 7 AL 28 DE GENER D

INNOCÈNCIA, PICARDIA I FELICITA
DEIXA’T SEDUIR PER UNA POCIÓ Q
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CONSULTEU AQUÍ LA PROGRAMACIÓ D’AVUI
I DELS PROPERS DOS DIES DE TOTS ELS CANALS
http://parrilla-tv.lavanguardia.com/

bebé jefazo
us deseos son órdenes.
Disponible BAJO DEMANDA.

‘És Nadal al món’ omple de gom a gom el Palau de la
Música en l’any del rècord d’audiència de l’emissora

La gran festa de RAC1

Dial 30

cine

Pantalles

Elige todo

Graella elaborada per OneData. comercial@onedata.es

After Images. 22.00
Pel·lícula: El justiciero.
23.46 Pel·lícula: Hitman.
DISNEY JUNIOR 15.40
Ricitos y Osito y el Mapa
Mágico. 15.50 Trulli tales.
16.00 Ricitos y Osito.
16.25 Mickey Mousejercicios. 16.30 La guardia del
león. 16.55 Historias de la
Doctora Juguetes. 17.00
Mickey y los súper pilotos.
17.25 Vampirina. 17.35
¡Es imbungasionante!
17.45 PJ Masks. 17.55
Historias de la Doctora
Juguetes. 18.00 Doctora
Juguetes. 18.25 El paraíso
de las mascotas. 18.35
La princesa Sofía. 18.55
Tsum Tsum. 19.00 Doctora Juguetes. 19.25 ¡Es
imbungasionante! 19.30
Ricitos y Osito. 19.55
Historias de la Doctora
Juguetes.
DISNEY CHANNEL 15.06
Disney Mickey Mouse.
15.10 Prodigiosa: Las
aventuras de Ladybug.
16.00 Disney Mickey
Mouse. 16.05 Star contra
las fuerzas del mal. 16.30
Pat, el perro. 17.20 Patoaventuras. 17.45 Disney
Mickey Mouse. 18.15
Phineas y Ferb. 18.40 Star
Wars: las aventuras de los

Freemaker. 19.05 Phineas
y Ferb. 19.30 Mickey y los
súper pilotos. 19.55 Pat,
el perro.
ODISEA 13.16
Schwarzenegger presenta
las escenas más extremas.
14.48 Empeños a lo
bestia. 15.14 Animales
bebé. 16.04 Planeta azul
salvaje. 17.01 Animales
bebé. 17.50 Imperios del
reino animal. 18.45 Muertos de risa. 19.37 GPS:
una guerra global. 20.39
Guerra cibernética. 21.40
Top 10 clima extremo.
22.30 Gaycation. 23.22
F*ck That’s Delicious. 0.15
Gaycation.
NAT GEO WILD 12.26 Asesinos venenosos. 13.13
Wild Alaska. 14.00 La
enciclopedia de los pingüinos. 14.47 Tras el telón
de acero de Rusia. 15.37
Wild Antártida. 16.25
Wild Canadá. 17.09
Invierno salvaje. 18.00 El
oso del hielo. 18.53 Tras
el telón de acero de Rusia.
19.47 Wild Antártida.
20.40 El oso del hielo.
21.34 El increíble doctor
Pol. 22.27 Los más peligrosos de África: sangre
joven. 23.21 Asesinos
venenosos.

(ST) 14.02 Shin Chan. (ST)
14.52 Pirata i Capitano.
(ST) 15.35 Pel·lícula: Tom
i Jerry: Els petits ajudants
de Santa Claus. (ST)
15.57 Pel·lícula: Tom i
Jerry. El trencanous. (ST)
16.47 El petit Nicolas.
(ST) 17.15 El Mic i els seus
amics. 17.40 Ella Bella
Bingo. (ST) 17.53 Pirata
i Capitano. (ST) 18.20
Lazy Town. (ST) 18.50 Els
germans Kratt. (ST) 19.35
Kukurota: Els invisibles.

(ST) 20.05 Pel·lícula: El
detectiu Conan: cruïlla a
l’antiga capital. (ST) 22.00
Simfonova. 23.50 Concert
de Sant Esteve. (ST) 1.35
Les costes franceses des
de l’aire. (ST) 1.45 Les
costes franceses des de
l’aire: Mònaco. (ST) 1.55
Oh Happy Day!: Moments OHD: actuacions
emocionants. (ST) 2.45
Ritmes a l’estudi. 3.45
Jazz a l’estudi. 4.45 Blues
a l’estudi.

15.00 Volcans. 15.30 Rius
de tinta. 16.00 Vist des
del cel. (ST) 16.55 Slow
BTV. 17.35 Va passar aquí.
(Rep.) 18.05 Curtmetratges. (Rep.) 18.35 Terrícoles.
19.05 Cases ecològiques.

(Rep.) 19.30 Cròniques
de Barcelona. 20.00 BTV
Notícies vespre. 20.25
El temps. 20.30 Nit de
cinema 22.15 Deuwatts.
22.45 Primera sessió 0.20
Terrícoles. (Rep.)

14.00 365 dies en blaugrana. 14.45 2017 #SempreIniesta. 16.30 El partit
de Copa: FC Barcelona-Deportivo Alavés (17). 18.30
800’’: Real Madrid CF-FC
Barcelona (17/18). 18.45
Promeses: resum 2017.
19.30 Els 500 gols de

Messi. 21.00 L’últim partit
del Barça: Real Madrid
CF-FC Barcelona (17/18).
22.45 600’’: FC Barcelona
B-Albacete (17/18). 23.00
Històries: 2 Katsikas, un
lloc sense temps/Seccions
no professionals. 23.30
365 dies en blaugrana.

ORIOL MIRALLES

Gran foto de la família de RAC1 amb el públic al Palau de la Música Catalana
BARCELONA Redacció

E

l Nadal és una d’aquelles
festes que s’ha de celebrar
amb la gent que estimes.
Per això, des de fa onze
anys, RAC1 el celebra amb els seus
oients, en una trobada al Palau de la
Música que ja s’ha convertit en un
clàssic d’aquestes dates. L’especial
de Nadal d’El món a RAC1 és una comunió que fa tangible la complicitat
entre els professionals de la casa i la
seva audiència, que aquest any s’ha
enfilat fins a límits insospitats.
L’emissora ha fregat el milió d’oients,
la xifra més elevada de la història de
la ràdio en català. “Moltes gràcies per
ser-hi.Inonomésavui,sinósempre”,
els va agrair Jordi Basté a l’inici de les
més de tres hores de programa,
aquest diumenge.
Tots els professionals de RAC1 van
desfilar per l’escenari del Palau, ple
de gom a gom, amb més de 2.000
oients convidats, alguns dels quals
s’havien llevat abans de les cinc de la
matinada per fer cua i ser els primers
a entrar. Sens dubte, l’actuació més
celebrada va ser la de la gent d’esports, que va aconseguir el que semblava impossible: deixar Jordi Basté
sense paraules.
Els membres de la redacció que capitaneja Raül Llimós van aparèixer a
l’escenari vestits de rapers (a excepció de Gerard Costafreda, que va redefinir el concepte de vergonya aliena guarnit amb perruca, minifaldilla i
pits postissos) per versionar un dels
èxits musicals de l’any, el Despacito,
de Luis Fonsi, convertit en Bastecito.
Qui també va aconseguir un impossible, per cert, va ser el polifacètic Àngel Llàcer, que va convèncer Jordi
Basté per cantar a duo un tema del
musical El Petit Príncep, acompanyats al piano per Manu Guix.
La redacciód’informatiusvaferun
recull de fake news, com ara la tornadaclandestinadeCarlesPuigdemont

a Catalunya disfressat de tió. També
van donar les xifres d’assistència al
Palau: quatre persones segons la
Delegació del Govern espanyol i tres
milions segons la policia belga (les xifres dels Mossos no les tenien perquè, segons van dir, Josep Lluís Trapero encara n’estava fent les fotocòpies).
“Bon Nadal als que sou aquí, als
que sou a casa i als que són a la presó”,
va saludar Toni Clapés, que va fer debutar al Palau dos dels muppets del
Versió RAC1. Eren la Nunú i el seu
marit, l’Alfonso, que es queixava que
fins al moment totes les actuacions
musicals havien estat en català: “Cada any el mateix, això és adoctrinament”.
ESPECTACLE MASSIU

Tots els professionals
de la ràdio van
participar davant
de 2.000 convidats
Minuts més tard, Els Amics de les
Arts feien esclatar el Palau en crits de
“Llibertat!” amb una nadala que acabava recordant que, aquestes festes,
“en algunes cases no hi podran ser
tots: cinc són a l’exili i en tenim quatre a la presó”.
Albert Om i l’equip d’Islàndia van
engrescar el públic per jugar a una
mena de Pasapalabra repassant els
grans conceptes d’aquest 2017, com
ara DUI (mètode anticonceptiu polític) o urna (objecte de culte que arriba de matinada). Els que també van
convidar els oients a jugar van ser
Quim Morales i l’equip de La segona
hora, que van muntar un quinto gràcies a l’eficient productora del programa, Cèlia Roura, que va irrompre
a l’escenari patinant i amb el bombo
perferelsorteig.IelsÒscars(Andreu
i Dalmau) van convocar tots els personatges de La competència per reci-
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tar el tradicional verset. L’Angelines
va demostrar haver captat l’essència
del Nadal amb el seu poema: “Demaneu moltes coses, poliu-vos els sous;
coses grans i formoses, per exemple
uns pits nous”.
Iaixòquenovapoderrecitarl’altre
poema que s’havia preparat, titulat
Llévame a Logroño. Qui sí que va saber capturar l’esperit d’aquestes festesvaserXaviBundó.L’equipdel Via
lliurevaposarelpuntemotiual’especial regalant abraçades entre el públic i enviant un record a Blai Morell,
guionista del programa, que recentment hahagut de diradeu al seu pare.
Elisenda Camps i l’equip del Tot és
possible van confeccionar en viu una
llista amb les cançons preferides dels
oients. I la redacció d’El món a RAC1
vaversionarenclaurockeralanadala
White Christmas, després que el subdirector del programa, Jofre Llombart, obsequiés el públic amb una
imitació prou aconseguida d’un dels
tertulians més controvertits, Gonzalo Bernardos.
Si deixem de banda les voluntarioses actuacions dels treballadors de
RAC1, l’especial al Palau va tenir un
gran nivell musical. La veu càlida de
Pavvla va inaugurar una llarga llista
de directes, amb grans noms com ara
Blaumut, La Iaia, Marina Tuset, Gaspar, Manel Navarro o Mishima, que
va acabar l’actuació entre crits de
“Carabén, president!”. Menció a part
per a La Casa Azul de Guille Milkyway, que va presentar en primícia un
tema del seu pròxim disc (Hasta perderelcontrol)ivaestrenarlaversióen
català d’un dels grans èxits de la banda, La revolución sexual. El final de
festa el van posar Los Manolos, que
van fer aixecar el públic amb el seu
Amigos para siempre, mentre Basté
acomiadava el programa desitjant als
oients que passin un Nadal “de collons” i demanant als treballadors de
RAC1 que continuïn sent, com a ell li
agrada dir, “una colla de sonats”.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 25

O.J.D.: 17194

TARIFA: 1550 €

E.G.M.: 187000

ÁREA: 298 CM² - 26%

SECCIÓN: VOCES Y MIRADAS

28 Diciembre, 2017

ALICANTE SERÁ TABARNIA
En pocas palabras
Antonio Sempere

Q

ue Cataluña consiga la independencia es cuestión de
tiempo. No mucho tiempo.
Cualquiera de mi generación
con una salud aceptable lo vivirá. Quizás
los Eduardos Mendoza y Félix de Azúa,
tan cuidado, para su estupor, antes de alcanzar la ancianidad, también. Hay cuestiones del corazón que la razón no entiende. Y aquí, palabras mayores, hablamos de sentimientos íntimos, como la fe y
la religión. Profundamente enquistado.
Atravesando por igual a los de derechas y
a los de izquierdas.

