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despertado el interés de dispares
agentes y ha generado varias propuestas.
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Rambla. Revitalizaría cultural- tro de la ciudad. Por eso, uno de
mente el paseo y seguro que al sus empeños actuales es crecer

Voces en combate
Sibelius

Kullervo.Tuija Knihtilä, soprano.
Juha Uusitalo, barítono-bajo. Coro
Académico Masculino de Helsinki.
OBC. Ari Rasilainen, director.
Auditori, 13 de diciembre

JAVIER PÉREZ SENZ
Se ha escuchado muchas veces
en Barcelona Finlandia, el célebre poema sinfónico de Jean Sibelius que los finlandenses consideran su segundo himno nacional. Pero rara vez se ha ofrecido con final coral, tal y como
este fin de semana lo ha interpretado en el Auditori la OBC

junto al Coro Académico
Masculino de Helsinki, en un
programa dirigido por Ari Rasilainen en conmemoración del
150º aniversario del nacimiento del gran compositor finlandés.
Las 68 voces del coro añadieron emoción a un poema lleno
de tensión y energía, pero donde realmente causaron sensación fue en sus intervenciones
en Kullervo, la monumental sinfonía para soprano, barítono,
coro masculino y orquesta que
catapultó a la fama al joven Si-
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belius en 1892, cuando, con 27
años, dirigió su estreno en Helsinki. Rara vez programado en
Barcelona — sonó por última
vez en el año 2000, en el Palau
de la Música, bajo la dirección
de Leif Segerstam— Kullervo ha
cosechado un notable éxito en
su primera audición en la temporada de la OBC.
Es un Sibelius épico, desbordante en la expresión de violencia y locura de Kullervo, protagonista de un episodio del Kallevala, la gran epopeya nacional
que inspiró al joven composi-

tor en su voluntad de escribir
una música específicamente
finlandensa en un país entonces bajo dominio ruso. Pero Sibelius quedó poco satisfecho
con la estructura de la obra
—raro híbrido entre cantata,
poema sinfónico y ópera—, y
prohibió las interpretaciones
integrales mientras vivió.
Personaje áspero y violento,
el pastor Kullervo, como Edipo,
seduce a su propia hermana y
acaba suicidándose, no sin antes exterminar a sus enemigos
en el campo de batalla; y el mejor Sibelius brota precisamente
en la pintura de la tensión del
combate, con una música de inquietantes colores, y en la fuerza de unos cantos que transpi-

ma de edificaciones: el frontón
Jai -Alai, los antiguos billares
Monforte, la Cúpula Venus y las
dos salas de teatro, la mayor y el
teatro latino. En el caso de la
Fundición de cañones, es solo
una pieza. Juntas, tendrían más
potencial para impulsar un cambio del final de La Rambla.

ran esencias populares. La soprano Tuija Knihtilä acertó en
la variedad de acentos y sentido dramático de la hermana de
Kullervo, pero en el papel titular, pasó apuros al final de su
intervención el barítono-bajo
Juha Uusitalo, de poderosa voz.
La actuación del Coro Acamédico Masculino de Helsinki
fue un espectáculo sonoro por
la calidad, empaste y potencia
de las voces; en el emocionante
final (La muerte de Kullervo)
ganaron el combate frente a
una potente OBC que mostró colores de gran belleza bajo la sólida dirección de Rasilainen, algo distante, pero que dejó espacio libre a los instrumentistas
para su lucimiento.
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ANÀLISI
Juan Antonio
Casanova
L’afer resulta particularment
desagradable, però ni puc ni vull
defugir un comentari sobre el di
fícil moment que viuen la Fede
ració Espanyola de Bàsquet i, en
especial, el seu –fins ara– presi
dent, José Luis Sáez, acusat de
malversació de fons públics.
Primer: encara que el cas fa
molt mala pinta i sembla proba
ble que el recorregut esportiu de
Sáez hagi arribat a la fi, de mo
ment caldrà respectar la pre
sumpció d’innocència.
Segon: espero que aquest epi
sodi afecti tan poc com sigui pos
sible la dilatada feina d’equip
que ha convertit les seleccions
de totes les categories, masculi
nes i femenines, en habituals
dels podis (77 medalles en els 12
anys del mandat de Sáez) i ha
consolidat el bàsquet espanyol
com a segona potència mundial
després dels EUA.
Tercer: és una indignitat que
algú vulgui aprofitar la situació
per llançar sobre d’altres la seva
pròpia porqueria, que no és
escassa. M’explico. L’anterior
equip de govern de l’Ajuntament
de Barcelona, igual que la Gene
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ralitat, mai no va sentir com a
propi un Mundial, el del 2014,
“espanyol”, malgrat que des del
primer moment en què es va su
mar, tard, o el van sumar, al pro
jecte va quedar clar que acolliria
els partits de la selecció dels Es
tats Units a la segona fase.
D’entre els nombrosos ridí
culs que aquesta actitud va pro
vocar, i que van causar estupor i
indignació en organismes inter
nacionals i delegacions estran
geres i enrojolament a la gent
d’aquí, n’hi haurà prou amb es
mentarne uns quants a tall
d’exemple.
L’Ajuntament de Barcelona
no va voler l’amistós Espanya
Estats Units, cosa que va perme
tre que Badalona s’apuntés un
bon punt amb l’organització del
matx. Tampoc no va autoritzar
que cap acte de promoció del
Mundial se celebrés en un esce
nari de primer nivell com la pla
ça de la Catedral.
I l’alcalde Trias no es va dig
nar a assistir a l’acte de presenta
ció de Barcelona com a seu, ni al
sopar posterior al sorteig de la
competició que es va celebrar al
Palau de la Música, ni a cap
partit al Palau Sant Jordi, on mai
no hi va anar cap representació
municipal de nivell. És a dir: im
plicació, cap; un menyspreu
constant.c
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Opinió
TV3 ens repeteixen cada dia la
cançó enfadosa que les informacions electorals segueixen
un criteri de quotes. Ja ho sabem! També hi estan obligats els de TVE i
no són tan pesats. Per descomptat que
les quotes són antiperiodístiques,
però pitjor és deixar en mans dels
mitjans de comunicació públics els

a

quotes
electorals

Cartes

Jordi Xargayó

criteris informatius de les campanyes electorals. Es pot fer en països on realment siguin públics. Aquí, no. Ni a TV3, ni a l'actual TVE, ni a Canal Sur, ni a cap. Estan dirigits per comissaris polítics al servei dels
partits governants. De fet, TV3 continua
fent la seva pròpia campanya electoral. Dimecres va obrir el Telenotícies amb un
pacte anticorrupció. Aquest pacte, per rentar alguna cara plena de brutícia, l'impulsaven suposadament diverses entitats, en-

tre les quals ﬁguraven l'ANC i Omnium, les
mateixes que han compartit llista electoral
amb el partit que té unes quantes seus embargades, el president fundador desaparegut després de confesar que era un defraudador, l'exsecretari general imputat, un extresorer que serà jutjat un dia d'aquests pel
cas Palau, un altre tresorer que ha dormit
uns dies per la presó, etc. Un pacte hipòcrita utilitzat per TV3 per activar els mecanismes de propaganda al servei de l’amo.

