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CRISTINA GALLEGO

Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

BEETHOVEN, PASSIÓ DE GERMANS. Abel i Ar-

nau Tomàs (violí i violoncel) últimament
estan lliurats a Beethoven. Mentre amb el
Quartet Casals porten la integral de l’obra
de l’alemany a les principals sales del
món, amb el trio Ludwig, el que van formar amb la pianista coreana Hyo-Sun
Lim, des de la temporada passada estan
abordant l’obra completa per a trio. Beethoven va consolidar el gènere i va arribar
a la maduresa amb el Trio Arxiduc i amb el
Dels esperits, esbós d’un cor per a un projecte d’òpera titulada Macbeth.
PALAU DE LA MÚSICA. 16/IV. 20.30 H

ALLÒ QUE JUAN DIEGO FLÓREZ SAP DE MOZART

Per a quan una òpera de Mozart?, li pregunten al tenor peruà, que arriba per tercera temporada consecutiva al Palau
brandant carta blanca. El tenor lleuger
més elegant del món –diuen– acaba de
treure el disc que ha dedicat a Mozart en

el seu debut amb Sony Classical: àries de
La flauta màgica, I re pastore, Don Giovanni... Tot i que en aquesta cita barcelonina,
amb l’Orquestra de València dirigida per
Riccardo Minas, esquitxarà el repertori
amb àries de Rigoletto, La Traviata, Lucia
de Lammemoor, Orphée et Eurydice, Manon i Werther. Mozart, Verdi, Donizetti,
Gluck i Massenet, nit d’òpera global.
PALAU DE LA MÚSICA. 17/IV. 20.30 H

L’OBC COMPLEIX AMB EL TERRITORI. De la Sim-

fònica de Barcelona i Nacional de Catalunya es diu que té més del primer que del
segon a causa de les seves exigües sortides
per la geografia catalana. Aquesta setmana se n’ocupa a Lleida, amb Schéhérazade
de Kórsakov i, lògicament, amb Granados,
de qui interpreta la Danza de los ojos verdes, homenatge del compositor lleidatà a
la balladora la Argentina, i Dante, a l’entorn de La divina comèdia i amb influències de l’escola francesa i del wagnerisme.
AUDITORI ENRIC GRANADOS DE LLEIDA. 20/IV. 20 H.

14 Abril, 2018
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L’Orquestra Simfònica Camera Musicae al Palau de la Música

La Camera Musicae convida
Melnikov i Alessandrini
El pianista rus i el director italià, estrelles del nou cicle
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L’Orquestra Simfònica Camera
Musicae (OCM), que va entrar fa
una dècada amb força en el petit
univers de les formacions orquestrals catalanes, ha demostrat ràpidament el grau de compromís dels
seusmúsics,ilasevail·lusióiambició. Parlem d’una orquestra privada, sorgida a Tarragona, que s’ha
obert camí pel seu temperament
àgil, flexible i una mica inesperat.
L’ha ajudat, esclar, tenir temporada estable al Palau de la Música. I
sens dubte, tenir un director titular i artístic, Tomàs Grau, amb la
gosadia necessària per convidar
solistes i fins i tot algun mestre de
renom internacional: Aleksandr
Melnikov, Rinaldo Alessandrini,
Leticia Moreno, Kian Soltani... o
Ainhoa Arteta, que recupera el
concert que va cancel·lar pels incidents de l’1 d’Octubre passat.
Així pinta la pròxima temporada –7a ja al Palau– de l’OCM, que
mostra un salt qualitatiu important. Melnikov –el pianista del trio
màgic que forma amb Isabelle
Faust i Jean Guihen Queyras– inaugurarà el curs el 14 d’octubre
amb el Concert núm. 2 de Rakhmàninov i el mestre Alessandrini dirigirà, el març del 2019, l’esplendorosa Música per als reials focs arti-

ficials de Händel. La violinista
Leticia Moreno abordarà el novembre (tots els concerts són diumenge,ales17.30h)aquestesefectives Quatre estacions de Buenos
Aires de Piazzolla que tants èxits li
reporten, i Soltani, el violoncel·lista protegit de Daniel Barenboim a
la West-Eastern Divan, tocarà el
maig del 2019 les Variacions sobre
un tema rococó de Txaikovski.
“Aquesta vegada el salt és més