El martes no perdí detalle del Concert
de Sant Esteve que tiene lugar desde 
en el Palau de la Música. El acto en sí
mismo es una exaltación de catalanismo.
De un tiempo a esta parte más. Lo de este
año rozó el delirio. Todos los miembros
del Orfeó Català y el Cor de Cambra portaban el lazo amarillo. Los directores y
músicos también. Cuando sonó el Cant
de la Senyera comenzaron a salir estelades de debajo de los asientos, de los palcos, desde el escenario. También desde el
escenario. Y pancartillas donde se pedía
libertad a los presos políticos. Cómo se
cuida el atrezzo en estas concentraciones. Los gritos de llibertad, proferidos por
igual desde la platea que desde el escenario, dieron paso a los de la palabra de marras, pronunciada sílaba a sílaba: «In-depen-den-cia». Hasta que cantaron Els Segadors y llegó el acabose.
Quienes abarrotaban el Palau eran de
Barcelona y las comarcas cercanas. De

Cataluña será república independiente.
Nadie lo dude. Y cuando ello se produzca y
quieran ampliar territorio, será Alicante,
con sus comarcas sureñas en tropel, la
que se convierta en nueva Tabarnia
esa área que los medios unionistas han
dado en llamar Tabarnia, la zona del área
metropolitana de la capital dispuesta a
resistir ante la fuerza de los «indepes».
Viendo el Concert de Sant Esteve nadie lo
diría. Me remitió a otro concierto celebrado en octubre en el Liceu, donde María del Mar Bonet celebró sus  años en
el escenario. También lo seguí íntegro.
Cuando al final cantó Què volen aquesta
gent el atrezzo invadió todos los rincones
del teatro. Los cánticos. Y de nuevo el delirio. La única diferencia es que al Liceu sí
habían acudido seguidores tanto de Tabarnia como de Cataluña. Como dice la
película, «mientras tanto, en una galaxia

lejana…», pues sí, mientras tanto, en Alicante, durante la campaña navideña, entre los centenares de anuncios sólo se ha
colado uno en valenciano. Uno. Se proyecta delante de todas las películas que
se proyectan en cines. Es el de la Generalitat, y apela a las emociones en plena
campaña de promoción del valenciano,
con el lema Tots a una veu. La felicitación
navideña de tal organismo nos presenta
una serie de hahstag (etiquetas con motivos navideños del tipo panxaplena, que
se suponen conectan con lo más íntimo
de nuestras comarcas). ¿panxaplena?
¿En Alicante y alrededores? Cataluña será
República independiente. Nadie lo dude.
Y cuando ello se produzca y quieran ampliar territorio, al final será Alicante, con
sus comarcas sureñas en tropel, la que se
convierta en nueva Tabarnia, la nueva resistencia. Por la cuenta que nos trae. La
Tabarnia que ahora comentan los medios
es flor de un día.
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DUES VEUS PODEROSES AL FESTIVAL MIL·LENNI

Una singular
alquímia

JOSÉ LUIS ROCA

Estrella Morente i Ainhoa Arteta uneixen
flamenc i lírica en un concert al Palau
MARTA CERVERA
BARCELONA

Dues poderoses veus s’han unit
per insuflar nova vida a cançons
de la tradició popular. La sopra·
no basca Ainhoa Arteta i la cantaora granadina Estrella Moren·
te exploren nadales i coplas, tan·
gos i alguna sorpresa aportant
cadascuna la seva experiència en
la lírica i el flamenc, respectiva·
ment. Totes dues estan vivint un
moment dolç, amb el reconeixe·
ment del públic i la crítica, una
maduresa brillant i molta sinto·
nia entre totes dues, com podran
comprovar els que assisteixin al
concert que ofereixen avui al Pa·
lau de la Música Catalana, dins de
la programació del Festival Mil·
lenni. «Posem els nostres cors al
servei de la música com dues artistes que s’admiren i comparteixen el llenguatge universal de la
música», afirmen.

Alquímia, segons la Real Acade·
mia Española (RAE), és una «transmutació meravellosa i increïble». Ai·
xò és precisament el que esperen
aconseguir a l’unir les seves veus to·
tes dues artistes, cadascuna des de
la seva sensibilitat i personalitat. El
cert és que entre totes dues ha sor·
git una connexió especial.
«A més de ser una de les veus líriques més importants que tenim al
nostre país, Ainhoa ha sigut un descobriment com a persona. ¡És una
delícia! Per mi és més important el
cor i la bondat de les persones que
la seva condició artística», comen·
ta la gran del clan Morente, una fa·
mília que respira art per tots cos·
tats. Van iniciar la gira ¡Que suenen
con alegría! el dia 20 passat al Teatro
Villamarta de Jerez i acabaran de·
mà al Teatro Cervantes de Màlaga.
Juntes interpreten, entre altres,
la Canción de cuna para un niño sin cuna, la Bulería de los Reyes Magos, la Na-

Estrella Morente

«Els nostres mons han encaixat
no només en l’àmbit musical
sinó també en el personal»
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na de Jerez i nadales com Noche de paz
i el tradicional Adeste fideles, en llatí.
Per la seva part, Arteta també canta·
rà un tema del cançoner basc, Hator
hator, així com Balada del niño Jesús i
La Virgen se está peinando.
El concert obre a duo amb una
cançó d’un nen sense bressol que
Federico García Lorca va recollir del

espectacles
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CARLOS MONTAÑÉS

portar aquest diàleg universal més
enllà i explorar nou repertori», avança la cantaora, encantada amb l’experiència. «La gira està resultant
entranyable, familiar i amena».
Estrella disfruta d’aquests concerts, sobretot perquè ha trobat en
Arteta una espècie d’ànima bessona. Totes dues s’admiren mútuament i no només com a professionals. «La part humana és la més important perquè si ets bona persona
i no ets bon artista tens possibilitats de tirar endavant. Al revés, si
ets molt bon artista i no vals com a
persona, per a mi no vals un duro»,
declarava Estrella fa poc abans de la
seva última visita al seu estimat Palau de la Música en la inauguració
del festival ¡De Cajón!

Repertori tradicional

cançoner popular i va interpretar
LaArgentinita. A partir d’aquí indagaran juntes o per separat en peces
més líriques, flamenques o clàssiques. «Els nostres mons han encaixat no només en l’àmbit musical sinó també en el personal. Fins i tot
els nostres músics han connectat
tant que deixem la porta oberta a

Ainhoa Arteta

«Estrella canta des de l’ànima
i aquesta és la veritat del cant
i d’un artista»
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Ara torna amb un altre tipus de
repertori en què assumeix la responsabilitat de cantar en llatí Adeste fideles. «He après moltíssim amb
Ainhoa. El seu carinyo i la seva proximitat m’han ajudat en aquest nou
repertori. Tant ella com jo ens hem
hagut d’adaptar per cantar juntes. Ainhoa m’ha ajudat amb certes maneres de projectar la veu i jo
he compartit amb ella alguns deixos que sap brodar perquè té un art
meravellós i és espanyola. Ella és
del nord, jo del sud, però totes dues ens sentim espanyoles i valorem
l’enorme riquesa cultural del nostre país».

Arteta està tan orgullosa com la
seva companya d’apostar per un
repertori propi basat en la tradició, al qual aporten un toc de modernitat a través d’uns arranjaments i una posada en escena especial. «Aquest projecte és molt
emocionant», va admetre Arteta
en la presentació de la gira. Ella ha
confessat que disfruta amb l’esperit nadalenc. «Per Nadal s’ajunten
les famílies, les experiències i, normalment, per Nadal parlem molt
des de l’ànima. Aquest concert
va molt d’això, per això m’agrada
cantar amb Estrella, perquè canta
des de l’ànima i aquesta és la veritat del cant i d’un artista, la que comunica sense trampa amb l’oient».
I Morente, rememorant el que va
dir el seu pare, el gran Enrique Morente, afirma: «Tant de bo tots ens
abracéssim, perdonéssim i fóssim més afectuosos i atents amb
els altres no només per Nadal sinó
tot l’any».
En aquesta ocasió, les dues dives compten amb Lucía Moreno
al piano, Santiago Lara a la guitarra, el multiinstrumentista Diego
Villegas, Antonio Corrales al contrabaix i Eduardo Aguirre de Cárcer a les percussions, a més del tocaor Montoyita, Antonio Carbonell
i Pedro Gabarre. Aurora, la mare
d’Estrella, ha fet el vestuari per a
la seva filla. «Ella em coneix millor
que ningú i, a més de pintora i escultora, té un do per dissenyar. És
una sort comptar amb ella». H
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La seva vídua, Nicoletta Mantovani, no veu un hereu natural del tenor però dona un parell de noms; els experts opinen

Deu anys sense Pavarotti... i sense relleu
rio Grigolo, el seu últim alumne,
que va preparar per debutar en La
bohème dos mesos abans de morir.
quest any ha fet una Per en Luciano era molt important
dècada de la mort del ajudar els joves”, afirma. Per això la
gran tenor del segle sevafundaciócontinuaatorgantbeXX. I el món continua ques, a part de fer concerts commeesperant una veu que moratius i mantenir la casa museu
es pugui considerar que n’és la suc- de Mòdena.
A Pavarotti li encantava la veu de
cessora. Luciano Pavarotti –la seva
vídua, Nicoletta Mantovani, en Juan Diego Flórez. I li encantaria la
manté viu el record i el llegat– torna de Francesco Meli a Un ballo in
a estar en voga després de la publi- maschera, diulavídua.“Peròlaseva
cació, del segell Decca, d’un doble era molt especial, i el seu carisma
cedé d’àries i cançons –Nessun dor- també. Era un ésser generós. No
ma, La donna è mobile, O sole mio...– cantava per la fama; pensava que
havia rebut un do
que per primera
de Déu, i el volia
vegada
inclou
l’edició autorit- Decca publica dos CD compartir. La seva gran aportació
zada d’extractes
del debut a La bo- que inclouen el debut –diu– va ser dur
l’òpera a tots els
hème, l’any 1961. a ‘La bohème’ (1961) i
públics, cantant
Per no parlar del
un
DVD
amb
el
recital
en llocs on mai
devedé amb el
abanshihaviahadocumental Avo- del 1989 al Liceu
gut veus líriques,
ice for the ages
com el Madison
(Una veu per a la
posteritat), amb entrevistes al divo, Square Garden. Va entendre que
actuacions amb estrelles del pop calia treure l’òpera del teatre i porcom Sting, Stevie Wonder o Bono, i tar-la a grans arenes i amb un reperel recital que va oferir el 1989 al Li- tori mixt. ‘La gent que no va a l’òpera és perquè no la coneix’, deia”.
ceu, amb el públic dret...
Per la directora artística del LiHabemus o no habemus succesceu, Christina Scheppelmann, parsor de Pavarotti?
“No ho crec –respon Nicoletta lar d’un hereu de Pavarotti és avenMantovani al telèfon–, perquè en turat. “Ell va ser una estrella en el
Luciano era especial en tot, no no- context del seu tempsi la seva genemés en la veu. Tot i això, estaria ració. El d’avui és un altre tipus de
moltcontentdelsresultatsdeVitto- cantant. Hi ha molt bons tenors, peMARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

A

GIANLUCA NAPHTALINA CAMPORESI

Nicoletta Mantovani davant un retrat del divo a Itàlia, a casa seva
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rò,pelquefaaveu,facilitat,musicalitatnatural, charme ipresència,Pavarotti era únic”. Segons el director
artístic del Palau de la Música, Víctor Garcia de Gomar, actualment la
línia de Pavarotti la segueix Juan
Diego Flórez. “I potser també Piotr
Beczala, sense trepitjar el bel canto,
un Pavarotti més madur”.
El crític de La Vanguardia Roger
Alier diu que el divo italià va ser el
millor tenor del món. “El primer
que va fer els famosos nou dos de pit
de La fille du régiment. I en tàndem
amb la soprano Joan Sutherland,
dirigits per Richard Bonynge, va
deixar els millors enregistraments
de l’edat d’or del cedé: Lucia di
Lammermoor, Rigoletto, La traviata, L’elisir d’amore, La sonnambula,
I puritani (amb una famosa nota en
falset que encara avui imposa) i, esclar,elseufamósCalafdeTurandot,
per molts el millor Nessum dorma
gravat en viu.
Alier veu difícil parlar d’un relleu. Per la puresa de la veu, la perfecció del registre agut, l’aportació
al repertori belcantista i el carisma,
amb què va popularitzar l’òpera
com ningú amb Els Tres Tenors i
amb la sèrie Pavarotti & friends.
“Juan Diego Flórez és tècnicament
més perfecte i elegant, però no té la
forçavitaldeveudePavarotti.Idespréshihaeltocamericàquelivadonar el fet d’haver estat l’estrella del
Met de Nova York durant anys. Un
toc de divo universal”,conclou.
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Cultura i Espectacles
Els concerts de l’any que ve
Bob Dylan (a la imatge, en la seva
darrera visita a Barcelona, l’estiu del
2015 a Pedralbes) actuarà dues nits
al Liceu. A l’altra pàgina, Axl Rose, de
Guns n’Roses (1 de juliol, estadi
olímpic), l’ex-Pink Floyd Roger
Waters (13 i 14 d’abril, Palau Sant
Jordi), Lady Gaga (14 i 16 de gener,
Sant Jordi) i Bruno Mars (20 de juny,
Estadi) ■ MARTÍ E. BERENGUER /ARXIU /
JUANMA RAMOS / AFP / REUTERS

Astres pop (Lady Gaga i Bruno Mars), clàssics del rock (Bob Dylan, Roger Waters, i
Pearl Jam) i herois del ‘hard’ (Metallica, Kiss, i Guns n’ Roses) visitaran Barcelona

Un 2018 d’estrelles
Guillem Vidal
BARCELONA

Conscients que l’entrada
per a un concert pot ser un
regal de Reis o de tió perfecte, les promotores fa
temps que no desaprofiten l’ocasió de vendre un
bon feix de tiquets coincidint amb les festes nadalenques. D’opcions per al
2018 n’hi ha a cabassos,
perquè la nova temporada
de concerts a Barcelona,
almenys pel que fa a espectacles de gran format, és
de les més imponents dels
darrers anys.