Les cartes que els lectors enviïn a aquesta secció han de ser originals i exclusives i han d’arribar mecanografiades (amb una extensió màxima
de 20 línies), signades, amb el número de DNI, adreça i telèfon de l’autor. No es publicaran cartes signades amb pseudònim ni amb inicials.
LES CARTES ES PODEN ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC, A L’ADREÇA opinio.diaridegirona@epi.es.

Referèndums
en el seu moment
JOAN BORONAT LECHA. BLANES.

Imaginem un poble rural prop
d’una gran ciutat. Arriben uns forasters i amb argúcies i lleis injustes aconsegueixen fer augmentar
la població amb urbanites. Els forasters, amb mentalitat colonialista, se les empesquen per canviar
les lleis i els costums locals; com
prohibir el pas de maquinària
agrícola pel mig de la població o
enviar les activitats agrícoles ben
lluny del poble.
Per una banda, alguns dels
nouvinguts han entès que les injustícies que pateixen els autòctons les pateixen també ells i la
seva descendència, i, tots plegats,
pugnen per recuperar les lleis segrestades; mentre que alguns autòctons prefereixen deixar les coses com estan, uns per por i altres
perquè anteposen els interessos
individuals als de la col·lectivitat.
Algú proposa que la solució democràtica és fer un referèndum.
Democràtica, potser sí, però no
justa. Si entenem que la lògica és
que el referèndum s’havia d’haver
fet abans, per decidir si convenia
o no permetre la colonització del
poble, entendrem per què un referèndum sobre les condicions
d’encaixar Catalunya dins d’Espanya s’hauria d’haver fet el 1714,
per preguntar als catalans si ac-

ceptaven la imposició de l’anomenat «Decret de Nova Planta», i
no fer-lo ara que Catalunya és plena de colons nacionalistes espanyols que, junt amb els col·laboracionistes o botiﬂers de torn, volen perpetuar el franquisme, exterminar la nostra llengua i que,
amb aquesta actitud, permeten
que se segueixi espoliant Catalunya. Per una banda els corcs que
destrueixen els pilars de la convivència democràtica, i per l’altra,
els nostres polítics absorts en una
absurda discussió sobre l’exigència d’instaurar unes mesures, la
majoria de les quals no estan a l’abast de Catalunya ﬁns que no siguem independents i autosuﬁcients.

Reflexions
sobre Nadal
ÀNGELA FERRER I MATÓ. GIRONA.

Per tot arreu on mires veus
llums, Pares Noel, anuncis lluminosos, avets, llaminadures que
conviden a unes festes ancestrals.
Llavors jo penso, medito: Això és
el veritable Nadal?
El Naixement de l’Infant, que és
el que se suposaque celebrem,
tingué lloc en un indret ara niu de
guerres, on predomina la por, on
moltes persones són entrenades
per matar i portar ﬁns i tot el pànic
al món que nosaltres diem civilit-

s l’anticatalà més català que
conec» deia el meu pare, l’editor Josep Vergés Matas, d’un
furibund espanyolista, un
Aleix Vidal-Quadras qualsevol. El mateix
diria de Falangito Rivera, un català que
viu molt bé de no voler ser-ho. La seva
biograﬁa no pot ser més espanyolista, militant de Nuevas Generaciones del PP i
manifestant amb els feixistes de la gallina,
s’apunta a Ciutadans creat per Arcadi Espada i els seus furibunds anticatalanistes.
Madrid creu que C’s és un partit nou perquè en els molts anys que funciona a Catalunya no ha deixat el mínim rastre. Ha
fracassat a dividir Catalunya en ètnies
igual que el PP en l’intent d’espanyolitzar
Catalunya, perquè els castellans d’origen
volen ser catalans.
Catalunya sempre ha anat per davant
d’Espanya. Impulsa l’Espanya de les autonomies quan Madrid vol seguir amb el
centralisme després del dèspota Franco. El
retorn del president Tarradellas és l’únic
trencament de la democràcia amb el règim
feixista. Vol entrar a Europa quan Felipe

zat. Les discriminacions, la misèria, el sentir-se rebutjats, porta
molts joves a fanatitzar-se i buscar
la mort pròpia i aliena, com a remei dels seus mals. Molta gent
passa fam, no té sostre, viu esclavitzada talment Jesús, que també
va néixer pobre i sense llar. Comprovem les penes de tants immigrants que fugen de terres inhòspites però tots sabem quantes penes, fred, misèries passaran i
quants moriran. I nosaltres
seguirem fruint dels carrers ben
decorats, seguirem fruint dels torrons, dels llamins, d’un bon caliu
de la llar... Si tots els que vivim en
un món privilegiat reﬂexionéssim
i ens adonéssim que no per a tothom Nadal és sinònim de felicitat,
si tots procuréssim, dintre les nostres possiblitats, ajudar com sigui
els que ens necessiten i ho poguéssim transmetre als rics, als poderosos, als que veritablement tenen poder, però potser els manca
cor, que el que cal és cercar la pau
i repartir millor la riquesa i que
ningú se sentís discriminat, potser
sí que llavors podríem somriure i
celebrar com cal el nostre Nadal!
Hi posarem el nostre gra de sorra, n’estic segura i així entre tots no
ho arranjarem tot, però si és molta la gent que procura ajudar, fer
companyia a qui ho necessiti,
compartir la llar... segur que el
món serà una mica més com volia que fos el Déu Infant. Bon Na-

É

Josep C. Vergés

«Falangito»
rivera
i la Fi del
bipartidisme
González predica Tercer Món. Trenca el bipartidisme fa deu anys, no ara. On són els
socialistes catalans que ho controlaven tot?
On són Duran Lleida i Jordi Pujol que ho
emmerdaven tot? El PP amb majoria abso-
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dal a tots i que el proper any sigui
l’any de la Fraternitat.

El diari de paper
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE
TORROELLA DE MONTGRÍ.