La formació que
dirigeix Tomàs Grau
farà un important salt
qualitatiu en la seva
7a temporada al Palau
important que mai”, apunta Grau.
“Es tracta d’un programa molt variat, amb artistes de trajectòria internacional de primer nivell, que
han acceptat la invitació perquè
coneixen el projecte i tenien ganes
de debutar amb nosaltres”. El titulardel’OCMdestaca,amés,l’equilibri entre artistes consagrats i
descobriments. De fet, entre els
solistes de la pròxima temporada
hi ha un parell de guanyadors de
concursos internacionals : Esther
Yoo, la violinista dels Estats Units

quevaserlamésjoveenguanyarel
Concurs Sibelius, el 2010, interpretarà el programa que combina
Sibelius i la 8a de Dvorák, en mans
de Grau. I tancarà la temporada el
pianista coreà Seong-jin Cho, guanyador del concurs Chopin amb
només 21 anys, tocant el Concert
núm. 2 del compositor polonès,
programa que l’orquestra arrodonirà amb la 5a de Beethoven.
L’OCM busca mostrar la seva
versatilitat amb un ventall de programes que uneixen a Rakhmàninov i Mússorgsky (Quadres d’una
exposició), Piazzolla i Stravinski
(L’ocell de foc), el Carmina burana
que oferiran per Nadal en les veus
solistes de Sara Blanc, Flavio Ferri-Benedetti i Toni Marsol... o, finalment, la Simfonia inacabada de
Schubert a mans de Salvador Mas,
el principal director convidat de la
formació.
La prevenda d’abonaments per
al cicle va començar ahir en exclusiva a través d’entradesdevanguardia.com amb descomptes de
fins a un 35% fins al 16 d’abril, que
és quan s’inicia la venda general.
Les entrades individuals es posaran a la venda el 7 de maig, amb
descomptes en entradesdevanguardia.com del 25%.
VENDA D’ENTRADES A
entradesdevanguardia.com
% DESCOMPTE CLUB VANGUARDIA
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La Orquesta
Sinfónica Camera
Musicae presenta
su temporada
La Orquesta Sinfónica Camera Musicae
presentó su séptima
temporada estable en
el Palau de la Música
con una selección de
artistas tan destacados como la soprano
Ainhoa Arteta o los
pianistas Alexander
Melnikov y SeongJin Cho. Asimismo,
el público podrá
escuchar a las
violinistas Leticia
Moreno y Esther Yoo,
los maestros Rinaldo
Alessandrini y
Salvador Mas.

EFE

EFE

El Barça dice adiós
al principal título
de la temporada
tras un desastre

La Roma dio al traste la temporada del
Barça. Los romanos, con una remontada épica, eliminaron a los azulgrana y
los dejaron sin el principal título de la
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L’ampul·lositat
de G.F. Händel
JOSEP BALLBÈ
I URRIT
UAN tenia setanta quatre
anys de vida, tal dia com
avui -i en fa dos-cents cinquanta nou- moria George Friedrich Händel (1685-1759). Un músic i compositor alemany (de la Saxònia),
fincat a Anglaterra i contemporani d’en
Johann Sebastian Bach.Aquest últim, per
a mi -ho he repetit molt sovint- és el
“pare de la música” en majúscules.
Així com J. S. Bach té un llegat d’obres
impressionants, a Händel se’l coneix sobretot per la magnificència i esclat del seu
oratori “El Messies”, en tonalitat de Re
major. En petit comitè, es va sentir (per
primer cop) a Irlanda, aprofitant un dels
seus innombrables viatges. La gran estrena, però, fou el dotze d’abril de 1742
(al “New Music Hall” de Dublín), en un
concert amb finalitat benèfica. Val a dir
que l’havia composat set mesos abans,
en tan sols tres setmanes. A banda
d’aquests petits detalls, n’ obviaré d’altres. No endebades vull pensar que gairebé tothom la coneix prou. De manera
especial, el seu majestàtic cor de “ l’Hallelujah “. L’obra es va representar -al “Covent Garden” de Londres i dirigida pel seu
autor- tots els anys, per Pasqua..., fins el
dia del seu traspàs. D’aleshores ençà, no
ha passat un sol any sense mantenir
idèntica tradició. Un espectacle, per cert,
“importat” per part de l’Obra Social de
“La Caixa” -a partir de 1995- en modalitat participativa, al Palau de la Música.
Un dels col·legues que rebé una major influència seva fou el seu compatriota Ludwig van Beethoven (1770-1827).
Aquest acabà sord, afectat d’una patologia coneguda com otosclerosi de l’oïda
interna. Els seus ossos no vibren en resposta a les ones sonores exteriors. El diagnòstic, tanmateix, no es va poder esbrinar fins cent seixanta anys després de
mort... De la mateixa manera, G. F. Händel va quedar del tot cec durant els seus
darrers vuit anys de vida. Per a mirar
d’evitar-ho, el van intervenir tres cops de
cataractes, sense èxit. Fa un mes, aquesta obra bellíssima sonà -de bell nou- a
Terrassa. Fou al Centre Cultural, amb coreografia d’en Maurici Wainrot (29 ballarins, Orquestra de Cambra-Terrassa 48 i
Coral Cantiga). Quina llàstima que molta gent se la deixés perdre! És clar que hi
ha un adagi que diu allò que “no és la mel
per a la boca de l’ase”. Et donen “delicatessen” i no saps o no vols gaudir-les.