Xous de mida gran
Lady Gaga, amb els dos
concerts reprogramats
del Joanne World Tour
que s’haurien d’haver fet
al setembre, encetarà el
14 i el 16 de gener l’activitat del Palau Sant Jordi.
L’oferta d’estrelles pop a
Montjuïc es completa amb
les visites, al Sant Jordi, de
l’ex-One Direction Harry
Styles (30 de març),
d’Imagine Dragons (6
d’abril), de Lana del Rey
(19 d’abril), d’Arcade Fire
(21 d’abril) i de Sam
Smith (15 de maig), i, a
l’estadi olímpic Lluís Com-

panys, de Bruno Mars,
una altra vegada amb el
24K Magic World Tour
(20 de juny). Shakira, però, una altra diva que va
suspendre els seus concerts de la tardor, encara
no ha anunciat cap data
europea per al 2018. Roger Waters, en el marc
d’una gira, Us & Them, en
la qual no hi falta cap gran
èxit de Pink Floyd (13 i 14
d’abril), Pearl Jam (veterans del grunge que, el 10
de juliol, retornaran a Catalunya després de dotze
anys) i el beatle Ringo
Starr (26 de juny, al cap-

davant de l’All-Starr Band
i en el marc d’un exultant
Festival Guitar BCN
2018) representen, de
moment, la quota de clàssics en agenda al Palau
Sant Jordi. En aquesta categoria potser caldria afegir-hi l’espectacle Elvis
Presley The Wonder of
You, amb el rei del rock en
una gran pantalla, una voluminosa orquestra i la
presència de Priscilla
Presley, vídua del cantant
(12 de juny).
Clàssics del ‘hard’
Que es preparin la butxa-
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ca, d’altra banda, els aficionats al rock dur i al metal. Metallica, el 7 de febrer
al Sant Jordi, obrirà una
temporada especialment
lluïda pels amants del cuir,
en la qual sobresurt també
la visita de Guns n’ Roses
(1 de juliol a l’estadi olímpic, amb Axl Rose, Slash i
Duff McKagan compartint
novament la banda) i, naturalment, la programació del cada estiu més
musculós Rock Fest, que
els dies 5, 6 i 7 de juliol durà a Santa Coloma de Gramenet Ozzy Osbourne,
Kiss, Scorpions, Judas

Priest, Helloween i Megadeth, entre d’altres bandes. Qui no es vulgui esperar fins aleshores, sempre
pot anar a veure Accept el
26 de gener a Razzmatazz
i Steel Panther, a la mateixa sala, l’11 de febrer.
D’Alborán a Manolo
El Palau Sant Jordi, d’altra banda, i com és habitual, serà seu de moltes gires d’estrelles del pop-rock
espanyol, com per exemple les de Fito & Fitipaldis
(12 de maig), Vetusta
Morla (19 de maig), Dani
Martín (26 de maig), Pa-
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blo Alborán (8 i 9 de juny),
Bisbal (16 de juny), Raphael (28 de setembre) i
Manolo García (que el 20
d’octubre hi farà aterrar
una gira que haurà començat el 6 d’abril a l’Auditori de Girona).
Dylan, per fi, al Liceu
La música del 2018, d’altra banda, tindrà el Nobel
de literatura Bob Dylan
entre els noms propis. El
seu debut al Liceu tindrà
lloc els dies 30 i 31 de
març, com a part d’un Guitar BCN que, aquests pròxims mesos, també durà
els escocesos Deacon Blue
(que l’1 de febrer al Barts,
oferiran el seu primer concert a Catalunya des del
1993), Benjamin Clementine (21 de març, Razzmatazz), l’aliança entre el
guitar hero Joe Satriani,
John Petrucci i Uli Jon
Roth (7 de abril, Auditori
del Fòrum), Asaf Avidan
(26 d’abril) i Angel Olsen
(9 de maig), així com l’estrena del nou disc dels osonencs Obeses (20 d’abril,
Barts) i dues de les pare-

lles de moda de la música
feta al país: Rosalía & Refree (1 de març, Palau de la
Música) i Maria Arnal &
Marcel Bagés (3 de març,
Tívoli). Per la seva part, el
Mil·lenni, una altra de les
programacions destacades del primer semestre
d’any a Barcelona, proposa en la seva 19a edició
noms com els de Vintage
Trouble (9 de gener, Apolo), Carla Bruni (12 de gener, Palau), Michael Nyman (17 de febrer, Palau),
2 Cellos (12 i 13 de maig,
Auditori Fòrum) i Jethro
Tull (22 de maig, Palau).
El Festival Suite, al
Gran Teatre del Liceu, té
lligats artistes com Els
Amics de les Arts (23 de
gener), Gregory Porter
(16 de març), el cantant
de Spandau Ballet Tony
Hadley (23 de març) i Norah Jones (5 d’abril). I el
seu festival germà, el
Room, simultani aquesta
vegada a Madrid, durà a
Razzmatazz músics com
Kiko Veneno (9 de març),
Mishima (13 d’abril) i
Amy MacDonald (14

d’abril). El Barnasants, finalment, amb més d’un
centenar de recitals a la
graella, presentarà l’històrica cantant italiana Giovanna Marini (3 de febrer,
Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat) així
com un homenatge al cantautor Ramon Muntaner
(10 de febrer, Teatre Joventut) i l’estrena de Parnàs, el nou disc de Roger
Mas (16 de març, L’Auditori).
Festivals per tot el país
Quant a festivals arreu del
territori, destaquen l’Strenes de Girona (amb visites, entre el 24 de març i
l’1 de maig, de Luz Casal,
Xavi Sarrià, Roger Mas,
Morcheeba i Joan Dausà,
que començarà a fer girar
el disc Ara som gegants);
el Músiques Sensibles de
Lleida (amb el guitarrista
ucraïnès Estas Tonne l’11
de març); el Black Music
Festival de Salt (amb el
guitarrista Eric Gales, el 3
de març, i un clàssic majúscul del soul: Martha Reeves & The Vandellas,
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dues setmanes després);
el Festival de Jazz de Terrassa (amb Steve Kuhn,
Nnenna Freelon, Terence
Blanchard & The E-Collective i Uri Caine entre el 7 i
el 24 de març) i el badaloní
Blues & Ritmes entre el 16
i el 25 del mateix mes, amb
noms com els de Rachid
Taha, Jim Lauderdale i
The James Hunter Six.
L’oferta en sales barcelonines,
independentment de festivals, també
presenta un reguitzell de
noms a tenir en compte:
Alt-J (8 de gener, Sant Jordi Club), Clap Your Hands
Say Yeah (13 de gener,
Apolo), Goran Bregovic
(15 de gener, Apolo), Stereophonics (1 i 2 de febrer,
Apolo), Jake Bugg (8 de febrer, Apolo), Colter Wall
(9 de febrer, Rocksound),
Liam Gallagher (24 de febrer, Razzmatazz), Tricky (4 de març, Bikini),
Chris Robinson Brotherhood (6 de març, Bikini)),
Cindy Wilson de The B52’s (8 de març, Marula) i
Machine Head (7 d’abril,
Razzmatazz). ■

Gorillaz i David Byrne, en festivals

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Primavera Sound –entre el
30 de maig i el 2 de juny– és
l’únic dels grans festivals de
l’estiu a Barcelona que no ha
anunciat encara cap nom del
cartell (tot i que deu persones, fruit d’un concurs organitzat pel festival van poder
conèixer-lo fa alguns dies
amb exclusivitat i amb la promesa de confidencialitat). La
resta d’esdeveniments, però,
ja fa dies que han revelat alguns dels seus caps de cartell. El Sonar, previst per als
dies 13, 14 i 15 de juny, ja ha
fet saber que tindrà als Gorillaz de Damon Albarn i Jamie
Hewlett, els retornats LCD
Soundsystem i el discjòquei i
productor Diplo. Coincidint
amb el seu vint-i-cinquè aniversari, i en el marc d’un dels
seus clàssics cops d’efecte, el
festival de música electrònica ha enviat a l’espai exterior
trenta-tres peces de música
de Richie Hawtin, Jean Michel
Jarre i Laurent Garnier, entre
d’altres artistes habituals del
festival, amb l’objectiu de

“buscar vida extraterrestre”.
Més festivals: el Cruïlla, al
Parc del Fòrum, rebrà entre
els dies 7 i 8 de juliol l’ex-Talking Heads David Byrne, Damian JR Gong Marley, Izal,
Bomba Estéreo i Joana Serrat. Abans, però, farà la segona edició del Cruïlla de Primavera, amb l’estrena del nou
disc d’Els Catarres (6 d’abril,
Poble Espanyol). El Vida, a Vilanova i la Geltrú, festejarà el
seu cinquè aniversari entre el
28 de juny i l’1 de juliol amb
Franz Ferdinand, Iron & Wine,
Calexico, St. Vincent i Nick
Mulvey. El Canet Rock, el 7 de
juliol, té anunciats Macaco,
La Raíz i Sense Sal. El Clownia, entre el 28 de juny i l’1 de
juliol a Sant Joan de les Abadesses, rebrà Amparanoia i
Txarango. Pel que fa als festivals d’estiu a comarques gironines, Porta Ferrada, a Sant
Feliu de Guíxols, convidarà
Jack Johnson (13 de juliol) i
Pablo Alborán (7 d’agost), i
Peralada, el tenor Jonas
Kaufmann (28 de juliol). ■
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UN DESAFÍO REDOBLADO
Los resultados electorales del 21-D relanzan la hoja de ruta independentista
CAROL ÁLVAREZ / BARCELONA

Las recientes elecciones autonómicas en Cataluña han dibujado un
escenario político con dos realidades incontestables: la hegemonía
del bloque independentista en
unas circunstancias de lo más excepcionales y el fortalecimiento de
una fuerza que nació justo a la
contra, Ciudadanos, con una
apuesta que ha logrado atraer a los
constitucionalistas hasta ahora divididos en otras opciones como el
Partido Popular o el mismo PSC.
La hoja de ruta independentista y
sus distintos órdagos seguirán, sin
duda, marcando los próximos meses ante un frente político que en el
Parlament liderará Inés Arrimadas
con sus 36 diputados y otro frente,
el judicial, que continuará estrechando el cerco penal a los promotores y protagonistas del procés.
En efecto, la investigación
abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona seguirá su tramitación por los delitos de desobediencia y prevaricación centrada en los miembros
del Govern, en especial en las
áreas de economía y telecomunicaciones, que habrían desplegado
estructuras ilegales para posibilitar la celebración del referéndum
del pasado 1 de octubre, así como
la agilización del proceso de desconexión de la Administración catalana del resto de España.
Diputados electos que previsiblemente recogerán el acta en la
sesión de constitución del Parlament como Josep Maria Jové y
Lluís Salvadó, los dos hombres
fuertes en Hacienda de la consejería que dirigía Oriol Junqueras,
están imputados en el marco de
esa causa. De igual forma que
otros diputados de Esquerra como Marta Rovira, Raül Romeva,
Carme Forcadell, Carles Mundó
o Dolors Bassa.
Otros ni siquiera están en el
país, temerosos de la acción de la
justicia. Es el caso de los diputados por ERC Antoni Comín y Meritxell Serret, o el mismísimo
Carles Puigdemont, que nunca
dejó de considerarse president
de la Generalitat ni cuando Mariano Rajoy, en aplicación del ar-

tículo 155 y con el respaldo del
Senado, cesó a todo el Executiu
de la Generalitat.
Sobre el papel que desempeñe
Puigdemont pivota buena parte
del pulso político del año en Cataluña. Su regreso a España para
recoger el acta tendría que producirse de forma inmediata, y su
consiguiente ingreso en prisión es
incuestionable, dada la naturaleza de los hechos que le imputa el
Tribunal Supremo, relacionados
con la sedición y la rebelión. Este
descabezamiento del independentismo, que ya tiene a su otro líder
entre rejas en Estremera, Oriol
Junqueras, no es ninguna garantía para el fin del procés, con un
movimiento que se ha renovado a
marchas forzadas y ha dado paso
a nuevas figuras como Elsa Artadi por Junts per Catalunya o Carles Mundó, de perfil bajo hasta su
reciente paso por prisión.