Encara que molts puguem accedir a l’edició impresa digital del
diari a la nostra tauleta i llegir-la
mentre fem el primer esmorzar,
també és veritat que som molts els
qui gaudim més de l’edició en paper. El fet d’anar obrint el diari pàgina a pàgina, tot sentint la textura del paper és un plaer que intento
de no perdre’m. Sigui perquè el
puc agafar de la bústia els dies que
el repartidor ha matinat per ferme’l arribar a casa, o perquè el vaig
a buscar a la llibreria coneguda, o
perquè el llegeixo còmodament asseguda en una de les nostres biblioteques, o quan faig algun àpat
del dia en algun establiment on en
tenen... cada dia el fullejo i llegeixo.
M’agradaria pensar que el diari de paper té el futur assegurat
mentre hi hagi lectors com jo que
cada dia en gaudim. Abans, ﬁns fa
no gaire, també complia altres
funcions a més d’informar. Per
exemple, se’n veien els fulls al terra quan s’havia passat el pal de fregar; ara, en canvi, han estat canviats per un senyal en forma de
triangle que ens avisa perquè no hi

luta fa quatre anys resa per sortir primer amb
la meitat dels vots. El PSOE resa per no quedar últim.
Dos nous líders estan ben situats per controlar Madrid després del seu divorci amb
el bipartidisme. El més intel.ligent és Iglesias de Podem que, després de la bufetada
de les eleccions catalanes, ha entès que cal
defensar un referèndum, l’únic amb prou
collons de Madrid per fer-ho. En canvi Rajoy s’amaga i no s’atreveix a debatre en públic. Igual de covard el PSOE que no diu res
sobre Catalunya que no beneixi el PP. El segon «nou» és Falangito rivera, que sembla
un bluff amb C’s de marca blanca del PP.
Quin interès té votar un català que no vol serho a Madrid, quan ja tenen l’autèntic PP anticatalà?
Aquest desembre s’ha renovat el govern
suís, compost de set ministres, la meitat que
la generalitat però el doble d’eﬁcients. Sis
repeteixen i el nou és un francòfon del PP
suís. Partit xenòfob, però res més lluny en
cultura democràtica. Imagineu el negacionista rajoy o Falangito rivera fent el discurs
d’acceptació del càrrec de govern davant el

rellisquem. Abans també s’utilitzava per embolicar els entrepans,
substituït després pel paper de
plata, que ja es veia que no era gens
ecològic. Ara que s’apropen les
festes de Nadal qui sap si no fóra de
nou bo d’embolicar regals de manera sostenible amb paper de diari.
Crec que el diari de paper anirà canviant com ja ho va fent: el format i el disseny varia d’acord amb
les necessitats de cada moment, tot
fent-se més pràctic i atractiu. En
tindrà, però, prou, per resistir l’augment sense parar de la versió a la
tauleta?

El pessebre
de Nadal
FRANCESC A. PICAS. LA JONQUERA.

Jo tinc un pessebre/ en el menjador,/de guix, suro i molsa/ llumets de color,/ i tot de ﬁgures/ de
terra i de plom,/ que de tant boniques/ semblen de debò./Quin
goig un pessebre/ tresor de la llar,/
monument i temple/ record divinal/ d’aquella nit santa/ la nit de
Nadal/ que pastors i àngels/ glòria
a Déu cantant,/ besaren les galtes/
d’un Déu fet Infant./Pastorets,
Pessebres/ joiells catalans,/ feunos ben endintre/ més bons cristians./ Figures de terra/ ﬁgures de
carn/que porteu a l’ànima/ la Flor
de Nadal.

Congrés en català, castellà, basc i gallec? A
Suïssa Guy Parmelin ha parlat al Parlament
en francès, alemany, italià i romanç, tots pronunciats excel·lentment. Aquí el borbó junior felicita les festes en castellà i anglès. Catalans, bascos i gallecs m’imagino formem
part de l’anglès. Quan escoltava el discurs del
nou ministre a Berna semblava tot tan normal i europeu. Quan veig la vulgar felicitació borbònica i escolto les vulgars amenaces del negacionista rajoy i de Falangito rivera, Espanya no em sembla un país normal
i europeu. Quina culpa tenim de parlar català, basc o gallec? No mereixem respecte a
Espanya? Ni el borbó júnior ni polítics de
Madrid tenen la decència de respectar que
Espanya no són només els castellans monolingues o els catalans que no volen ser catalans. El bipartidisme també ha mort a Madrid, però poc canviarà si Madrid vota catalans que no volen ser-ho com vota gallecs
que no volen ser-ho –Falangito rivera o el
negacionista rajoy– sense oblidar els orígens
en «Reina un fresco general procedente de Galicia», portada de La Codorniz censurada per
Franco.
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Pequeño gran ‘Mesías’
‘El Mesías’ de Händel
Intérpretes: Instruments of Time

and Truth, Oxford Voices y las
voces solistas de Robyn Allegra
Parton, Katie Bray, Nick Prit
chard y Brian Mcalea
Dirección: Edward Higginbot
tom
Lugar y fecha: Temporada
Ibercamera. Palau de la Música
Catalana (10/XII/2015)

JAUME RADIGALES

Sin desmerecer los Mesías parti
cipativos –que vuelven la semana
que viene, lo cierto es que tenía
mos ganas de escuchar el más cé
lebre de los oratorios de Händel
con coro y orquesta íntegramente
profesionales y con criterios filo
lógicos. Ibercamera lo ha posibili
tado, con la nueva formación Ins
truments of Time and Truth que
dirige, con las Oxford Voices, un
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veterano como Edward Higgin
bottom. Fue una lástima que, por
decisión del director, se tratara de
una selección del Mesías –echa
mos en falta 11 de sus 52 números–
vista la calidad de los intérpretes.
Si bien algunos solistas exhibie
ron medios menos sobrados, lo
cierto es que el nivel conjunto de
los cuatro fue homogéneo.
Pero lo que más peso tuvo en es
ta velada fue la perfección técnica
y la sensibilidad de un excelente
coro, formado por 16 cantantes
–cuatro por cuerda– y con la sec
ción de contraltos formada por
cuatro espléndidos contrateno
res. La precisa dirección de

La precisa versión de
Higginbottom invita
a escuchar el conocido
oratorio como si fuera
una primera vez
Higginbottom, sin partitura,
contribuía al detallismo y a la
precisión de los cantantes, con
una dicción pulcra y unas texturas
diáfanas, con momentos de gran
hechizo como los insistentes
Surely (número 22) o el Christ
shall all be made alive (número

44), sencillamente modélicos.
También lo fue la formación or
questal, integrada por 19 magnífi
cos instrumentistas, con cuerda
homogénea y con intervenciones
de trompetas y timbales en la se
gunda y tercera partes sencilla
mente ejemplares. El peso de la fi
lología, además, no convirtió este
Mesías en experimentación de la
boratorio, sino en una clara inten
ción de comunicar las palabras sa
cras del oratorio de Händel, invi
tando a escuchar lo tan conocido
como si fuera una primera vez.
Pequeño en la forma, pero grande
en intenciones y, sobre todo, en
resultados.c