Q

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 20

O.J.D.: 4039

TARIFA: 574 €

E.G.M.: 33000

ÁREA: 250 CM² - 26%

SECCIÓN: OPINION

14 Abril, 2018

CONCERT ●El pianista menorquí torna a la prestigiosa sala
amb un recital de cambra i interpretant Debussy i Franck

Kiev Portella
torna a l’Auditori
de Barcelona
*TBBD1POTEF3PTB

El pianista menorquí Kiev Portella tornarà aquest dimarts a l’Auditori de Barcelona, on actuarà en
un concert de cambra que promou l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya. Es tracta d’una actuació en la
qual interpretarà una obra de Debussy amb el seu Trio Rec 4, i un
quintet de Frank.
Admet Portella que aquest
concert a l’Auditori «ha estat tota
una sorpresa, perquè no és habitual que tornin a contractar-te just
l’any següent d’haver-hi actuat».
Aquest cop, el maonès interpretarà amb el trio que forma amb la
violinista Sarah Bels i el violoncel·lista Jean-Baptiste Texier, el
«Trio amb piano en Sol Major» de
Claude Debussy, obra que el compositor «dedicà com a homenatge

FWV7», amb el trio de Portella, el
violí de Mireia Llorens i la viola
de Jennifer Stahl. «Són grans músics de l’OBC», apunta Portella,
destacant la qualitat artística que
es reunirà damunt de l’escenari.

1SFTFOUBDJÑB"MFNBOZB
El 2 de setembre, el Trio Rec 4 actuarà a l’auditori de Waldbröl
(Alemanya), en el que serà «la presentació d’aquest
trio estable».
Per altra banda,
Kiev Portella ha
participat fa uns
dies en un concert
d’homenatge
a
Leonard Bernstein
al Conservatori de
Tarragona. Juntament amb el pianista Miquel Villalba, i dos percussionistes, Paco
Montañés i Francesc
Vidagany,
van tocar «West
5FYJFS #FMTJ1PSUFMMB'PUP3*$"3%03¯047*46"-"35
Side Story», espectacle que està prea Txaikovski», i que s’incorpora vist que es faci al Palau de la Músial repertori de la vetllada per ce- ca, a l’Auditori de Lleida i a la
lebrar-se enguany el centenari de Fundación Juan March de Madrid.
I que, com confessa l’illenc, «també
la mort de Debussy.
El concert es completarà amb el em fa ganes dur al Teatre Principal
«Quintet amb piano en Fa menor de Maó».
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zar de forma coordidación Avedis Donabedian (FAD) han reunido otro año más en el Palau de
parecer, a la Consenada la atención a la
la Música Catalana, en Barcelona, a representantes de toda la sanidad aujería de Sanidad se
cronicidad y ofrecer
tonómica, Incluida la Industria farmacéutica. En el acto se destacó la conle olvida que el faruna prestación accetribución de Diario Médico, publicación hermana de CF, a la calidad en el SNS.
macéutico es un
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En la imagen, Lluís Bohigas, distinguido Homenot nacional; Rosarlo Seprofesional sanitaeficiente.
rrano, publisher de Salud de Unidad Editorial; Carmen Fernández, direcrio más, que debe intora de CF y DM; Rosa Suñol, presidenta de la FAD; Joaquim Bañeres,
tegrarse dentro de
director de la FAD, y Charles Vincent, Homenot internacional.
'Presidente del COF de Valencia

LEÍDO
Por qué no progresa el
VIH en algunas personas
ELMUNDO.ES

Los expertos en VIH llevan
años estudiando un fenómeno para el que aún no
han encontrado respuesta.
Es el de los llamados "controladores de élite"; pacientes que consiguen
mantener la infección a
raya sin medicación ni ninguna otra ayuda externa.

En estas personas -un ínfimo porcentaje de los
afectados-, el virus no
avanza, permanece en el
organismo con una carga
casi indetectable y ningún
síntoma de enfermedad.
Varias investigaciones han
conseguido desvelar que
hay determinadas características genéticas y del
funcionamiento del sistema inmunitario de algunos
individuos con esta capacidad para escudarse frente al VIH. Además, también

se sabe que existen particularidades en ciertos virus que podrían estar implicadas en este control.
Pero ahora, un grupo de investigadores españoles de
la Red de Investigación en
Sida (RIS) del Instituto de
Salud Carlos III ha conseguido describir con detalle
una de estas singularidades en los virus (...).
En concreto, los investigadores (.. ) han descrito
un defecto en el virus que
explica la causa de que la

enfermedad no progrese
en algunos casos. Este/allo se produce en la proteína que envuelve al patógeno, en su membrana externa, y le impide una correcta replicación y evolución,
por lo que frena su avance.
(...)
Envíe su carta al director a:

redacción®
correofarmaceutico.com
Este periódico se reserva el
derecho a extractar los
originales enviados.
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PREMIOS