Por un referéndum legal pactado
Justo por ello, es sólida la opción
de mantener un president autolegitimado por las urnas y por el
propio relato secesionista en el
extranjero, y darle a la presidencia formal de Cataluña otro candidato mediante alguna pirueta técnica. Desde el extranjero y sobre
todo en libertad, Puigdemont puede seguir su labor de internacionalización del conflicto de acuerdo con su hoja de ruta: él mismo
señaló ya tras el 1 de octubre que
el apoyo de las urnas (aquellas
prohibidas, las del 21 de diciembre puestas por Rajoy) sería su
palanca para mover a la comunidad internacional en su apoyo.
Para reducir las suspicacias, los
independentistas apostarán a
buen seguro por retroceder un
par de casillas y volver a poner
sobre la mesa la petición de un referéndum legal pactado.
Esta vía tiene la ventaja de que
puede sumar la complicidad de
Catalunya Sí que es Pot, que tras
los últimos comicios ha quedado
desdibujada y con una relevancia
muy limitada al perder tres diputados y quedarse en ocho. Los de
Colau sólo tienen esa baza para
hacerse un hueco en el escenario

terminará la instrucción, se celebrará el juicio y se dictará la sentencia.
Así lo prevé el propio tribunal, que prevé la vista oral incluso antes del
verano. La sentencia tampoco se demoraría. Al tratarse del Supremo, el
fallo sería automáticamente firme y las posibles condenas podrían
ejecutarse de inmediato. Por ejemplo, la inhabilitación de los políticos o
su ingreso en prisión si finalmente se condena por rebelión o sedición.
Sobre el encarcelamiento, si las penas fueran inferiores a cinco años
cabría la opción de que el Tribunal Constitucional aceptase dejarlo en
suspenso ante los recursos de amparo. Esa suspensión también podría
resolverse a finales de 2018. / MANUEL MARRACO

VISTO PARA SENTENCIA
El Supremo resolverá el caso este año
Desde el punto de vista jurídico, el conflicto catalán está lleno de
peculiaridades. Una de ellas es que la investigación gira en torno a
un delito, el de rebelión, apenas utilizado en la historia de la
democracia. Otra, que el protagonismo de aforados ante el Tribunal
Supremo hace que sea éste el órgano judicial encargado de la
investigación y eventual enjuiciamiento. Esto, a su vez, permite
hacer una afirmación sobre el calendario de 2018: en este año se

P.27

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 4-5

O.J.D.: 112857

EL MUNDO. JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 2017

TARIFA: 65920 €

2018

28 Diciembre, 2017

E.G.M.: 662000

AGENDA

5

1658 CM² - 160%
SECCIÓN: ESPECIAL
ELÁREA:
ETERNO
RETORNO
DEL PROCÉS

político que ya les deja sólo de
margen la autoridad de la alcaldesa de Barcelona en el peor momento de su mandato. Tras romper con el PSC, que daba solidez a
su gobierno en minoría en la capital catalana, sus próximos pasos
en el terreno municipal estarán estrechamente marcados por una feroz oposición del PP, Ciutadans y
los socialistas catalanes, de la que
sólo podrá escabullirse con el
abrazo del oso de ERC y hasta un
PDeCAT volcado en el tacticismo.
De hecho, el partido que ha
avalado la estrategia de la lista de
Puigdemont, con un ojo puesto en
un plan B que no contaba con él,
vira a marchas forzadas su discurso, y ya se reordena con vistas
al previsible congreso extraordinario que busca fortalecer la marca Junts per
Catalunya y
Carles
dar al nuevo
Puigdemont
pinyol
de
durante el acto
Puigdemont
institucional
de la Diada
más poder.
celebrado
Esta nueva
el pasado 11
vuelta
de
de septiembre.
tuerca a la re/ SANTI COGOLLUDO
fundación de
la
antigua
Convergència puede suponer la
salida de algún dirigente, y sería
quizá el momento para que durante este 2018 confluyan las distintas corrientes y sensibilidades
nacionalistas que han quedado
atrás en esta carrera por la secesión unilateral.
Desde Santi Vila, ex conseller
del ala moderada del PDeCAT,
que saltó del barco la noche antes
de la aprobación de la declaración
unilateral de independencia, hasta Germà Gordó, ex conseller y
hombre fuerte del gobierno de Artur Mas, pasando por Antoni Fernàndez Teixidó y su partido Lliures, y Carlos Losada, de Units per
Avançar, que cuenta con el ex conseller de Unió Ramon Espadaler
con un escaño en el nuevo Parlament a constituir, son ya muchas
las voces que podrían ponerse manos a la obra para configurar una
alternativa nacionalista moderada
con la que poner freno a la hoja de
ruta predominante ahora y, al mis-

mo tiempo, dar satisfacción a una
bolsa de votantes huérfana tras la
desaparición de CDC.
Esquerra, con su líder indiscutido Oriol Junqueras en prisión,
será rehén de los malos resultados cosechados el 21-D, donde
partía como favorita, pero además deberá apechugar con el reproche de haber perdido hasta
tres diputados para el bloque independentista por negarse a sumar fuerzas en una lista conjunta
con Puigdemont, tal y como pedían los del PDeCAT.
Su nueva estrategia pacificadora
y orientada a recuperar la vía de la
negociación con el Gobierno español, de la que hizo gala durante la
campaña, tendrá serias dificultades
para imponerse ante una CUP aún
decisiva pese a su batacazo electo-

Los otros actores en el escenario
catalán también se verán sacudidos en los próximos meses por los
efectos del 21-D. Aunque el liderazgo de Miquel Iceta no está
cuestionado, los socialistas catalanes deberán revisar su mensaje: su
defensa del 155 no convenció a su
caladero de votos, que sospecha
aún de sus guiños al nacionalismo
y entiende su actitud conciliadora
como debilidad ante la mayor
amenaza a la unidad de España y
la estabilidad que se ha vivido en
la época reciente.
La misma desconfianza fue la
que castigó aún más al Partido Popular de Albiol. Si Alberto Fernández Díaz, desde el grupo municipal
del Ayuntamiento de Barcelona, es
víctima frecuente del voto en clave
española y no focalizado en su gestión, el líder
del PP catalán
¿EL AÑO DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN? se ha visto
arrastrado por
Una promesa y muchas dudas. La crisis de Cataluña puede
el rechazo de
ser un factor clave a la hora de desatascar la tantas veces
las bases poanunciada reforma de la Constitución. El Congreso ha puesto en
pulares ante la
marcha una comisión para el análisis del modelo territorial,
gestión de Raimpulsada por el PSOE, que desde enero y durante los próximos
joy del 155,
seis meses quiere estudiar cómo abordar una mejora del sistema
que muchos
autonómico. Los socialistas pretenden que sea la antesala de la
consideraron
reforma constitucional, pero por ahora Podemos, PNV y los
tibia y tardía.
independentistas catalanes se niegan a participar. Pedro
Un relevo en la
Sánchez logró arrancar a Mariano Rajoy, en las conversaciones
cúpula del PP
catalán podría
sobre el apoyo del PSOE a la aplicación del 155, la promesa de
producirse en
crear en seis meses una subcomisión para la reforma. Pero hay
los próximos
muchas dudas de que pueda dar resultado por las diferencias.
meses como
un correctivo a
modo de giro
ral y un Puigdemont con un liderazpara recuperar apoyos.
go fortalecido que busca el cuerpo
El fantasma de una repetición
a cuerpo con Rajoy, más que un
electoral sigue vivo por lo ajustado
de la victoria del bloque indepenacuerdo que implique renuncias.
dentista, con 19 diputados electos
Ni siquiera la inminente resoluinvestigados, algunos huidos y
ción del caso Palau, el juicio por la
otros presos, y la imposibilidad
financiación ilegal de CDC a partir
matemática de formar una alternadel desvío de dinero público del Pativa constitucionalista.
lau de la Música que obtenía de
Esa opción podría beneficiar en
constructoras adjudicatarias del Gocualquier caso al independentisvern, puede ser un obstáculo serio
mo, tradicionalmente muy movilipara los planes independentistas.
zado: la participación récord del
Una condena afectaría a las diezma21-D, sólo equiparable a la de paídas arcas del partido, sí, y sería un
ses con el sufragio obligatorio, haduro golpe a Artur Mas, pero el rece difícil creer que pueda reprodulato procesista arranca el año fuerte
cirse una nueva afluencia excepy hará lo posible por esquivar el cascional a las urnas.
tigo moral que conlleve la sentencia.

siguiendo ese camino. Así que, aunque las investigaciones
concluyan, tal vez los juicios no se celebren en 2018. También
avanzarán este año causas como las relacionadas con el asedio a
las Fuerzas de Seguridad en hoteles de Cataluña o la actuación de
algunos profesores ante hijos de Guardias Civiles. La Fiscalía tendrá
que decidir este año si finalmente actúa contra los alcaldes que
apoyaron en 1-O. Y, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas comenzará
el juicio contra Artur Mas y otros por los gastos del referéndum
ilegal del 9-N. La sentencia resolverá si el embargo provisional de
las propiedades del ex president acaba siendo definitivo. / M. M.

Más allá del juicio clave
Ninguna decisión judicial será tan importante como la que ponga
fina a la causa por rebelión, pero no será la única. Otros
tribunales también resolverán asuntos vinculados al ‘procés’. Por
ejemplo, un juzgado de Barcelona investiga a varios no aforados
del 1-O, como también lo hace la Audiencia Nacional (al ex jefe de
los Mossos Josep Lluis Trapero). Los tribunales ordinarios son
siempre más lentos que el Supremo y es razonable pensar que
esperarán a ver qué resuelve el TS para celebrar ellos el juicio
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«Las empresas públicas deberían
ser mucho más transparentes»
Joan Llinares Director de la Oﬁcina Antifraude de la Comunidad Valenciana. Destapó el ‘Caso Palau’
CHUS MARCHADOR

A. IBÁÑEZ
antonioi@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

--¿Qué ofrece una oficina antifraude que no ofrezca otro ente
fiscalizador, como una cámara
de cuentas o la Agencia de Ética Pública, recientemente aprobada en Aragón?
--Ofrece la especialidad. Las agencias se crean específicamente
para la prevención y para la represión. Eso no se contempla en
otros órganos. Otro aspecto importante desde mi punto de vista, es que los tribunales de cuentas se realizan mediante acuerdos políticos, mientras que los
nombramientos de la oﬁcina antifraude surgen de las asociaciones que destacan por la transparencia y la lucha por la corrupción, como sucedió en mi caso.

«En el sector
público empresarial
se dan muchos
casos de
corrupción»
«La corrupción
nos ha costado
40.000 millones
que habrían evitado
muchos recortes»

--¿Por qué se ha tardado tanto en
contituir oﬁcinas de este tipo?
--Son un mandato de la Unión Europea para todos los países. Esto
lo cumplieron muchos, pero no
fue el caso de España. Sí lo hicieron algunas comunidades cuando aprobaron sus estatutos y vieron necesario crear órganos especializados contra la corrupción.