12 Diciembre, 2015

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 48

O.J.D.: 14121

TARIFA: 886 €

E.G.M.: 120000

ÁREA: 184 CM² - 22%

SECCIÓN: CULTURA

48

cultura
CLÀSSICA

Joventut i experiència
s’alien en un ‘Messiah’
‘made in Oxford’
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

‘Messiah’, de Händel IBERCAMERA, PALAU DE LA MÚSICA
10 DE DESEMBRE

rriba la temporada alta de versions del
Messiah, i, enmig de propostes de tota mena i condició, paga la pena celebrar l’arribada d’una lectura amb denominació d’origen, made in UK, de
l’oratori més famós de Händel. No debades, la
partitura està incrustada en el codi genètic dels
músics del Regne Unit, que poden fer gala, com en
cap altra obra del repertori, d’una tradició interpretativa ininterrompuda de dos segles i mig que,
al seu torn, és testimoni de l’evolució dels criteris
estètics.
La principal màcula és que només vam poder
escoltar una selecció de Messiah, més ben dit, una
versió quasi íntegra per l’amputació d’una desena de números sense que l’estalvi en la durada de
la vetllada ho justifiqués. A partir d’aquí comencen les bones notícies d’una versió que combinava en la justa proporció veterania i joventut. La direcció d’Edward Higginbottom va evidenciar un
coneixement profund de l’obra, extraient, sense
artificis ni grandiloqüències sobreres, tota l’emoció de la peça. Ja fos en uns cors vigorosos, amb
temps sovint ben àgils, o en unes àries amorosides, el músic anglès va trobar el to just per a cada fragment.
Higginbottom era el director del cor del New
College d’Oxford que, amb les seves angelicals
veus infantils, va participar en la reveladora lectura que l’enyorat Christopher Hogwood va dirigir al Palau el 1989. Aquest cop, Higginbottom
va deixar els nens a casa i es va presentar amb un
ben jove Choir of Oxford Voices que, amb només
quatre veus per corda (quins contratenors!), va
meravellar per la seva empenta, precisió i conjunció. No menys comunicativa va estar una orquestra notable, Instruments of Time and Truth, tot
i una afinació no sempre neta. La joventut també va ser l’element comú en el quartet solista, amb
veus en conjunt un xic verdes, entre les quals destacava la del tenor Nick Pritchard.e

A
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Els quatre directors de la histò
Manuel Borja-Villel i Nuria En

R+D, crí
25 a

La Fundació es reiv
LAURA SERRA
BARCELONA

Antoni Tàpies (1923-2012) va re
trar la seva fundació l’any 1984
l’objectiu tant de preservar i di
gar l’obra pròpia com de defe
“les manifestacions de l’esperit
mà, de tots els temps i països,
tinguin sentit de progrés i de
dernitat” i particularment, es
l’art contemporani. “Als estatu
deia que ho feia per posar en p
tica ideals impossibles de dur a
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Embaràs

Música compartida ent

PROPOSTES. Conscients dels beneficis

de la música per a la mare i el fetus,
L’Auditori i el Palau de la Música tenen
una programació per a embarassades.

El Palau de la Música i L’Auditori impulsen jornades
de música per a dones embarassades
AINHOA BOIX
FOTO: LORENZO DI NOZZI / L’AUDITORI

E

ls que visquin a
Barcelona ja ho
deuen saber. Des
de fa anys, institucions com el Palau de la
Música Catalana o
L’Auditori tenen en
compte els més petits en
la seva programació. Ho
fan amb concerts, espectacles i tallers que giren al
voltant de la música i que,
en molts casos, suposen el
primer contacte de
l’infant amb compositors
com Mozart o Bach.
També amb instruments
com maraques, tambors o
campanetes. Es tracta
d’acostar la música als
nens i fer-ho a través del
joc, l’experimentació i els
concerts en directe.
El que potser molts no
saben és que des d’aquestes institucions s’ha fet un

pas més en la programació
familiar i, a més de concerts i tallers per als
infants, s’han programat
activitats per als nadons.
Fins i tot per als que
encara no han nascut. I és
que malgrat que les propostes de Matí Musical
per a Embarassades, a
L’Auditori, i Abans de Néixer, al Palau, estan pensades per a les dones embarassades i les seves
parelles, els nadons també
se’n beneficien. Ho fan,
segons explica la responsable del projecte de
L’Auditori, Anna Roig
Dolz, per diverses raons.
Una d’elles apunta a la
sensació de benestar i
plaer que experimenta la
mare quan escolta música.
I, esclar, si la mare està bé,
el fetus també. La segona
té a veure amb l’aparell
auditiu del fetus.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

A partir de la setmana
20 de gestació, els nadons
ja poden sentir qualsevol
estímul sonor que rebin
tant dins com fora del
ventre matern, un estímul que no només els
ajudarà a desenvolupar
l’aparell auditiu, sinó que
a més els quedarà registrat a la memòria. I als
braços dels seus progenitors, a més, els servirà per
calmar-se.
Parlem dels sons que
poden percebre a dins de
l’úter, com el batec del
cor, el vaivé del líquid
amniòtic o el xerroteig
dels sucs gàstrics, però
també de la música i de les
veus que els arriben de
l’exterior, especialment,
la de mare. “Des que l’aparell auditiu està format,
tot el que sent el nadó
quan és a dins la panxa li
queda enregistrat a la

El fetus nota la
sensació de
benestar i plaer
que sent la
mare quan
escolta música

memòria. És com construir la seva vida musical,
anar guardant aquelles
melodies que, un cop a
fora, recordarà i el faran
sentir més segur”,
comenta Roig Dolz.
També explica que per
crear aquest record sonor
no cal recórrer a la música
clàssica i a compositors
com Mozart, un dels
autors fetitxe quan es
parla d’estimulació musical infantil. Del que es
tracta, diu, és que la mare
se senti a gust amb la
música que escolta i que,
si pot ser, la reprodueixi
en forma de cant. Potser
per això, a L’Auditori
posen tant d’èmfasi en la
idea que les dones embarassades parlin als seus
nadons, que els cantin i en
la necessitat que el treball
musical iniciat en aquesta
institució continuï més

enllà del part. Que se
segueixi estimulant amb
música els infants durant
els seus primers anys de
vida i que la música es visqui també en directe. Per
aquest motiu, a més d’oferir seguiment i dinàmiques musicals a les mares
a través del correu electrònic, des de L’Auditori
s’organitzen els Tallers
per a Nadons.
Vincle amb el nadó