La FAD destaca
la contribución
de DIARIO
MÉDICO a la
calidad del SNS
BARCELONA REDACCIÓN

La Gala de entrega de los
Premios de la Fundación Avedis
Donabedian (FAD), los más
prestigiosos en materia de
calidad asistencial en España,
celebrada la semana pasada en
el Palau de la Música Catalana,
en Barcelona, empezó de una
manera especial para este
periódico: la organización
destacó la contribución de
Diario Médico (DM) “a la
promoción y consolidación de
la calidad en el Sistema
Nacional de Salud” a lo largo de
los últimos 25 años.
Esta fiesta, que incluye la
entrega de las acreditaciones de
la Joint Commission estadounidense, suele reunir a representantes de toda la sanidad
autonómica y del resto del SNS.
Charles Vincent, del Departamento de Psicología Experi-

En la imagen de la izquierda, Lluís Bohigas, distinguido Homenot nacional; Rosario
Serrano, publisher del Área de Salud de Unidad Editorial; Carmen Fernández, directora de DM; Rosa Suñol, presidenta de la FAD; Joaquim Bañeres, director de la
FAD, y Charles Vincent, Homenot internacional. A la derecha, Josep Antoni Pujante,
director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación del Departamento de Salud de la Generalitat; Rosario Serrano; David Elvira, director general del
Servicio Catalán de la Salud y principal responsable de la Sanidad catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central; Carmen Fernández, y Pilar Ivern, de la FAD, organizadora del acto, en Barcelona.

mental de la Universidad de
Oxford, que recibió el galardón
Homenot internacional (ver
edición de la semanal pasada),
manifestó que “creo que la
aspiración a una atención más
segura ahora está fuertemente
arraigada en el lenguaje, la
cultura y las prácticas de todos
nuestros sistemas de atención a
la salud. Nunca me hubiese

imaginado, hace 30 años, que
vería unas transformación así y
que eso me daría esperanza
para el futuro”.
La gala, por el contexto político
catalán, no tuvo perfil político.
Suelen acudir representantes
de todos los partidos políticos y
todos los que han sido consejeros de Salud de la Generalitat
catalana pero, en esta ocasión,

sólo Xavier Trias acompañó a
David Elvira, director general
del Servicio Catalán de la Salud
y responsable de la sanidad
autonómica bajo la supervisión
del Ministerio de Sanidad, en
aplicación del artículo 155 de la
Constitución Española por
parte del Gobierno central.
Tampoco asistieron el secretario general de Sanidad, Javier

Castrodeza, y la directora
general de Salud Pública y
Calidad e Innovación, Elena
Andradas. Elvira, en conversación con la directora de DM,
Carmen Fernández, mostró su
satisfacción por que el complejo contexto político no esté
afectando ni al buen funcionamiento ni a calidad del conjunto de los servicios sanitarios.
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Se alquila tranvía para bodas
O el Iradier Arena para
celebrar el cumpleaños.
Basta con abonar la
tarifa para organizar
un evento en un espacio
icónico de la ciudad
:: MARÍA REGO
VITORIA. Si prepara un cumpleaños a lo grande o busca un lugar con
capacidad suficiente para llenar de
anécdotas un reencuentro con sus
excompañeros de clase tal vez no
haya tenido en cuenta que la ciudad
dispone de un puñado de simbólicos emplazamientos a su alcance.
Desde el Iradier Arena al Palacio Europa. Los mismos recintos preparados para recibir al cantante de moda,
la presentación de un libro o los congresos profesionales más variados
pueden ser alquilados por ciudadanos a cambio del abono de la correspondiente tarifa. El arrendamiento
se dirige a «personas jurídicas y también físicas», confirman en el Ayuntamiento vitoriano.
El plan no resulta barato, eso sí,
pero si se dispone de cantidades en
torno a los 2.500 euros podrá ocupar el multiusos durante toda una
jornada, uno de los precios más altos –como en el resto de casos depende de una ordenanza– si se halla
detrás de un lugar especial donde organizar una reunión. Las opciones
se reparten por la ciudad. Además
de la infrautilizada plaza de toros
aparecen edificios cargados de historia como el palacio Villa Suso, cuyo
alquiler por jornada oscila entre los
100 euros de las dos salas ojivales a
los 500 que se piden por usar el área
dedicada al embajador Martín de Salinas, que se puede reservar asimismo para funerales civiles (66,70 cada
media hora). En caso de que el evento se celebre por la noche hay que
abonar 110 euros por hora.