«Siempre pensé
que algunos se
envolvieron en
banderas para
tapar sus fechorías»

--¿Las dotan bien de fondos?
--El presupuesto de arranque que
propuse cuando me nombraron
se me aceptó. En ese aspecto no
estoy teniendo problemas. Es mucho más laborioso elegir bien al
funcionariado que se tiene que
incorporar a la oﬁcina.
--¿Está encontrando facilidades
de los partidos e instituciones?
--Estamos empezando, pero no
despertamos muchas simpatías.
--Si no reciben información, su
labor queda en nada...
--No dar información que se solicita es una falta grave. Nuestro
ámbito de actuación no solo son
las administraciones públicas y
el entramado público empresarial, sino también los partidos y
los sindicatos.
--¿Tienen sintonía con la Fiscalía
Anticorrupción?
--Tenemos muy buena relación.
Nuestra cultura ha propiciado
una serie de conductas que son
malas prácticas aunque no sean
delito. Pueden generan indefensión ante el ciudadano y a las empresas. Solo les queda dirigirse a
los tribunales, y conocemos el
coste que eso supone en tiempo
y en dinero. Es duro ver a un funcionario pleitear por algo que es
justo y tiene razón y que no sabe
cuándo acabará su litigio. Por eso

33 La Asociación para la Defensa de la Función Pública invitó a Llinares.

la agencia incluye las malas prácticas de ilícitos administrativos,
con un campo de actuación que
no tiene por qué tener la condición de una conducta tipiﬁcada
en el código penal.
--Son útiles los portales de transparencia?
--Hay de todo. Las hay con la información bien estructurada y búsqueda sencilla y otros son un simple vuelco de información sin clasiﬁcar, por lo que un ciudadano
sin formación especializada difícilmente va a encontrar lo que
busca. Hay un debate sobre lo
que se debe o no se debe publicar.

Hay contenciosos para que no se
publiquen determinadas retribuciones de altos cargos. ¿Quiénes son altos cargos, quiénes no?
Con eso juegan algunos directivos que tienen sueldos públicos
pero inician procesos numantinos para que no conozcamos las
retribuciones. Cuando ellos mismos no quieren que las conozcamos, será porque les avergüenza. Es en el sector público empresarial donde se dan muchísimos
casos de corrupción. Precisamente estas empresas públicas deberían ser aún más transparentes.
Muchas de ellas han huido de
los controles para establecer una
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constelación de gente que entra
por procedimientos que no tienen que ver con el acceso a la
función pública. Desde un punto de vista de control ﬁnanciero
y en materia de contratos dejan
bastante que desear...
--¿Dónde hay más corrupción?
--Si clasificamos la corrupción
por sectores, el urbanismo se ha
puesto las botas. Cuando se hunde la burbuja, la corrupción llega
a la contratación pública, a través de las obras, servicios y suministros y a través de las concesiones. Si además se hace a través de
empresas mercantiles creadas ex-

presamente para ello, aún más fácil. Otro ámbito con considerable
dosis de corrupción es en las subvenciones y también en los procesos de acceso a la función pública, que estamos usando todavía los procedimientos del siglo
XIX y todavía hay auténticas dinastías en las administraciones
públicas. Hay mucho nepotismo
y favoritismo, así como muchos
puestos politizados que deberían
ser funcionarios de carrera.
--¿Hay instituciones más proclives a la corrupción?
--Antes he comentado el sector
empresarial, que estaría en el número uno del ránking. El segundo sería el de los ayuntamientos,
por la debilidad de sus sistemas
de econtrol y la dependencia de
los funcionarios de habilitación
estatal respecto a aquellos que
deben ser los órganos controlados por ellos. Son los mismos que
ﬁjan sus retribuciones, y además
de forma arbitraria. Conozco interventores que al poner reparos
en su función ﬁscalizadora se les
ha eliminado el complemento especíﬁco, que puede ser la mitad
del sueldo. Esto no son corruptelas. Es corrupción.
--¿Está la corrupción impregnada en toda la sociedad?
--Si no hay una conciencia de
que tenemos un grave problema que nos aleja de los países
que envidiamos por su nivel de
vida y administración ejemplar,
es que mal vamos. Esto signiﬁca
una pérdida del prestigio social,
una pérdida de recursos que empobrecen el país... Quien no entienda que esos 40.000 millones
que ha costado la corrupción habrían evitado muchos recortes.
La corrupción no es un fenómeno del pasado. Es un riesgo que
anida allí donde hay recursos
públicos. Por eso es fundamental la autorregulación de la administración y la prevención, como se hace con los accidentes laborales o se hizo muy bien para
combatir la droga. Me parece terrible quien usa esa frase terrible
de «Tú harías lo mismo si estuvieras ahí». Y hay que fortalecer la ﬁgura del alertador. Se le considera un chivato o delator, cuando
es una persona ejemplar.
--Usted destapó muchas alfombras de corrupción en Cataluña.
¿Tiene algo que ver con todo lo
que estamos viviendo ahora?
--No voy a caliﬁcar a todo el mundo, pero siempre pensé que a algunos les vino muy bien envolverse en banderas para tapar sus
fechorías. H

tant en viu. Folk-rock intens, cru i malenconiós, acústic i fosc.

de Carlos Zanón.

ANY NOU AMB LA BANDA MUNICIPAL. El barce-
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setmana al Diario
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FRECUENCIA:
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cantaora128465
Estrella Morente. Que
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30/XII. APOLO. 20 HORES

28/XII. PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. 21 HORES

30/XII. L’AUDITORI. 19 HORES

29/XII. SIDECAR.
21 HORES
PAÍS:
España

29/XII. LA [2] DE APOLO. 21.15 HORES

CONSTEL·LACIÓ FUNK-SOUL. Capitanejats mu-

sicalment per l’incombustible Lalo López
(Fundación Tony Manero), un luxós
col·lectiu de músics i vocalistes reten homenatge al gloriós Otis Redding en el cinquantè24
aniversari
de la seva
mort. En
Diciembre,
2017

loní Salvador Brotons dirigeix la Banda
Municipal de Barcelona en un concert de
cap d’any en què, a part del tradicional
vals del Danubi blau, de Johann Strauss,
s’interpretarà El llac dels cignes, de Txaikovski, i les alegres Obertures de La dama
de piques, d’Offenbach, i de La scala di seta, de Rossini,

CHAMBAO
27 I 29/XII
PALAU DE LA MÚSICA. 21 HORES

El Palau de la Música
serà l’escenari escollit
durant dues vetllades
que es preveuen emotives del comiat de Chambao com a grup, una de
les indiscutibles referències del que al seu
dia es va denominar
flamenco chill, és a dir,
una addictiva fusió de
flamenc i música electrònica ambient. El grup
malagueny, liderat per
aquella entregada cantant i força de la naturalesa que respon per
Lamari, està fent una
gira de comiat com a
grup, cosa que no significa que la sanguínia
intèrpret no continuï la
seva exitosa carrera
professional. En aquests
concerts de comiat el
grup per complet oferirà
un repàs antològic d’un
repertori que va arrencar discogràficament el
2001.

Art
TERESA SESÉ

ALS SOTERRANIS DE LA HISTÒRIA. El Nadal és

un temps propici per visitar exposicions.
No són dies de grans novetats, però el
temps lliure ens brinda una nova oportunitat per repescar propostes que ningú no
s’hauria de perdre i que d’aquí a poc hauran desaparegut de la cartellera. És el cas
de La capsa entròpica. El museu dels objectes perduts, una instal·lació de Francesc
Torres que reflexiona sobre la relació entre art i història, a partir d’obres fetes malbé que ell ha rescatat dels magatzems del
MNAC. Des de nus femenins esquinçats
amb un objecte punxant durant el Congrés Eucarístic de Barcelona del 1952 (pel
que sembla per un grup de seminaristes) a
les pintures de Sert cremades a la catedral
de Vic durant la Guerra Civil o les portes
de la casa Batlló llançades al carrer i rescatades per Ainaud de Lasarte. Val molt la
pena.
MNAC. FINS AL 14/I/2018

Teatre
TRES EN UN. Un altre museu que ofereix un

programa molt desitjable és el Macba, on
coincideixen tres mostres cadascuna de
les quals mereix per si mateixa una visita
individualitzada: Poesia Brossa (una revisió del treball de l’artista amb curioses
ressonàncies amb l’actualitat política i social), una retrospectiva de la novaiorquesa Rosemarie Castoro (un joiós descobriment) i una selecció d’obres de la seva
col·lecció titulada Sota la superfície.
MACBA. DIVERSES DATES DE TANCAMENT

MEDITANT AMB ERNESTO NETO. Els qui després d’aquestes dates de tràfec i reunions
familiars desitgin un espai per a la meditació i el retrobament amb un mateix, una
bona idea és acostar-se a la Blueproject
Foundation, on el brasiler Ernesto Neto
ha concebut una gran instal·lació de ganxet en forma de peix, Um dia tots fomos
peixes, que s’activa quan el visitant accedeix a l’interior.
BLUEPROJECT FOUNDATION. CARRER PRINCESA, 57

JUSTO BARRANCO

CAP D’ANY MUSICAL AL TEATRE. Com cada 31
de desembre, una de les possibilitats més
interessants per acabar l’any és anar al teatre i celebrar el canvi de data amb la resta
de públic, els artistes i una copa de cava i
cotilló. I d’oferta no en faltarà per deixar
el 2017, des de les sales més grans fins a les
més íntimes. Sobretot, hi haurà molt de
musical. La barreja de cabaret, circ i música de The hole zero donarà la benvinguda a
l’any nou al Coliseum, i el musical Dirty
dancing ho farà al Tívoli. Cabaret acomiadarà el 2017 al Victòria, i a l’Apolo ho farà
la nova creació de Ricard Reguant, Rouge,
fantastic love, amb la cantant Gisela. Sense arribar a menjar el raïm, al mateix Apolo a les 19.30 h La Maña i Fernando Esteso
oferiran una de les funcions del comiat
dels escenaris de la vedet, que porta per
títol Un reencuentro inolvidable. Un altre
cop amb raïm i cotilló, a l’Almeria Teatre
hi haurà el musical Paquito forever, basat
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en la història de Paco Alonso, bailaor, cantaor, actor i transformista català que va
començar al Paral·lel dels anys cinquanta
i va recórrer el món. Encara un altre musical: el retorn de Comedy tonight, d’Els Pirates, a l’íntim El Maldà. I al teatre Gaudí
es podrà veure Tick, tick... boom!, un musical autobiogràfic de Jonathan Larsson,
autor de Rent.
CAP D’ANY AMB MÀGIA I HUMOR. Al Condal

serà el Mag Lari l’encarregat de donar la
benvinguda al 2018 amb 25 il·lusions, amb
què el mag celebra un quart de segle com a
professional en escena. Al Goya la que
ajudarà a canviar d’any serà la popular
Lolita amb Luis Mottola, amb la comèdia
Prefiero que seamos amigos.
CAP D’ANY AL TEATRE SENSE TEATRE. Com sem-

pre, després del raïm, l’Antic Teatre organitza a les 0.30 hores de l’1 de gener una
popular festa electrònica (20 euros entrada anticipada, 25 a taquilla) amb dj i vj.
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ESPECIAL
NADALENC
D’’EL MÓN A RAC1’

Com és tradició, RAC1 celebra avui l’edició
nadalenca d’El món a RAC1 al Palau de la
Música. És Nadal al món, que s’emet des de
les 10.30 hores fins a les 13.30 hores,

comptarà amb les actuacions de Mishima,
La Casa Azul, Els Amics de les Arts,
PAVVLA, Blaumut, Manu Guix i Àngel
Llàcer, entre d’altres. A més, també
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formaran part de la festa els equips de La
Competència, el Versió RAC1, el Via Lliure,
La segona hora, el Tot és possible i els
redactors d’informatius i esports.
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El pacte entre Puigdemont
i ERC, pendent de si torna

E
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i

œL’expresident assegura que desitja
tornar a Catalunya, però admet que
a la presó no pot defensar el càrrec

L
l
g
d
i
p

œEls republicans volen que el líder
de JxCat aclareixi la seva situació
abans d’obrir negociacions POLÍTICA 16
AVUI

7,95 €
+ cupó
del dia

El cotxe
que canviarà
el món
MAGAZINE

JOCS DE TAULA HASBRO
ÚLTIMA ENTREGA: CONECTA 4

Vandalisme
a la rambla
de Sants

5,95 €
+ cupó
del dia

COLLARETS I ARRACADES
DISSENYATS PER PUIG DORIA
ÚLTIMA ENTREGA

VIURE 1 i 2
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La negociació entre Puigdemont
i ERC, pendent del seu retorn
Puigdemont admet que des de la presó no podria “defensar” la Generalitat