Una manera d’entendre
l’estimulació musical que,
des del Palau i les seves
propostes Abans de Néixer al Palau i Bim Bom,
Nadons al Palau, també es
comparteix. La idea,
segons comenta la conductora i directora de la
primera d’aquestes iniciatives, Gemma Baños, és
que la música no sigui
només una eina perquè
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tre mares i fills

les dones embarassades
es relaxin, sinó també
perquè es coneguin a elles
mateixes i creïn un vincle
amb els seus fills.
Escoltant composicions
musicals i gràcies a tècniques d’improvisació amb
instruments i veu, les
mares poden exterioritzar les seves pors i preocupacions, connectar
amb el seu nadó i crear un
set de melodies que, un
cop el nen hagi nascut, li
serviran per tranquil·litzar-lo. “El nadó ha memoritzat les músiques quan
era a la panxa i, un cop les
sent a fora del ventre, les
recorda i sent aquella sensació de benestar de quan
era a dins”, comenta
Baños, que, com la seva
col·lega de L’Auditori,
parla de la importància
que el que s’ha començat
a treballar al Palau continuï un cop acabat el taller,
tant escoltant música a
casa com participant en
activitats com Bim Bom,
Nadons al Palau. També
dels beneficis que la
música té en el nadó

durant els seus primers
anys de vida. “La música
és un fil conductor dins i
fora de la panxa. En els
primers mesos és una
pluja d’estímuls i una
forma de relacionar-se
amb la mare a través de la
melodia. Més endavant hi
ha una estimulació més
global en què s’afavoreix
l’adquisició del llenguatge, la concentració,
l’equilibri...”, explica
Baños, que, a més d’ajudar les dones embarassades que assisteixen a
Abans de Néixer a incorporar la música en el seu
dia a dia, ho fa en els
tallers Embaràs i Part
Musical que dirigeix a
títol personal.
I és que cada vegada hi
ha més iniciatives que
tenen com a objectiu
acostar la música als
nadons ja des del ventre
matern. Com a mostra, les
que l’Institut Català de
Musicoteràpia duu a
terme sota el títol Mami
Sounds. Aquests tallers,
segons avança la directora
de l’organisme, Núria
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Des de la
setmana 20
de gestació els
nadons senten
tots els estímuls
sonors que reben
Escudé, se sustenten sota
els mateixos principis que
els del Palau i L’Auditori:
ajudar la futura mare a
viure el seu embaràs plenament i a crear un vincle
amb el nadó abans i després que neixi. A Mami
Sounds, però, s’hi afegeix
el plus de la continuïtat. I
és que les activitats que es
proposen des d’aquesta
iniciativa es fan setmanalment i no s’obliden de la
música quan es dóna a
llum. “La teràpia musical
fa disminuir l’ansietat,
enforteix els vincles amb
el nadó, permet compartir experiències amb
altres mares però, sobretot, exterioritzar pors i
inseguretats”, explica

Escudé, que, a més, fa
referència a les activitats
que des de l’Institut es
duen a terme amb nens de
4 mesos a 3 anys. S’hi utilitza la música perquè els
infants expressin les
seves emocions. També
perquè millorin la psicomotricitat, posin en pràctica l’atenció i la memòria
i afermin el llenguatge.
Què diu la ciència?

De com influeix la música
en el fetus també en parla
Jordi Sasot, pediatre i
psiquiatre infantil i adolescent, membre de la
Societat Catalana de
Pediatria i Cap de la Unitat de Paidopsiquiatria
del Centre Mèdic
Teknon. Ho fa amb estudis a la mà. Recerques
com la feta per l’Institut
Marquès, que demostren
que ja en la setmana 16 de
gestació els fetus no
només hi poden sentir,
sinó que també reaccionen a estímuls sonors via
vaginal amb moviments i
gestos facials que simulen la parla. O com el que

es va publicar a la revista
Plos One, que evidencia
que escoltar música a
l’úter estimula el desenvolupament del sistema
auditiu del nadó.
Són estudis que
amplien les dades amb
què ja treballaven els professionals de la medicina i
que apunten a la regulació
de la freqüència cardíaca
del fetus i a la producció
d’endorfines en la mare
com alguns dels diferents
beneficis de la música.
Sasot, però, no s’atreveix
a secundar teories, al seu
parer poc contrastades,
com la de l’efecte Mozart,
que apunta que la música
del compositor austríac
potencia la intel·ligència
dels nadons i evita trastorns com l’autisme.
Tampoc vol avalar hipòtesis com la que diu que
escoltar música ajuda a
millorar la concentració,
l’atenció o la psicomotricitat de l’infant. Sí que
creu, en canvi, que és un
instrument més perquè la
canalla adquireixi aquestes habilitats.e

Mètode Tomatis
per a embarassades
e
El mètode Tomatis deu el
seu nom al seu inventor,
Alfred Tomatis, un metge
otorinolaringòleg francès
que va dedicar la seva
carrera professional a
estudiar la relació entre
oïda i veu o, cosa que és el
mateix, entre escolta,
llenguatge i comunicació.
Després d’anys de
recerca va arribar a la
conclusió que sentir-hi bé
no és sinònim d’escoltar
bé. Va crear un mètode
que avui és utilitzat en
diferents centres de tot el
món, com l’Espai Psikos
Barcelona. La seva fundadora, Lola González, ho
posa en pràctica amb
dones embarassades per
rebaixar els seus nivells
d’estrès i ansietat, perquè
quan la mare està relaxada i sense por té més
capacitat per prendre
decisions i establir
un vincle més segur amb
el seu nadó.
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Cita amb les urnes

DISSABTE
12 DE DESEMBRE DEL 2015

JULIO CARBÓ

per part de les autoritats econòmiques europees del moment que en
perspectiva s’ha vist que no tenia fonament. En la llei d’estabilitat vam
proposar una disposició transitòria
que estableix uns criteris per al repartiment del dèficit i aquests criteris no s’han complert. Per això tant
la Generalitat com la Junta d’Andalusia hem anat als tribunals.
–¿També derogaria la reforma laboral, que va comptar amb els vots
de CiU?
–Es va optar per donar-hi suport
a canvi d’aportacions que van fer
CDC i CiU. No és la reforma laboral que hauríem fet i defensem que
s’ha de canviar aquesta llei. Solament té sentit fer una llei d’aquest
tipus quan es fa amb els agents socials.
–¿I l’amnistia fiscal, tornarien a votar-la?
–Amb la perspectiva que tenim ara,
no. Si ens tornem a situar en aquell
moment, quan estàs amb l’aigua al
coll, fas el que tens al teu abast, com
li ha passat a Tsipras. Però aquesta llei no va estar acompanyada del
que vam dir: una reforma de la gestió tributària que no s’ha fet. Els alts
funcionaris de la Hisenda espanyola segueixen als seus despatxos sense sortir a perseguir el frau.