Normas básicas
Los invitados deben atenerse a ciertas normas, algunas tan básicas como
no fumar o no pegar ningún elemento, como carteles y pancartas, en mesas y paredes. Lo mismo se pide en
el Palacio Europa, que se encuentra
también a disposición de los ciuda-

En Vitoria «no hay mucha demanda» pero viajar en un tranvía ‘exclusivo’ para un grupo es posible. :: RAFA GUTIÉRREZ

ALGUNOS PRECIOS

MÁS ALLÁ DE VITORIA

2.433

XM
 adrid. Se puede alquilar para

eventos la Real Academia de Bellas Artes, el Museo Thyssen, el
Palacio de Cristal en el Retiro...

euros hay que pagar por jornada
por utilizar el Iradier Arena. Si no
se alquila el recinto completo se
reduce el precio. Por ejemplo, ocupar sólo el ruedo supondría un desembolso de 1.221,20 euros por día.

567

XB
arcelona. La Casa Llotja de

Mar, el MACBA, el Palau de la Música, la Casa Batlló...
XO
tras ciudades. La Ciudad de

El Iradier Arena tiene diferentes tarifas por espacios y tiempos. :: I. A.

euros cuesta alquilar una unidad
del tranvía para un viaje en horario diurno. Algo más, 757 euros, si
es ida y vuelta.

danos que quieran alquilar alguna
de sus estancias y, al igual que en Villa Suso, ofrece diferentes tarifas.
Entre otras, la sala Prado sale por 100
euros medio día y la Olárizu alcanza los 700 por ese tiempo.
Otra de las posibilidades que da
Vitoria a quienes buscan un detalle
diferente en una celebración es al-

Los centros cívicos ofrecen salas de diversos tamaños. :: IGOR AIZPURU

las Artes y las Ciencias en Valencia
o la Casa de Pilatos en Sevilla son
otras de las opciones.
quilar una unidad del tranvía. «No
hay mucha demanda pero se ha hecho para congresos y bodas», concretan desde Euskotren. Con este servicio, por ejemplo, se puede trasladar a los asistentes a un enlace desde el lugar de la ceremonia al banquete. A las parejas que les parezca
una buena idea pueden elegir entre
un viaje de ida (567 euros) o de ida
y vuelta (757) y a todas, aunque el
metro ligero sea suyo por unos minutos, se les exige puntualidad.
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LA TERRASSA

LA V

E L D I E TAR I
D’‘EL MÓN’

JOAN DE SAGARRA

Barcelones

Jordi Basté

Setmana 32: El bon rotllo entre tertulians, l
la ràdio a través dels mags i de la música i,
descomptat, dels seus oients, la fake news s
l’alcaldessa Colau i Obeses publica nou treb
DILLUNS

Antonio Baños/Joan Lópe

Són el dia i la nit. L’aigua i l’oli. El blanc i el ne
i l’Espanyol. L’esquerra i la dreta. Antisistema
Samarreta i camisa. Els Beatles i els Stones. M
això la relació entre Antonio Baños i Joan Lóp
bona. M’atreviria a escriure que molt bona to
enormes i (gairebé) insalvables diferències. P
m’han fet riure quan, enmig d’una exposició d
hola sobre el seu valent llibre (SOS Cristians),
regalat a l’Antonio dos bolígrafs de publicitat
publicitat d’Alejo Vidal-Quadras i el segon de
Treball). Baños accepta el doble regal i està a
lar-li a López Alegre la samarreta que avui po
un puny amb el lema “Múrcia sense murs”.

DIMARTS

Antonio Díaz/Ramon Mir

ARCHIVO

El combat entre Jack Johnson i Arthur Cravan a la Monumental

H

i ha més d’una Barcelona; hi ha diverses Barcelones: la
teva, lector/a, la
meva, la de Juan
Marsé, la d’aquell algerià veí del
Raval, la de la senyora Degollada de
Poch, veïna de la Dreta de l’Eixample, la marca Barcelona... i la Barcelone de los Bouquins, la cèlebre
col·lecció de l’editorial francesa
Robert Laffont, una Barcelone de
992 pàgines (32 euros), amb la seva
història, els seus passejos, la seva
antologia de textos –Marsé, Vázquez Montalbán, Orwell, Genet,
Bolaño, Rodoreda, Vila-Matas...– i
un diccionari temàtic –de la A de
Ferran Adrià a la Z de Pedro Zarraluki– amb totes les informacions
essencials i irrisòries sobre una
Barcelona que el director del volum, Pierre Ducrozet, defineix com
“una ciutat de somni, una mica més
que un paradís sur mer; una ciutat
revoltosa,excèntrica,elèctrica,una
crida permanent a la llibertat”.
Déu-n’hi-do.
Fullejo el diccionari. “Presse catalane”, quatre pàgines. Comença
ambuna“paradoxa”,laque“enuna
regió que reivindica de manera tan
expressiva i voluntària la seva autonomia, dominin àmpliament els diaris en llengua espanyola. Els grans
diaris madrilenys, ABC, El Mundo,
El País, tenen sucursals a Barcelona” i –una altra “paradoxa”– “les
seves edicions barcelonines dediquen més espai a les notícies catalanes que no pas La Vanguardia, diari
fundataBarcelona,totiqueenllenguacastellana(sibéhihaunaversió
en català)”. Àpali. Qui firma aquestes línies? Doncs la senyora Fabia P.
Guillén, “antiga alumna de l’École
Normale Supérieure de FontenaySaint-Cloud, hispanista i historiadora que investiga les societats urbanes de la Mediterrània ibèrica a
l’edat mitjana, amb una atenció especial cap als marginats i les minories socials i religioses”, segons llegeixoenlabiografiadelespersones
–14 en total– que han col·laborat en
l’edició. Doncs, la veritat, no sabia
jo que a l’ABC s’ocupessin més de
les notícies catalanes que a La Vanguardia. Per cert, en un dels passejos per Barcelona que firma la senyora Fabia P. Guillén, m’assaben-