JEFF J MITCHELL / GETTY

Puigdemont és present als carrers de Barcelona als cartells electorals; si torna de Brussel·les, serà detingut per ordre del Suprem

L A C RÒ N I CA
Isabel Garcia Pagan
Barcelona

Aclarir si Carles Puigdemont torna a Catalunya o es queda a Brussel·les és la clau perquè s’engeguin
les negociacions entre Junts per
Catalunya i ERC que permetin
formar un nou Govern després de
les eleccions de dijous. Puigdemont i el seu equip insisteixen que
la seva intenció és ser present a la
constitució del Parlament i anar a
un debat d’investidura, però la seva tornada està amenaçada per
l’ordre de detenció dictada pel
Tribunal Suprem, que manté Oriol Junqueras a la presó d’Estremera.
Puigdemont vol tornar a Catalunya “com més aviat millor, ara
mateix”, i fins i tot s’atreveix a reclamar que “cal fer tot el que es pugui” perquè ell i els seus consellers

tornin, però també afirma que des
de la presó “no podria defensar” la
institució. “Per això soc a Brussel·les”, va confessar en una entrevista a Reuters.
Després de l’èxit electoral de
Junts per Catalunya, Puigdemont
ha reunit a Brussel·les part del seu
equip de campanya amb Elsa Artadi, Josep Rius, Damià Calvet, Albert Batet i Eduard Pujol com a
portaveu per planificar els passos
següents que ha de fer. Els van
acompanyar alguns diputats electes que van passar la nit electoral
amb Puigdemont, mentre que els
representants del PDECat David
Bonvehí, Ferran Bel i Maria Senserrich van tornar divendres.
Els 34 diputats obtinguts, afegits als 32 d’ERC, davant els 65 que
suma el bloc constitucionalista i
els comuns donen prou marge de
maniobra perquè els antics socis
del Govern tornin a entendre’s
sense sucumbir a un boicot de la
CUP.

Tot i això, els resultats electorals també han reobert algunes ferides entre republicans i exconvergents. ERC espera que Puigdemont aclareixi quin és el seu pla
per seure a negociar, encara que
Marta Rovira, després de visitar
Oriol Junqueras a la presó d’Estremera, ja ha posat data al tret de
sortida. El 27 de desembre. Els republicans afirmen que ha arribat
el moment que Puigdemont digui
què vol fer i recorden que en campanya es va comprometre a tornar
a Catalunya si guanyava les eleccions al marge de les actuacions judicials.
Va ser exactament això el que li
va posar sobre la taula Joan Tardà
a Twitter amb un tret a la línia de
flotació de l’estratègia de Puigdemont: “La ciutadania ha restituït
democràticament el Govern legítim i a vostè com a president. L’ esperem perquè comandi la Generalitat juntament amb el vicepresident Junqueras. No tingui cap
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dubte que és el que hauria fet
Francesc Macià”.
Les decisions s’hauran d’accelerar, perquè Mariano Rajoy, que
és l’encarregat de convocar el ple
de constitució del Parlament, no
vol esgotar els terminis i situarà la
sessió abans del 20 de gener, quan
el límit és el 23.
EL PROGRAMA

Rovira, després de
visitar Junqueras a la
presó, fixa l’inici de
la negociació el dia 27
Les negociacions entre JxCat i
ERC s’han de desplegar en dos
àmbits i sense treva del Suprem.
Al Parlament hi haurà 19 diputats
electes imputats en la causa per
sedició i rebel·lió i es dubta que 8
d’ells puguin exercir el seu dret a
vot. No hi ha problema que tant
Puigdemont com els quatre con-

sellers cessats refugiats a Brussel·lesprenguinpossessió,peròno
podran exercir el seu dret al vot.
Els tres empresonats –Junqueras,
Joaquim Forn i Jordi Sánchez–
dependran d’un permís del jutge.
Els independentistes necessiten la majoria absoluta per no perdre el control de la Mesa del Parlament, així que la primera decisió
que han de prendre és si, almenys
sis d’ells, renuncien a l’escó.
El pas següent és el de la investidura. ERC només es compromet,
de moment, a fer president Puigdemont, així que qualsevol altra
alternativa obriria un nou escenari. I hi insisteixen: “Puigdemont
ha d’explicar-se”.
De moment JxCat se centra a
reclamar que es restitueixin les
institucions catalanes i a reclamar
que el Rei aprofiti el seu discurs
d’aquesta nit per arbitrar en el
conflicte català. Com els últims
anys TV3 no emetrà el discurs.
Tot i això, no falten idees sobre
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la taula de Puigdemont. Des d’una
reforma del reglament del Parlament per poder ser investit en absència fins a plantejar canvis per
esquivar la restricció estatutària
d’un any entre convocatòria
d’eleccions. Puigdemont no vol
fer “un pas al costat” com va fer
Mas obligat per la CUP la passada
legislatura, així que s’estudia una
operació Elsa, que la mateixa Artadi desmenteix, sense descartar
una investidura alternativa.
En paral·lel, s’entaula una batalla en l’espai postconvergent.
Junts per Catalunya ja no té seu
–el local del carrer Jesús l’havien
d’abandonar l’endemà de les eleccions–, però la marca està en moviment. Fa dies que el PDECat va
donar ordres als seus alcaldes perquèregistressinelsequivalentslocals de Junts amb la vista posada
en les municipals del 2019. Els 430
alcaldes de l’antiga Convergència
s’enfrontaran a ERC i Junts per
Catalunya és un producte polític
d’èxit. També d’això són conscients els republicans, que situen
com una prioritat negociar i tancar el Govern, però sense menys-

El nucli de Puigdemont va debatre abans

Otegi o A

EL PARLAMENT

El vot dels presos i els
refugiats a Brussel·les
són necessaris per
controlar la Mesa
PUIGDEMONT I EL PARTIT

Fa diverses setmanes
que els alcaldes
del PDECat registren
la marca Junts
prear el repte de les eleccions municipals.
Tant l’equip de Puigdemont
com la direcció del partit coincideixen que convé donar continuïtat a la marca. Encara que els seus
objectius immediats no són els
mateixos. Artur Mas creu que
JxCat pot ser el punt de partida
perampliarlabasesocialdelPDECat i tornar al concepte de casa
gran que va llançar l’expresident
el 2007, i amb el qual pretenia refundar el catalanisme. Marta Pascal, en canvi, parla de completar la
“refundació” ideològica que el
partit no ha pogut fer en el seu any
escàs de vida. El que pretén la coordinadora general és solidificar
Junts per Catalunya, però sense
matar el partit. I l’equip de Puigdemont no entén per què la mobilització generada amb la llista del
president ha d’estar sotmesa a les
cotilles de locals i militància i a
una herència convergent pendent
encara de la sentència del Palau de
la Música, que veurà la llum previsiblement després del Nadal, i que
té Mas com a màxim exponent.
Junts per Catalunya també ha
tingut la virtut de superar la dinàmica de famílies de l’antiga CDC.
El rullisme i el turullisme avui van
junts i es presenten com l’enllaç
perfecte entre el nou “artefacte
polític” de Puigdemont i el PDECat, propietari dels seus “drets
electorals”. 
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Carles Puigdemont va seguir la nit de les eleccions a Brussel·les a
ISABEL GARCIA PAGAN Barcelona

E

n els dos mesos que fa
que és a Brussel·les Carles Puigdemont s’ha enfrontat a un procés
d’extradició que va ser retirat, ha
protagonitzat la primera campanya en línia de la història amb un
èxit notable i s’ha consolidat com
el referent de l’independentisme
amb una marca d’èxit creada ad
hoc fa poc més d’un mes. Des del
seu refugi belga ara explora tots
els escenaris per fer efectiva el
que denomina “restauració” de la
seva presidència i que té en l’ordre de detenció del Tribunal Suprem la seva principal amenaça.
Si Puigdemont vol ser investit
president haurà de tornar a Catalunya. “És l’única opció” que té,
tal com confessa un dels seus advocats, Jaume Alonso Cuevillas,
una vegada explorats tots els racons del reglament del Parlament. “El candidat a la presidència presenta davant el ple el seu
programa de govern i sol·licita la
confiança de la Cambra”. Article
146. El que no preveu el reglamentsónlesintervencionspervideoconferència davant del ple,
queéscomPuigdemonthatriomfat en campanya.
L’elecció d’instal·lar-se a la capital comunitària no va ser improvisada. L’entorn de Puigdemont havia estudiat la legislació
de diferents països europeus a la
recerca de la més garantista tenint en compte les acusacions de
rebel·lió i sedició, però també
s’havia valorat el marge de maniobra polític.
Hi va haver un debat estratègic
paral·lel a les reunions al Palau de

la Generalitat pocs dies abans que
Puigdemont descartés in extremis la convocatòria d’eleccions i
el Parlament votés la declaració
d’independència. Una de les cites
va ser a Montserrat. La tensió entre Puigdemont i el PDECat desS E N S E HO L O G R A M E S

La neu va impedir al
candidat arribar al
plató per a un míting; va
connectar des de casa

El comitè de campanya de JxCa

viava l’atenció i molts van pensar
que el que s’abordava a la reunió
era l’escissió dels hereus de Convergència.
Amb els Jordis a la presó de Soto del Real, el debat sobre el futur
de Puigdemont es va posar sobre
la taula. “Quin model havia de seguir el president? Otegi o Assan-
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s abans per figures
ctuacions al Madin de Nova York i en
el Central Park noe Park londinenc.
egura que el reci1989 també va ser
er a ell. «Va ser una
ntar l’òpera com a
ciano sempre deia:
ma l’òpera perquè
Però si la coneguesenamorarien’». No
que ella va ser prequelles persones
la lírica gràcies a

uciano mai va ser
a de les característir únic i famós, més
creïble veu, va ser
es. Mai va fer difegèneres musicals,
ulta i la resta. Noentre música boimportar-li si era
rònica. Sempre es
at a escoltar coses
altres tendències».
or, recorda la viua demostrar quan
dir posar-se a pron nou rol escenifir. «Llavors ja tenia
esquena, no tenia
però es va voler arsa nova. Ell era ai-

LLL
EFE / MARCOS DELGADO

Exemplar ‘Messies’
amb Higginbottom
CRÒNICA Lluminosa versió tradicional de

l’oratori de Händel al Palau de la Música

l’acoblament que hi ha entre les
veus i la formació instrumental, formada per grans músics especialitzats en el barroc i units en aquest
sòlid i recent projecte. No resulta
menys impactant l’empastament
amb el quartet de cantants, que integren el celestial contratenor Alexander Chande, el rotund baix Nicholas
Mogg, el sòlid tenor Daniel Norman,
destacat protagonista de versions de
l’Evangelista de la Passió segons sant
Joan, i la cristal·lina soprano Rowan
Pierce.
La inconfusible aroma de l’escola d’Oxford, de la qual Higginbot-

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

F
xí, li agradava provar d’innovar».
En aquest sentit, la imatge triada a
l’interior del nou recopilatori, posant les mans al voltant de la boca,
com si fossin un altaveu per llançar una bona nova, és per a ella
un fidel reflex de l’esperit de Pavarotti. «Aquesta foto forma part
de la seva personalitat. Sempre va
ser positiu, alegre i bromista».
MESTRE I AMIC / No sabria dir què ha

sigut el més difícil d’assumir després de la seva pèrdua, el 6 de setembre del 2007, quan un càncer
de pàncrees va acabar amb la vida
del cantant a
casa seva, a Mòdena, convertida en museu.
«Tot ha sigut difícil perquè era
el meu marit i
el pare de la
meva filla –subratlla–. Va ser
un mestre de
vida i un amic
extraordinari.
El més bo que
tenia Luciano
és que feia sortir el millor dels altres. Vaig tenir la sort de trobarlo. En presència seva un era més
bona persona, aconseguia sempre concentrar-se en la part positiva de la gent. Ell em va ensenyar
a fixar-me només en les coses boniques. Si et dediques a criticar,
tu mateix et contamines; en canvi, si intentes veure les coses positives, t’enriqueixes com a persona, et fas millor».
Malgrat que entre ells la seva
cançó sempre va ser La mia canzone al vento, a casa, en canvi, no el va
sentir cantar gaire. «El que a ell li
encantava era xiular. Era bravísimo. Tant, que hauria pogut gravar
un disc», assegura Mantovani mirant enrere. H

inal de luxe d’una intensa
setmana d’interpretacions
d’El Messies de Georg Friedrich Händel, totes elles al
Palau de la Música Catalana. Després de la versió participativa de
l’universal oratori que cada any proposa La Caixa, aquesta vegada sota la
batuta de Paul McCreesh, i la de dimecres amb el debut messiànic de
Jordi Savall, va arribar dijous el torn
del mestre britànic Edward Higginbottom, dins de la temporada d’Ibercamera. I va valer la pena repetir.
Higginbottom es va poJORDI ROCA
sar al capdavant de les
seves formacions Instruments of Time &
Truth i Oxford Voices i
de quatre grans solistes per oferir una de les
recreacions més lluminoses i aferrades a la
tradició interpretativa
d’aquesta monumental peça que hàgim escoltat en aquests últims temps.
Conegut també com
«el sacerdot de Händel»
apel·latiu guanyat per
la fidelitat amb la qual
transmet el llegat del
compositor barroc, el
director anglès va saber desplegar els elements de què disposava de forma magistral,
unificant a la perfecció
la sonoritat i la coordinació entre tots ells
amb una versió transparent, lleugera, àgil 33 El mestre Edward Higginbottom, al Palau.
i extremadament sensible. Amb la reduïda mida de l’orquestra i la d’un prodigiós cor de només 16 veus i uns solistes a l’altura
del desafiament, el mestre Higginbottom va fer meravelles. De fet, la
seva proposta, oferta en la versió íntegra, s’acosta més que cap altra al
que va disposar Händel per a la interpretació de la seva obra.