Francesc Homs travessa un carrer de l’Eixample de Barcelona, dijous passat.
NEUS TOMÀS / FIDEL MASREAL
BARCELONA

–Vostè afirma que anirà a Madrid a
negociar la independència, ¿amb
qui?
–Jo hi aniré amb l’ànim de diàleg,
negociació i pacte. Ja sé que s’acumularan nos per tot arreu, però davant aquest no a tot, es plantegi el
que es plantegi, un ha de decidir
amb quin ànim ho enfoca, i el nostre és negociació i diàleg. La resolució del Parlament diu que s’han
d’obrir negociacions amb Madrid
i Brussel·les. Hem de fer molt bé
aquest pas perquè després ens hi juguem el reconeixement de la comunitat internacional.
–És cert que hi ha una majoria independentista al Parlament, però
¿creu que hi ha la majoria social suficient per iniciar un procés d’independència?
–Per iniciar-lo sí, perquè es va aprovar la resolució i per tant hi ha la
força necessària. I en això estem. No
tindria cap sentit fer el que diu la
minoria del Parlament.
–Vostè argumenta que a Espanya li convé la independència de
Catalunya. ¿Hi ha algun Estat al qual
li convingui perdre’n una part?
–¿Hi ha algun Estat que pugui permetre’s deixar per a l’eternitat que
una part vulgui independitzar-se
democràticament i això no tingui
cap resposta?

«No descarto la
independència sense
acord amb l’Estat»
FRANCESC HOMS Candidat de Democràcia i Llibertat

«M’agradaria
que la CUP
s’expressés
amb més respecte
per Convergència
Democràtica»

–Això no significa que li convingui.
–Sí, és clar, però l’alternativa és
que no sigui acordada. I amb les coses així és evident que els interessa més que la independència sigui
acordada que no acordada. Quan
un país ha decidit que s’emancipa,
això ja no es negocia. Els termes de
l’emancipació poden ser acordats
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o no. I aquí és on l’Estat espanyol,
encara que segur que serà en l’últim minut, trobarà incentius per
a l’acord.

de preguntar a ells. Que hi ha força democràtica i parlamentària per
iniciar el procés de constitució de
Catalunya com a Estat és evident.

–¿Descarta que pugui ser una independència no acordada amb l’Estat
espanyol?
–És clar que no ho descarto. El canvi d’estratègia a Catalunya és que
sempre que ens hem posat a les seves mans, o han dit que no o no han
complert. Aquest cop el futur de
Catalunya l’hem posat a les nostres
mans. Seguirem endavant. L’única
condició és que hi hagi una majoria
consistent al darrere, en tot el procés, en tot moment, no solament
una sola vegada. Un procés així requereix un acompanyament continuat. Jo crec que hi serà i és l’única
exigència. Ho acreditarem tantes
vegades com sigui necessari.

–¿Entre la militància de CDC hi ha
por a l’acord amb la CUP?
–No, perquè la gent té molta confiança en el que es negocia. Hi ha perplexitat per l’actitud de la CUP, no
solament a CDC, sinó en el conjunt
del sobiranisme. Espero que al final hi hagi acord, que la perplexitat se superi i que recuperem entre
tots la il·lusió que la CUP ens ha esquerdat una mica. M’agradaria que
la CUP s’expressés amb més respecte per CDC. Perquè en l’assemblea
de Manresa es van escoltar crits dient «Convergència se’ns acaba la paciència» i no van cridar «senyors del
PP aneu-vos-en al carrer».

–La CUP va dir la nit electoral que
s’havia perdut el plebiscit.
–No comparteixo aquesta opinió
de la CUP. A més a més, tinc la sensació que ho van dir aquella nit i no
ho han tornat a dir. Els ho hauria

–¿Aboliria la reforma de l’article 135
de la Constitució, que consagra
l’estabilitat pressupostària?
–I tant que l’aboliria, per descomptat, perquè crec que s’ha d’enfocar
de forma diferent. Era innecessari
i, a més, va ser un exhibicionisme