to que aquesta senyora té un oncle,
l’oncle Miguel, que havia treballat
detipògrafaLaVanguardia,“quilui
a ravi (arrancat) deux doigts de la
main gauche, écrasés par la presse”.
Quina .
Continuem. Al meu pare, l’escriptor Josep Maria de Sagarra, el
tractenmoltbé.ElsenyorDucrozet
diuqueell,PlaiEspriusónelsgrans
escriptors catalans del segle XX,
una cosa que emprenyarà els moletes (del comissari Joaquim Molas,
laparelladeJosepMariaCastellet).
Llàstima que després digui que “va
escriure les seves memòries sota el
títol Vies privées” (Vida privada,
1932). Doncs no, senyor Ducrozet:
Vies privées és una novel·la; les memòries, amb el títol Memòries, el
meu pare les va publicar el 1954. De
disbarats com aquest n’he enxampat més d’un. Parlant de Gil de Biedma, el senyor Ducrozet diu que
“es va formar amb el seu germà Joan, el poeta Gabriel Ferrater i l’edi-

Al meu pare el tracten
molt bé; diuen d’ell que,
amb Pla i Espriu, són
els grans escriptors
catalans del segle XX
torCarlosBarral”.GildeBiedmano
tenia cap germà que es digués Joan.
Segurament aquest Joan ha de ser
Joan Ferraté, el germà de Gabriel
Ferrater (que així signava). Però el
més divertit ve ara, quan el senyor
Ducrozet cita els “principals representants del noucentisme: Pompeu
Fabra, Eugeni d’Ors, José Ortega y
Gasset, Josep Puig i Cadafalch i Josep Carner”. José Ortega y Gasset!
Què potser no tenen correctors, a
Robert Laffont?
Al diccionari apareixen, com no,
el Liceu, el Palau de la Música, el
Molí i algun altre escenari del Paral·lel, però se silencia el Romea (on
havia actuat Louis Jouvet i altres figures de l’escena francesa), el TNC
(estretament vinculat a Josep Maria Flotats, pennsionaire de la Comédie Française) o el Lliure (cofundatiactualmentdirigitperLluís
Pasqual, el que fou director de

l’Odéon-Théâtre de l’Europe, de
París, i cavaller, com Flotats, de la
Légion d’Honneur). Ni Flotats ni
Pasqual ni Núria Espert figuren en
el diccionari. Tampoc no hi apareix
la nova cançó, però sí Joan Manuel
Serrat, del que es diu que és “el cap
de cartell de la nova cançó”. Curiosament hi apareixen dues pel·lícules; només dues: Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, i Vicky
Cristina Barcelona, de Woody
Allen, i també la Monumental. Un,
que és aficionat als toros, espera
que el senyor Ducrozet esmenti
Manolete o algun torero famós, però no, tan sols esmenta elcombat de
boxa entre Arthur Cravan i Jack
Johnson i els concerts dels Beatles,
dels Rolling Stones, de Bob Marley,
de Tina Turner i de Bruce Springsteen.
Hi abunden els polítics. L’alcaldessa Colau gaudeix de 48 línies,
quatre més que Jordi Pujol i gairebé el doble que Pasqual Maragall
(25 línies). Olé! La literatura està
molt ben tractada. Hi predominen
Marsé, Vázquez Montalbán i VilaMatas, que no debades són tres dels
escriptors catalans més populars a
França.Ambalgunasorpresa:Henry de Montherlant s’emporta 39 línies (catorze més que Terenci
Moix)iJosepPalauiFabre,traductor de Rimbaud i Artaud, no figura
al diccionari. Tampoc hi consta en
Floquet de Neu, però sí Leo Messi,
les tapes i el Chupa Chups (29 línies, quatre més que l’alcalde Maragall). I Carmen Amaya, a qui –agafa’t, lector– el diccionari li dedica...
sis pàgines! (Text de la senyora Fabia P. Guillén).
Vaig comprar el llibre a la llibreria Jaimes (València, 318), la llibreria francesa de Barcelona que no
apareix al diccionari. A la veu “Librairies” el senyor Ducrozet escriu:
“Només n’hi una à nos yeux: La
Central”. I remata: “Evidentment
hi ha moltes altres llibreries a Barcelona, però, de moment, cap no ha
aconseguit destronar La Central”.
D’acord, La Central és una gran llibreria, però en un diccionari “amb
totes les informacions essencials”
per a un públic francès, de llengua
francesa, seria raonable que s’esmentés la Jaimes, la llibreria francesa de Barcelona. Vaja, dic jo.