La proposta del
director alemany
s’acosta més que
cap altra al que va
disposar el compositor

El viatge de la
foscor a la llum d’aquesta obra transita des del naixement del fill de Déu
fins a la reflexió sobre l’acció redemptora de Crist, passant per la
Passió, Resurrecció i glorificació del
Messies amb el cèlebre Al·leluia. I tot
aquest camí el van recórrer els intèrprets de manera exemplar. És sorprenent la precisió d’aquest cor d’extraordinària qualitat tímbrica i de
gran equilibri entre les diferents paletes vocals, però no ho és menys
PRECISIÓ DE LES VEUS /

tom és un dels pilars, rellueix en
aquest oratori. Resulta difícil fer
distincions entre un o altre passatge d’aquest homogeni El Messies que
commou i entreté, però que, sobretot, inunda l’ambient d’una emocionant espiritualitat que sobrevola per damunt de la peculiaritat
dels seus trets operístics. L’explosió
d’aplaudiments i bravos del respectable públic al finalitzar l’Amén final
va ser més que merescuda. Que tornin aviat. H
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El món de Manolita

B

arcelona és una ciutat de
gats que hi va haver un
dia que es va veure envoltada de gossos de carrer i
li va venir un atac, però com que tot
va passar, ja els dedica exposicions
i conferències. No és que la cultura
amanseixi les feres, és que les tanca
i les exhibeix. La cultura és un zoo
dominical on el perill el tenen els
animals. Ja n’hi ha prou de pensar
com van acabar Nietzsche, Baudelaire i, és clar, també Rimbaud. Els
seus llibres són retalls de la seva
pell, pells esteses amb què adornem
casa nostra, que posem a terra per
poder caminar confortablement
descalços.
Barcelona va ser una ciutat de
gossos de dia i gats de nit. Quan a
la vella Europa, és a dir a Londres,
es van publicar Dràcula, L’home invisible i la primera novel·la de Sherlock Holmes (Estudio en escarlata), a
Barcelona s’inaugurava un tuguri
per a noctàmbuls, que avui encanta els turistes i que es diu Els Quatre
Gats.
Vivim en una ciutat que ha convertit la seva indolència de classe
mitjana en esnobisme de pa sucat
amb oli, i per això tot el que passa queda sempre una mica demodé.
El més modern era fer-se invisible,
beure sang, supurar intel·ligència
en l’aire viciat dels baixos fons, però aquí miràvem a París, preferíem
el xampany a la ginebra, la burgesia de ploma de marabú als diners
fets amb el fuet, i per això Els Quatre Gats agafava el seu estil, el seu
nom, d’un cabaret de Montmartre
que acabava de xapar: Le Chat Noir.
¿Recorden del gat negre, el conte de
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Poe que tant agradava a Baudelaire? La història d’amor entre els Estats Units i França, és a dir el món
modern, és el que va d’aquell gat
borni i el seu alcohòlic propietari a
la pantera rosa i l’inspector Clouseau.
Però Marcos em matarà, perquè
li vaig dir que la crònica d’avui seria
per parlar del seu llibre i encara no
he començat. Al dibuixant Marcos
Isamat l’ajuntament li acaba d’editar Bcn.Gat, gatejant per la ciutat, un
llibre on a base de traços gatifica,
transforma en gats paisatges, personatges i escenes de la Barcelona
contemporània. Deambulen per les
seves pàgines alguns dels felins que
ha donat la nostra ciutat, com Gato Pérez, naturalment, o aquell gat
terrible de 13, Rue del Percebe, que
lligava el ratolí a un coet (el posa per
il·lustrar les terrasses dels edificis),
o el gat Mao del Perich («érem veïns,
diu, era un gat enorme i no especialment simpàtic»), i fins i tot el Gat
Fèlix davant el Palau de la Música
com a doble homenatge a dos Fèlix
d’urpes ben diferents.

Un clàssic
Marcos Isamat dibuixa sempre
amb llapis, i ser del grafit abans que
del grafiti el converteix en un clàssic. Representen la seva obra un parell de galeristes, al llibre dels gats
ha tirat més cap al còmic i el terreny
il·lustratiu; però el fascina ficar-se
en dibuixos grossos, alguns de fins
a tres metres, impregnats de llimadures de fer punta als llapis. Els grisos, els fons, els fa amb tot aquesta polsina misteriosa i que segueix

RICARD FADRIQUE

la seva curiositat per tot el que sembla viu; mostra una capacitat profunda per captar el funcionament
del que anomenaríem inert. Encara
col·labora amb un equip que es dedica al redisseny de molècules humanes. Això és el que fa: vorejar la
vida amb la punteta del llapis ben
afilada, a veure si reacciona. Té una
gata que es diu Manolita, i seguintla per les escales apareixen emmarcats uns dibuixos de la palla acabada de tallar al camp de Valladolid,
o els dibuixos de les joguines dels
seus fills, els ninots, les tortugues
Ninja, tots junts en un bodegó, a la
manera de les vanités del segle XVII
amb què aquells pintors meditaven
sobre el pas del temps i la inutilitat
de les passions.

Monges carmelites

33 Marcos Isamat i la seva gata Manolita.
sent llapis, l’ha extret dels Staedtler, dels Faber Castell, fent-los fer
voltes amb la maquineta del temps.
Per totes les parets de casa seva hi
ha penjat el que en diu «restes d’exposicions».
Els dibuixos del vapor de les xemeneies a la fàbrica de sucre d’Olmedo són meravellosos. Com que
és científic (s’ha dedicat molts anys
a la recerca, i també abans, quan estudiava Biologia a Edimburg, feia
els cartells del teatre universitari),
es manifesta en aquests dibuixos
de columnes de vapor de la sucrera
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Els dibuixos d’Isamat
transformen en gats
paisatges, personatges
i escenes de Barcelona
Vivim en una ciutat que
ha convertit la seva
indolència de classe
mitjana en esnobisme

Marcos viu amb la seva família en
un antic taller de monges carmelites, on es reparaven orgues, al cor
del barri de Gràcia. És una casa molt
grossa i fascinant. Quan la va trobar
estava plena de teclats d’eben i marfil, i hi havia també una màquina
de manxes per afinar els tubs. Bona
part de tot això ho guarda ara el Museu de la Música.
Manolita obre la porta de l’armari blanc de la cuina per demanar
menjar i, quan el seu amo n’hi posa, el bol de vidre de la gata cascabelleja. Així es trenca el silenci extraordinari que ha deixat a la casa l’absència d’aquells orgues. Sobre la
taula hi ha una font de codonys que
els han donat uns amics de Lleida i
que també li agrada dibuixar a Marcos. Com que avui fa fred, porta un
mocador al coll i s’ha cordat l’armilla de punt, de color carbassa. S’enrotlla un cigarret i les ulleres li pengen obertes sobre les espatlles com
unes velles alforges. H
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más Periódico

TRIVIAL 2017

política catalana Exmiembros del Gobierno en
Bruselas, otros encarcelados, un referéndum reprimido, una
DUI no implementada, una autonomía suspendida y unas
elecciones que no han servido para dar con una salida clara
al atolladero. Así ha sido este convulso otoño.

¿Alguna
salida al
laberinto?

JOSE LUIS ROCA

7

¿Qué partidos votaron en
el Senado en favor de la
aplicación del artículo 155
de la Constitución?

A. PP, PSOE y Ciudadanos.
FERRAN SENDRA

B. PP y PNV.
C. PP, PSOE, Ciudadanos, Foro Asturias, UPN y Coalición
Canaria.
D. PP, Podemos y Bildu.

8

¿Qué partido o partidos
integrarán el grupo mixto
en el nuevo Parlament?
A. El PPC.
B. El PPC y la CUP.
C. Ninguno.
D. PPC, CUP, PACMA y Recortes cero.

9

4

Jordi Sànchez y Jordi
Cuixart están en prisión
preventiva en Soto del Real
desde el 16 de octubre; Oriol
Junqueras y Joaquim Forn,
desde el 2 de noviembre,
todos ellos acusados por
sedición. ¿En qué cárcel están
los exmiembros del Govern?

¿Cuántas personas
fallecieron en los
atentados terroristas de
Barcelona y Cambrils?

1

¿Cuántos diputados del
Parlament votaron la
declaración unilateral de
independencia?

A. 8.

A. 72.

B. 16.

B. 68.

C. 20.

C. 74.

A. En Soto del Real.

D. 13.

D. 70.

B. En Alcalá Meco.

2

¿Sabría decir cuándo
quedó visto para
sentencia el ‘caso Millet’?

5

¿Qué porcentaje de
votos obtuvo el ‘sí’ en el
referéndum del 1 de octubre?

C. En Estremera.

A. Hace seis meses.

A. 87,1%.

B. Hace dos meses.

B. 90,2%.

10

C. Hace un año.

C. 95,7%.

D. Hace un año y medio.

D. 85,3%.

3

¿Cuántos votos obtuvo
Ciutadans en las pasadas
elecciones del 21-D?

6

A. 1,5 millones.

A. 19.

B. 1,1 millones.

B. 25.

C. 900.000.

C. 13.

D. 730.000.

D. 8.

campanada dESdE BRUSELaS.
Puigdemont, el jueves, al conocer
los resultados.

c’S gana.
Arrimadas venció en votos y escaños,
pero el bloque independentista revalidó
la mayoría absoluta.

D. En Can Brians.

¿Cuántos barcos
policiales desplegó
el Ministerio del Interior en
Catalunya para el 1-O?

A. Uno, el conocido como Piolín, que atracó en Barcelona
para alojar a policías y guardias civiles desplazados.

¿Cuántos diputados del
nuevo Parlament están
imputados por cuestiones
relacionados con el ‘procés’?

B. Dos: el Piolín en Barcelona
y otro crucero de refuerzo en
Tarragona.
C. Tres: dos en Barcelona y
otro más en Tarragona.