–¿Fa autocrítica per haver iniciat
legislatura deixant gairebé a zero
l’impost de successions?
–En successions es paga un impost
sobre la transmissió de béns que ja
han tingut les seves càrregues fiscals. Ja està fet, encara que li admeto que no hauria anat tan lluny, i ho
vaig dir en una reunió del grup parlamentari.
–¿Manté que Convergència no té un
problema amb la corrupció?
–És clar que ho mantinc. Convergència, no. Hi ha gent de CDC que
no ha fet les coses bé i ha sigut apartada o s’ha autoapartat, és igual,
per al cas tant li fa. Però CDC és una
formació honesta. Ja sé que a alguns
els excita molt que digui això perquè han fet asseveracions al marge de la presumpció d’innocència i
de fets provats encara que no hi hagi res. Però que la realitat destrueixi un titular bo.
–Hi ha una realitat: 15 seus embargades i el jutge del cas Palau que va
dir que CDC havia cobrat a través
de Ferrovial comissions il·legals per
valor de més de 5 milions d’euros.
–Però això no està provat, no està
sentenciat. ¿Si no, quina opció donen? ¿Que hi ha indicis? Doncs que
es provin. Les coses s’han d’acreditar.
–Ho diu un jutge.
–Jo també l’hi dic a un jutge. Que
acabi d’una vegada i que acreditin
aquests indicis que diuen que veuen amb fets i proves, i que dictin
sentència. El que no val és presentar
una instrucció com una sentència.
Jo no he vist passar sobres, i jo i els
meus companys de
direcció passaríem
una auditoria. H
Vegeu el vídeo d’aquesta
entrevista amb el mòbil o
a e-periodico.cat
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Enciclop dia Catalana
al mig segle
Caminantpel Palau de la Mfisica Catalana, observo un nfivol de gent
pels volttmts un dijous a la tarda i -cosa molt sospitosa- no s6n mristes.
B6, algunpotser sl, perqu6veig arribm"Jos~ Monlilla,mrista de l’ideal al
Senat de Madrid.E1conseller de CulmraFerran Mascamll,Vicen.¢ Villat~m,
JordiMatti... i despr6sJordiPujolambMarta
Ferrusola.
M6sta, rd, el president AclurMas(hi junts ni ambrnala marorarnb els Pujol). Es el 806
m~iversari de la fundaci6 d’Enciclop6diaCatalana, un 29 de desembre
de11968.Per poc no la fundenel Dia
dels Innocents, per6 no van voler
deixar Iloc a dubtes: all6 no era cap
broma. Bsperaven -la prud6ncia
catalana- que es vendrien 10.000
enciclop6diesi ara n’hi ha una en
una de cada10 liars del pals. L’6xit
de la voluminosaenciclop6dia es
demostraper un 6xit extraordinari,
sense precedentsen la histbria de la
cultura: durant anys va arribar a
formarpart de les llistes de notes.
Antoni
Bassas
obrela sessi6 i reeorda els volumsde l’enciclop6dia
als menjadorsde les cases que anaven "d’A a Ami,A]ni-Bag,Bag-Bui,
Bui-CUP...".La gent riu i Bassas
reconeix que tenia dubtes de "si
l’acudit distensor funcionaria’.
Funciona. Fins i tot ArmrMassomE1 president de ]a Fundaci6Enciclop6diaCatalana, Jo~li Portn, recorda corn de fonamentalva set la d6cada dels 60 per al renaixementdel catalanisme. Aix6sl, arab la mirada
posadaen el present i el futur: es congratulade l’6xit de l’t~ltim volumde
la casa, el DiccionariGrec-Catala
@6s qne la nostalgiaest/~ b6, per6 el
negoci6s el negoci)i de la sortida de les novescoHeccionsde narrativa
partir de febrer: Catedral i Rata, que reforcen l’escuderia de La Galera,
Bridgei la seva participaci6 a Grup62.
Tancala nit un espectacle de mflsica, dansai poesia titulatLlum de
paraula, creat per a l’ocasi6 per la companyiaLes Impuxibles. Poesia
cantada, recitada, xiuxiuejada, ballada, acomptmyada
d’una pianista de
gest rebel. Unespectacle molt fresc arab qu6 Enciclop6diavol treure’s
de sobre la seva irnatge d’instituci6 "de corbata".
Ala sortida, no hi ha capc~ttering. Ni una copade cava. Res. Inaudit! I
6s genial. Per qu6 arab aquests diners gastats en croquetes no s’alimenta
el personal anabactuacions artlstiques corn aquesta i es d6na vida a gent
del m6ncultural arab talent queenveu de tots colors per tirar endavant? La mflsica, la recitaci6, la dansa.., no fan pujar el colesterol ni estan
contraindicats per I’OMS.
Topoarab les creadores de Les Impuxibles, la compositora£1~¢~
i la core6grafaAriadna
Peya.Joves i en6rgiques.EIs van passar per a
l’espectacleuna bonallista de classics: MartiiPol, Verdaguer,
Espriui dies
van afegir poetes m6sactuals (i dones): Mireia(alafell, Gemma
6orga,
$~nla Moll. Emcomengaa dir Clara Peya que tamb6fan teatre comprom6si aleshoreses mosseg:~
la lleng, aa, cornsi pens6s:a veuresi el Palau
ja no ens trucarh rods. Li dic a Clara Peya que no havia vist maiuna
pianista que toqu6s descalga... "Ni fer tantes ganyotes!", emdiu. Tamb6
fa ganyotes Lang Lang, perqu6ho viu.
Agafoal vol Albert P~la(h, el director general del grup. "Pensavaque
posar sobre l’escenari els valors d’Enciclop6dia:terra, llengua i pals". Li
cornentoque quirts tempsaquells dels inicis de l’Enciclop6diaCatalana
quanun projecte cultural era finangat per BancaCatalanai els empresaris... "Era preocupamolt queenaquesta 6pocade canvis de l’era digital
estiguin mancantrecursos a la Cultura. Fa molt de temps que demanem
una llei de mecenatge,perqu6no volemtantes subvencionscorn estlmuls a la creaci6". Queenprengvin nota. ]
ANTONIO nURBE ~l
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“SOY UN GRAN DEFENSOR
DE LAS ALTERNATIVAS.
SI NO TIENES QUE USARLAS,
MEJOR, PERO EL FRACASO
ES NECESARIO”

Ilustración: Pedro Perles

LUIS CONDE, EMPRESARIO CAZATALENTOS
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uis Conde no sabe leer una partitura,
pero el pasado 26 de marzo dirigió una
orquesta sinfónica en el Palau de la
Música de Barcelona. Salió airoso del
trance —durante dos años se preparó para
ello— pero podría haber fallado. El arte
que domina es el de la empresa: como presidente de Seeliger
y Conde se dedica desde hace 25 años a buscar ejecutivos
para grandes compañías. Pero le gusta el compositor Gustav
Mahler y quería darse el capricho de dirigir dos movimientos
de su segunda sinfonía, Resurrección. Por si se le iba de las
manos, tenía preparado un plan B. “Este era tan bueno que
estuve a punto de forzarlo”, dice. “Me habría girado con cara
triste y habría hecho un speech cojonudo sobre la importancia
del fracaso en nuestras vidas”.

L

Meses después ha aprovechado su peripecia orquestal para
disertar sobre la necesidad de marcarnos retos y afrontar
riesgos en el libro La fórmula del talento y Mahler (Plataforma
Editorial), que acaba de publicar. Como los desafíos pueden
salir bien o mal, aborda el éxito y el fracaso. “Hacer lo mismo
siempre es un poco rollo”, explica sentado en una diáfana
sala de reuniones de su compañía, en el barrio de Salamanca
de Madrid. “Crucé el Atlántico sin saber vela, hice un vino de
la leche sin saber de vinos, y sé que la nota do está abajo y la
siguen re, mi, fa, sol. Con este libro quería demostrar que con
pasión y esfuerzo casi todo es posible en la vida”. Conde opina
con agudeza casi de cualquier tema, pero siempre buscando
el consenso (“¿sí o no? ¿estás de acuerdo o no”?, pregunta
habitualmente al interlocutor), basándose en su experiencia
y matizando: (“no soy psicólogo... es mi punto de vista”).
¿Cómo se gestiona un fracaso?
Si sabes que has fracasado es porque te lo han dicho o porque
te has dado cuenta. Primero con autocrítica y después con
capacidad de reacción: qué tengo que hacer para que no
me vuelva a pasar. Y lo que se debe hacer siempre, ante
situaciones determinadas, es tener el plan B, como hice
yo. Soy un gran defensor de las alternativas. Si no tienes
que usarlas, mejor. Pero el fracaso es necesario, el haberse
equivocado es imprescindible en la vida: aprendes. No puede
haber éxito sin fracaso.
¿Por qué cree que la sociedad penaliza tanto el fracaso? Nos
cuesta admitir los errores, incluso unas malas vacaciones
Qué buen ejemplo. Vas de vacaciones con tu familia a Bali,
de donde todo el mundo vuelve encantado, y te toca una
mierda de hotel y vuelves y dices: ‘Fantástico’. Es un tema
cultural. Yo lo veo en las entrevistas de trabajo que les hacen
a los ejecutivos. Los entrevistadores están pendientes de:
‘a ver dónde le pesco’. No sé qué pasa en esta sociedad, que
tendemos a ﬁjarnos más en los aspectos negativos de las
personas. Como estamos acostumbrados a esto, intentamos
esconderlos. En las empresas, la gente se aparta del tío al
que le va mal. En cambio, si hay un esfuerzo por intentar
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descubrir y potenciar los aspectos positivos, empresa
y empleado saldrán ganando.
Dice que todos fracasamos alguna vez en el terreno laboral.
Cuénteme alguno de sus ﬁascos.
Cuando tomé la decisión de irme a vivir a Venezuela. Llegué
de número dos de un banco, con 32 años. Nunca imaginé que
aquello sería como era. Cualquier decisión que tomaba era
la opuesta a la que los nativos querían oír. Pensé: ‘Me vuelvo’.
Llamé a mi mujer para contárselo. Soy llorón, pero creo que
no he llorado nunca en mi vida profesional. Tenía cuatro
hijos, el mayor de cuatro años [es padre de ocho]. Le dije a mi
mujer: ‘Me he equivocado. Me vuelvo’. Y ella me respondió:
‘Si te vuelves, no nos encuentras. Es una decisión que hemos
tomado los dos, los muebles están en el barco, estamos a
punto de salir para allá’. Ahí recapacité y me quedé seis años.
Por eso hay que mirar la parte positiva de la gente, en este
caso la de Venezuela.
¿Puede la mala suerte hacernos fracasar?
Sí, claro. Puedes decidir un día hacer una inversión
importante y al día siguiente ocurrir un atentado como los de
París o las Torres Gemelas, que se vayan los mercados a pique
y lo pierdas todo. Puedes tener buena y mala suerte. Pero
basar las cosas en la mala suerte… tampoco. Cuando hay un
problema, aunque la suerte no esté de lado, probablemente
también ha habido antes una serie de mala decisiones.