He vist l’espectacle d’El Mago Pop al teatre Rialt
Recordo quan l’Antonio fa uns anys em va reconè
seu somni era volar. Ho ha aconseguit. I la barbar
impossible. Avui l’Antonio ha vingut de visita i m’
que fins a finals del 2019 serà impossible venir am
espectacle a Barcelona. Omple cada dia mil locali
i no hi ha cap possibilitat de canviar el calendari.
seu el cantant Ramon Mirabet. L’Antonio ens fa u
nant amb dues baralles de cartes (vegeu el joc a R
Mirabet engega amb la seva nova cançó Magic, u
el cantant de Sitges comparteix amb dues guitarr
Després l’Antonio confirma al Ramon que anirà a
concert de la seva nova gira a Barcelona.

DIMECRES

Ada Colau

Aquest diumenge Ada Colau ha anunciat a El Mó
assistirà a la manifestació en contra de l’empreso
líders independentistes: “Faré acte de presència
cap de poc temps perquè celebrem l’aniversari d
fills”. Colau respon i alguns oients demanen que
l’alcaldessa de Barcelona per un vídeo que corre
en què el periodista Jaume Barberà, en un Singul
va presentar com a advocada i jurista sense ser-h
dir res. Barberà, tertulià, ho explica: “És el prime
televisió en què apareixia Ada Colau. Era la seva
tenir un error de documentació i li vam atorgar u
que no tenia. Ella, per descomptat, no va dir res. A
demanar de corregir-ho perquè no era cert”. Que

DIJOUS

Arnau Tordera

Torna a aparèixer el líder d’Obeses en aquest ap
han vingut a cantar l’optimista i necessària Ens e
seu nou àlbum, que demà surt a la venda. L’Arna
sona (aparentment) tímida. Introvertida, però q
dubtar; mesurant les paraules però sense ensope
si ha saludat en Nacho de Sanahuja, amb qui va t
da a Twitter. Em diu que sí i, com sempre, surt la
si hi ha alguna cosa d’en Nacho que sigui veritat.
gunta, a la qual jo acostumo a respondre que aqu
gran misteri. “Com jo”, afirma l’Arnau mentre el
panys del grup, l’Arnau i en Jaume, assenteixen.
ten si soc un personatge”. No m’ho sembla. Aban
em diu: “Veuré si en Sanahuja m’ha desbloqueja

DIVENDRES

Adelina Ruiz

L’Adelina truca al programa a través del whatsap
-010) i deixa un missatge de veu. Els oients, semp
L’Adelina es lamenta de les declaracions del min
Catalá queixant-se dels que porten el llaç groc. L
za aquest símbol des de fa vuit anys perquè és la p
l’Associació SOS Bebès Robats de Catalunya. Va
fa gairebé quaranta anys. A la Maternitat li van di
nascut mortes, però mai no en van veure els cosso
donar cap informe. Fins i tot manté l’esperança.
aquest llaç groc. I així ho continuarà fent, a pesar
Primer, per intentar descobrir alguna cosa sobre
nens robats, amb famílies de tot Espanya que no e
però també perquè els presos catalans surtin de l
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La clau

E

l coronel Alfred Redl amagava un fosc secret. Home de confiança de l’arxiduc Francesc Ferran,
l’hereu del tron austrohongarès, Redl va dirigir i va modernitzar l’espionatge i el contraespionatge de l’imperi en els anys previs
a la primera guerra mundial.
Però aquell oficial d’aspecte bonàs, a qui l’escriptor austríac Stefan Zweig recorda fumant puros al
cafè Kaiserhof de Viena, era en realitat un espia de la Rússia tsarista. Un
any abans d’esclatar la gran guerra, la intercepció d’un pagament va
deixar Redl al descobert. El coronel
es va suïcidar d’un tret amb el revòlver que van deixar a la seva habitació els agents que l’havien anat a
buscar.