EncaRcELadO. Junqueras, tras dejar la Audiencia
Nacional, antes de ingresar en prisión preventiva.
JUAN MANUEL PRATS
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D. Cuatro: dos en Barcelona,
uno en Tarragona y otro más
en Girona, este último decorado con motivos de Frozen.
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CONSECUENCIAS DE LA CRISIS POLÍTICA CATALANA TRAS LAS ELECCIONES

La vida en dos localidades de Barcelona refleja en la calle los resultados
de la convocatoria del 21-D: una sociedad aún más dividida y polarizada

Cataluña se parte en dos
CRISTIAN SEGURA, Barcelona
En Canovelles, una localidad de
la provincia de Barcelona, la mayoría larga de sus 16.000 habitantes votaron por partidos no inded i
A cinco
i
kiló
pendentistas.
kilómetros
de allí, en L’Ametlla del Vallès, de
8.500 vecinos, el resultado de la
votación del pasado 21 de diciembre fue la contraria. En Canovelles, la población tiene raíces fuera de Cataluña; es un municipio

obrero que creció en suelo edificado para albergar las olas migratorias en las décadas de los cincuenta y sesenta. L’Ametlla es un pue-

blo residencial, con casas de veraneo, muchas de ellas modernistas, testimonios del pasado glorioso de principios del siglo XX. Ca-
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novelles sigue el patrón de la Barcelona que mira al mar. L’Ametlla refleja un país más de interior.
Ambos, en síntesis, simbolizan
las dos Cataluñas que salieron de
las
l urnas: una sociedad
i d d dividida,
di idid
cada vez más polarizada, en la
que la tierra de nadie se despuebla poco a poco. “La división va a
más. Estoy preocupado con eso”,
dice Nicolás Mico, un vecino de
Canovelles.
PÁGINAS 18 Y 19
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Una mujer pasea el pasado jueves, día de las elecciones, por una calle de Viladecans, el municipio de Barcelona en el que más creció el apoyo a Ciudadanos. / SAMUEL SÁNCHEZ

El resultado electoral retrata el creciente enfrentamiento de la sociedad catalana. Parte del separatismo
sigue negando que exista una fractura, que sí preocupa a quienes defienden seguir en España

Cataluña sale más dividida del 21-D
CRISTIAN SEGURA, Barcelona
El viernes postelectoral en Canovelles discurre entre fiestas escolares de Navidad y los corrillos
que las abuelas del municipio forman en la calle mientras vigilan a
sus nietos. Las abuelas charlan en
los bancos de la calle Diagonal rodeadas por los niños. Alguna de
ellas deja caer un comentario sobre los resultados de las elecciones, pero lo hace con discreción,
para no abrir una indeseada discusión. Canovelles, pueblo en el
circuito industrial del Vallès
Oriental (provincia de Barcelona)
y con buena parte de sus 16.000
habitantes con raíces fuera de Cataluña, era de hegemonía socialista hasta que llegó Ciudadanos. El
70% de sus vecinos ha votado por
partidos no independentistas. A
cinco kilómetros de allí, en L’Ametlla del Vallès, la situación es
opuesta: el 64% optó por las listas
de las fuerzas separatistas.
Los resultados del 21-D han
confirmado la polarización. La
equidistancia de los comunes —la
candidatura en la que se integró
Podemos, esta vez con el nombre
Catalunya en Comú— y el catalanismo moderado del PSC pierden
peso: entre los dos sumaban 27
diputados en 2015; ahora bajan a
25. Cataluña está, tras el jueves,
más dividida en dos mitades.
En L’Ametlla del Vallès (8.300
habitantes) se impuso Junts per
Catalunya con el 36% de los votos
y ERC fue segunda con el 24%.

L’Ametlla forma parte de la minoría en una suerte de corredor geográfico que recorre el litoral de
Tarragona hasta las puertas de
Girona, y que incluye las comarcas del prelitoral industrial del
Vallès y el Llobregat. Es un territorio en el que Ciudadanos ha sido el vencedor en la mayoría de
las circunscripciones electorales, arrebatando el primer puesto al PSC y jugándose el liderazgo con los republicanos. Canovelles sigue el patrón de lo sucedido en gran parte de esta Cataluña que mira al mar: Ciudadanos
ya arrebató en 2015 el primer
puesto al PSC y en 2017 afianza
su posición aumentando los votos conseguidos: del 28% al 37%.
Los socialistas se mantienen segundos con un apoyo del 20%.
Frente al corredor naranja se levanta la Cataluña interior, un mapa casi monocolor donde el dominio de Carles Puigdemont y de
ERC es casi incontestable.
La división social queda patente sobre el mapa y en el día a
día. Las escuelas de Canovelles
se reunieron el viernes en el pabellón deportivo Tagament para
celebrar una fiesta navideña.
Hubo actuaciones y sorteo de
premios. En la puerta, Nicolás
Mico, trabajador de los servicios
de emergencia de la Cruz Roja,
corroboraba que Canovelles y
L’Ametlla, donde vive su hermano, son mundos paralelos, las
dos Cataluñas que se oponen: Ca-

En el trabajo de
Nicolás Mico eluden
el ‘procés’ para
evitar broncas
Emilia Cózar sostiene
que los votantes
de Ciudadanos
son más incultos
El alcalde de
Canovelles cree que
al PSC le perjudica su
discurso matizado

novelles es un municipio obrero
que creció en suelo edificado para albergar a la inmigración de
las décadas del desarrollismo;
L’Ametlla es un pueblo residencial con sus villas de veraneo,
muchas de ellas modernistas,
testimonios del pasado glorioso
de principios del siglo XX, como
Can Millet, hoy una residencia
geriátrica propiedad de los Millet, la gran estirpe de la burguesía catalanista. La oveja negra
de la familia, Félix Millet, juzgado por el saqueo del Palau de la
Música, reside en L’Ametlla.
Mico es contrario a la independencia y teme por la estabilidad social. “Estoy muy preocupado porque la sociedad está fracturada. La división va a más”,
dice. Y admite que en el trabajo
no hablan de la cuestión para
evitar broncas: “Antes había una
convivencia desde el respeto,
ahora se ha perdido el respeto.
Espero que el nacionalismo entienda que el país no está preparado para la independencia sin
una gran mayoría absoluta”.

Un grupo de amigas
Isabel Gendre, frutera jubilada
de Canovelles, aunque oriunda
de L’Ametlla, se identifica como
“la catalana” del grupo de vecinas de la Calle Diagonal. Explica
que recientemente tuvo un encontronazo con una amiga por la
cuestión de la independencia y
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esta todavía no ha vuelto al sanedrín de los mediodías. Al lado de
Gendre se sienta Dolores Marín,
de 80 años, granadina de origen
y la mitad de su vida en Cataluña.
Se instaló en Canovelles siguiendo a su marido, empleado en
Murtra, histórica empresa textil
de la cercana Granollers. Marín
no quiere discutir y solo dice que
la independencia no la quiere ni
en pintura. Gendre añade que a
ella en verdad lo que le interesa
es, pase lo que pase, que le mantengan la pensión.
Se apunta al diálogo Adela Morilla, de 58 años y con ganas de
resaltar que ha votado por Miquel Iceta porque en su familia,
nacidos en Sevilla, el socialismo
es un sentimiento y una tradición. Morilla comenta que en Canovelles la mayoría no está por la
independencia, pero ella ha pasado malos tragos con amigos: “Algunos se han hecho independentistas porque dicen que Cataluña
les ha dado un hogar y una vida
confortable. Si tú no eres independentista, te llaman botiflera [traidora] pese a que, en mi caso, estoy plenamente integrada en la
cultura catalana: hablo catalán,
en casa celebramos el tió [la tradición catalana para los regalos de
Nochebuena]… Esta división no la
habíamos vivido nunca”.
“Lo de la división social no es
verdad. En mi familia hay de todo
y nos llevamos bien, y en el pueblo tengo amigos del PP. Son men-
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La herida social es
patente con el mapa
electoral y en el día
a día de los vecinos
“Antes la separación
era entre izquierda y
derecha; ahora, por lo
nacional”, dice Sergi
Adela Morilla: “Hablo
catalán y celebro el
‘tió’, pero me llaman
‘botiflera’ [traidora]”

Una vecina de L’Ametlla del Vallès (Barcelona) sale de un comercio el 21-D. / CRISTÓBAL CASTRO

tiras, como las del PSC. Ellos también quieren aniquilar la identidad catalana”, dice Emilia Cózar,
empleada de la pastelería Sant
Jordi de L’Ametlla. Sergi, uno de
sus clientes, añade que la separación en bloques siempre ha existido: “Antes era entre izquierda y
derecha, ahora es por lo nacional.
Al final unas elecciones son un sí
o un no a un proyecto. Y los que
no se mojan son los que salen
más perjudicados”, sostiene.

Educación y dinero
Nacida en Albacete, Cózar ha vivido en Ecuador y en Sevilla,
donde fue militante socialista.
Cózar dice votar por los anticapitalistas de la CUP y espera
que ERC y el PDeCAT gobiernen
de nuevo “para conseguir la independencia, pero haciendo las
cosas con más cautela, con más
tiempo y sin que sea algo drástico”. Cózar no tiene duda de por
qué en L’Ametlla predomina el
secesionismo: “Porque aquí hay
gente más catalana y con un nivel cultural más elevado. En Canovelles hay más inmigración,
también de origen africano y latino, y sienten miedo a perder lo
que tienen”, afirma.
Ramón Cotarelo, catedrático
de Ciencia Política de la UNED,
propagandista del independentismo y componente de la lista
electoral de ERC, popularizó el
análisis clasista de la división social en Cataluña con un mensaje
en Twitter el pasado 6 de diciembre: “Los más antindependentistas, los analfabetos seguidos de
los que no tienen estudios. Que
cada cual saque sus conclusiones”, escribió. El jueves, en la
jornada electoral en Viladecans,
el municipio de la corona metropolitana de Barcelona en el que
ha crecido más Ciudadanos, el

Edificio de viviendas en Viladecans, en la provincia de Barcelona. / S. S.

Los dos bloques ganan en
poblaciones ricas y pobres
Sectores del independentismo
esgrimen que el éxito de
Ciudadanos radica en su tirón
en municipios con un menor
nivel adquisitivo y educativo,
pero lo cierto es que el dominio de la lista de Inés Arrimadas se ha producido tanto en
zonas ricas como en pobres.
Más que el nivel de bienestar
parece pesar el sentimiento
nacional de cada votante, su

deseo o no de romper con el
resto de España y el origen
de sus raíces familiares.
Ciudadanos ha ganado en
barrios acomodados de Barcelona como Pedralbes o Tres
Torres y se ha impuesto en
municipios de la costa con
una renta per cápita superior
a la media catalana como
Premià de Mar o Sitges, tam-
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bién en la rica comarca pirenaica del Valle de Arán. Por
su parte, el independentismo
no solo lideró el 21-D en zonas de clase media acomodada, también ganó en municipios con una renta per cápita
notablemente inferior a la de
la media en Cataluña: es el
caso del dominio de Esquerra Republicana (ERC) en las
comarcas del Ebro o el de
Junts per Catalunya en las
comarcas de Lleida. El “voto
identitario, el nacionalismo,
suele ser interclasista”, recordaba ayer en La Vanguardia
el analista Carles Castro.

apoderado de Junts per Catalunya Àlex Gallo exponía a EL PAÍS
el mismo razonamiento: “Viladecans y Cornellà son los municipios del Llobregat en los que la
renta per cápita y el nivel educativo son más bajos; por eso crece
tanto Ciudadanos”.
Si parte del separatismo niega que haya fractura social, los
votantes constitucionalistas parecen tener pocas dudas al respecto, y así se expresaron vecinos de Viladecans preguntados
por este periódico: “La sociedad
continuará muy dividida, cada
grupo tiene sus ideas y de ahí
no salen. Mi mejor amigo y yo,
por ejemplo, ya no nos hablamos”, explicó Pablo Rama; “se
han creado dos bandos; en la
vida hay matices y ahora no
cuentan”, reflexionaba Luz Correa, química gallega llegada
hace seis años a Cataluña.
Emilio Cordero, alcalde socialista de Canovelles, espera a
la salida del pabellón Tagamanent para despedir a las familias y a los equipos de maestros.
Cordero responde a Cózar sobre las diferencias sociológicas:
“En Canovelles hay mucha gente trabajadora venida de toda
España, mientras que L’Ametlla es una población más burguesa; no hay mucho más secreto”, dice. Cordero también intenta razonar la progresiva sustitución del PSC por Ciudadanos en los municipios industriales de la provincia de Barcelona
como el que él gobierna: “Ciudadanos ha ofrecido un mensaje
fácil del que no sabemos la receta pero que es claro. Nosotros
hemos sido claros pero hemos
introducido matices, y hoy el ganador es el que usa discursos
de blanco o negro”.
Fran Rosa dirige junto a su
mujer la empresa de cerrajería
MarFran de L’Ametlla del Vallès. Compraron en 2004 una nave que cuatro años después, poco antes de estallar la burbuja
inmobiliaria, podrían haber vendido por el doble de precio. Rosa tiene 49 años y emigró de
Extremadura hace 20 para probar fortuna en el Vallès Oriental. Con mucho esfuerzo levantó
una empresa que hoy tiene siete
empleados. Rosa dice tener miedo, “miedo a que vuelva el jaleo”. “Me da igual si Cataluña es
independiente, lo que quiero es
tranquilidad”, señala. “En octubre el trabajo cayó y sufrimos.
Mis inicios fueron muy duros, y
no quiero volver a empezar”.