“En las entrevistas de trabajo para
ejecutivos están pendientes de ‘a ver dónde
le pesco’. No se qué pasa en esta sociedad”
¿No es el fracaso un concepto relativo? Gente con un trabajo
peor que el anterior a la crisis puede sentirse fracasada. Pero
y quien no lo tiene...
Sí es relativo. Hay dos tipos de éxito, el exterior y el interior.
El exterior es el aplauso, el reconocimiento social. El interior
es estar en paz contigo mismo. Habrá gente que piense que
eres un perdedor por tener ese trabajo, pero si a ti te gusta lo
que haces… El éxito interior es el importante. Lo crucial no es
que hagas lo que te gusta, sino que te guste lo que hagas.
¿Cree que se ha instalado en España una sensación general
de frustración debido a la crisis?
Creo lo contrario. España es un país alegre que tiene una
capacidad de reacción brutal. Es un país amable: recibe
a 62 millones de turistas; si vienen es porque les gustamos.
Encajamos los golpes con profundidad. Si llega una
crisis, todo el mundo se hunde, pero en cuanto hay una
recuperación, todo el mundo va hacia arriba.
¿Qué opina del fracaso en el ámbito escolar? ¿Hasta qué
punto se puede culpar al niño?
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Nace en
Barcelona,
donde estudia
Económicas
y comienza a
trabajar en la
banca.

Ha sido
vicepresidente
del Banco
Consolidado
de Venezuela y
presidente del
de Nueva York.

“Lo crucial no es que
hagas lo que te gusta, sino
que te guste lo que hagas”
Es un desastre. De entrada, los padres tienen que dar
ejemplo, inculcar valores como el esfuerzo, tener capacidad
de escucha… Hay muchos padres ausentes, que no están por
el motivo que sea. En este caso hay pérdida de autoridad.
También se produce en el ámbito escolar cuando los padres
dan el apoyo para que sus hijos tengan razón en detrimento
del profesor. El ámbito escolar tiene que cambiar: es una
vergüenza que en pocos años haya habido en España unos
siete planes de estudio. La educación debería ser transversal
y abierta para todos los habitantes de este país.
En su libro explica la fórmula del talento. ¿Signiﬁca que
no es innato, que se puede aprender?
Yo nací en una época en la que con estudios universitarios,
un máster, inglés y conocimientos de informática tenías las
puertas del mercado laboral totalmente abiertas, eras Dios.
Empecé a trabajar con ese discurso, pero me di cuenta de
que, si bien es verdad que esto es necesario, faltaba algo más.
Echaba de menos la inteligencia emocional, la empatía, los
valores, la actitud. Lo he intentado resumir en una fórmula,
obvia por cierto, compuesta por algunas cosas que se
aprenden y otras que no. Por ejemplo, el valor del esfuerzo
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Funda Seeliger y
Conde, empresa
dedicada a
descubrir
y contratar
directivos
para grandes
compañías.

En 1999 cruza el
Atlántico a bordo
de una goleta
de madera. En
2002 se propone
hacerlo de nuevo
y naufraga.

Dirige la
Orquestra
Simfònica
del Vallès, en
el Palau de
la Música de
Barcelona.

se aprende; el optimismo quizá no: hay personas que nacen
optimistas y otras pesimistas.
Dice que hay que ser polifacético. ¿No cree que todo el
mundo lo es, pero las circunstancias se lo impiden?
Todos tenemos múltiples caras. La creatividad existe en
nosotros. Si quieres pintar, pinta. Si quieres tocar la guitarra,
tócala. ¿Pero qué pasa? Vete a la calle coge un caballete y ponte
a pintar. Ya verás cómo en menos de dos minutos tienes dos
tíos detrás diciendo: ‘Este tío no tiene ni puñetera idea’.
En EE UU esto no va así. Te potencian que hagas esto, te
animan. Allí enseñan a exteriorizar, a quitarte miedos y
complejos. ¿Hace falta dinero para pintar? No: un papel
y un lápiz. ¿Y tiempo? Hombre, es tu problema. Es un tema
de dedicación, de meterse de verdad a hacer lo que quieres.
Últimamente se habla mucho del éxito, de que nos
reconozcan nuestro trabajo. ¿De verdad es tan necesario?
Depende de lo que busque cada persona. Hay gente que lo
que quiere es trabajar para vivir y hacer lo mínimo en la parte
profesional, porque no le compensa. Seguro que tiene una
riqueza enorme en lo personal que a otros les falta. Si nos
analizamos bien, tenemos tantas fortalezas dentro que lo que
deberíamos hacer es apoyarnos en ellas y entonces nunca
seríamos, o nunca nos sentiríamos, unos fracasados. De todas
formas, la felicidad es mucho más difícil de alcanzar cuando
formas parte de una sociedad consumista, no tenemos claro
qué necesitamos. Yo no me canso de decirle a mis hijos: ‘Sois
unos privilegiados. Poned la tele y veréis’.