Enfonsats
en la misèria
moral
LUIS

Mauri
DIRECTOR
ADJUNT

«És molt més fàcil reconstruir els
fets d’una època que la seva atmosfera espiritual. Aquesta no està sedimentada en els esdeveniments oficials, sinó més aviat en petits episo-

dis personals», raona Zweig a El món
d’ahir. I recorre al cas de Redl com
un dels episodis que modelen l’esperit d’una època, el zeitgeist, un singular vocable alemany. Només un
any abans que el nacionalista serbobosnià Gavrilo Princip assassinés
Francesc Ferran a Sarajevo, Zweig
no intuïa la guerra. Però tres dècades després, quan escriu la seva autobiografia pòstuma, conclou que
el cas de Redl ja tornejava l’esperit
atroç de l’era.

El ‘zeitgeist’ espanyol
Seguint la pauta de Zweig, alguns
episodis personals definirien també el zeitgeist d’aquesta Espanya espoliada per la corrupció, descohesionada arran de la poda de l’Estat del
benestar i convulsionada per la ten-

sió nacionalista. El màster fraudulent de Cifuentes, el seu desvergonyiment i el cop de destral a la reputació de la universitat poden ser
més eloqüents que tants milions
saquejats per les trames lligades al
Partit Popular. I l’estampa de Millet cobrant als seus consogres la
meitat de les despeses d’un casament que ell havia endossat íntegrament al Palau de la Música, i
la de Montull estacionant en una
plaça reservada per a vehicles de
minusvàlids als jutjats poden illustrar la misèria moral d’aquesta època millor que els 30 milions
que tots dos es van embutxacar en
benefici propi i del nacionalisme
català de centredreta. H
@luis_mauri_

La lluita per la igualtat de gènere

El feminisme de majories socials
El repte en l’àmbit econòmic és la paritat, el final de la bretxa salarial i la presència en tots els sectors
bretxa salarial no es toca» i que el
seu Govern s’oposés a la vaga, va
acabar col·locant-se un llaç lila.
Albert Rivera, amb un dels programes polítics més retrògrads per a
les dones, es va atrevir a oferir-se
com a líder transversal del feminisme. Per descomptat que necessitem homes còmplices per avançar, però això significa fer un pas
al costat per escoltar, assumir i
pactar, i no ocupant els espais de
les dones sinó cedint alguns dels
que ells ocupen en exclusiva.

LOURDES

Muñoz

L

a vaga de les dones convocada a nivell internacional aquest 2018 ha sigut
un gran èxit pels suports
quantitativament importants de la societat i per la seva implicació transversal. Les feministes
hem d’analitzar les causes de l’èxit i
transformar la mobilització en una
nova agenda política per la igualtat,
que aconsegueixi avenços per a les
dones. ¿Com hem passat de manifestacions minoritàries a una de les
manifestacions més grans al voltant d’un tema social? ¿Per què a Espanya ha tingut tant d’èxit?
Alguns dels elements que considero més rellevants per qualificar
d’exitosa aquesta convocatòria són:
mobilització internacional de dones de tot el món coordinant una
agenda comuna; paper clau del moviment de dones nord-americanes
i de les sindicalistes; a Espanya, la
participació massiva en les manifestacions del dia 8 de març; la participació activa dels i les joves en les manifestacions; la implicació d’àmbits
amb gran influència social, com són
ara les dones del món del cine i del

EN AQUESTS moments,
LEONARD BEARD

d’accions des del començament
d’aquest segle: les xarxes contra la
violència de gènere, que la va portar a l’agenda política i ha fet que
tingui més visibilitat que en altres
països; les dones joves que el 15-M
van proclamar «la revolució serà feminista o no serà», o el tren de la llibertat en contra de l’intent de retallar l’avortament el 2014, que va ser
la mobilització transversal més important del feminisme en la nostra
democràcia.

LA FORÇA

de les dones nordamericanes ha tingut una importància estratègica. Elles estan liderant l’oposició a Trump, i el contagi
al món del cinema ha fet que artis-

crets de discriminació de les dones
en qualsevol lloc del món. Així veiem en directe com la discriminació de gènere és una qüestió present
en tots els àmbits i territoris, no pas
una circumstància concreta d’un
país, d’una cultura o d’un àmbit, cosa que fa que ens indignem més.
A Espanya, les feministes podem
transformar l’èxit d’aquesta mobi-

Les dones tenim avui
una situació més favorable
i suports per impulsar una
agenda més ambiciosa

després d’haver aconseguit lleis
de referència i el dret a la paritat
en l’àmbit polític, l’agenda dels
drets de les dones passa per la
igualtat en l’àmbit econòmic. Els
principals reptes en aquest àmbit
han de ser: aconseguir la paritat
en els llocs de decisió de les empreses, acabar amb la bretxa salarial,
estar presents en tots els sectors.
Tres objectius perfectament quantificables, que permeten fixar objectius mesurables.
«Perquè només la llibertat,
quan s’acosta, fa visible l’esclavitud». Aquesta frase de María Zambrano és una de les meves cites de
capçalera. Actualment les dones
som prou lliures per visualitzar
la injustícia que vivim, i disposar
de millors eines. Les dones hem de
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