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33 Una imatge de l’espectacular fumera que va causar ahir el foc, visible des de diversos punts de la ciutat.

SINISTRE SENSE FERITS A CIUTAT VELLA

Evacuades 6 finques
per un foc a Sant Pere
ALBERT BERTRAN

L’incendi, que es va
originar en uns baixos,
va obligar a reallotjar
almenys 15 veïns
EL PERIÓdICO
BARCELONA

U

n espectacular incendi,
d’on sortia una intensa fumera que es va poder veure des de diversos punts
de la ciutat, va obligar ahir al matí a
evacuar sis finques del barri de Sant
Pere i Santa Caterina, a Ciutat Vella.
El sinistre es va originar al voltant de
les deu als baixos de l’immoble número 55 del carrer de Jaume Giralt,
al conegut com a Forat de la Vergonya, al costat del Palau de la Música,
i va mobilitzar nou dotacions de
bombers. Un total de 15 veïns van ser
reallotjats a la tarda per part de
l’ajuntament.
El foc, que no va provocar ferits,
es va acabar propagant després del
migdia per l’interior de les finques
del carrer de Jaume Giralt, 53 i 57, i
la del número 64 del carrer de Sant
Pere més Baix, afectant diverses vivendes i locals que s’utilitzaven com
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33 Bombers davant una de les vivendes afectades, ahir.
a magatzem. El sinistre va obligar a
rescatar alguns veïns pels balcons.
També van ser evacuats els immobles situats als números 60 i 66 del
carrer de Sant Pere més Baix, entre
els quals hi ha un hotel, el Musik
Boutique.
Al vespre, els bombers van inspeccionar els immobles i van determinar que els blocs de Jaume Giralt,
55 i 57, i Sant Pere més Baix, 64, esta-

ven parcialment afectats a nivell estructural. Els seus residents no podran tornar a casa fins que es realitzin les obres necessàries, de manera
que van ser atesos per personal del
Centre d’Urgències i Emergències
Socials de Barcelona (CUESB) i reallotjats. No obstant, no es descartava atendre nous requeriments. Dues dotacions de bombers tenien previst treballar durant tota la nit. H
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Pau Sastre

Anna Netrebko

‘Showcase’, de l’actor i
cantant, a l’Fnac l’Illa a
les 19.00 h.

La soprano actua al
Palau de la Música
Catalana a les 20.30 h.

BARCELONA

podran accedir al conjunt
escultòric de la Façana
del Naixement i pujar per
l’escala instal·lada temporalment per a l’adoració.
La jornada anirà acompanyada de cants corals.
Aquesta activitat, que recupera des de l’any anterior una iniciativa de l’any
1969, ofereix una experiència única ja que permet accedir a una part de
la façana de la Sagrada
Família a la qual no es pot
arribar de cap més manera.

CINEMA

Mostra de Cinema Italià de Barcelona. Fins al
dia 18 se celebra la tercera edició de la MCIB, la
Mostra de Cinema Italià
de Barcelona, que tindrà
lloc als cinemes Verdi. La
mostra projectarà un total de 25 films, que inclouen vuit llargmetratges i
nou curtmetratges
inèdits a l’Estat espanyol i
set projeccions especials.
Les pel·lícules que es projectaran a Barcelona representen una selecció
del millor del cinema italià que ha passat pels festivals de Canes, Locarno,
Venècia, Toronto i Londres aquest any; vol ser,
per tant, un festival de
festivals que reunirà les
millors pel·lícules italianes de la temporada 2014
que no hagin tingut estrena. Els vuit llargmetratges han estat seleccionats
pel crític Maurizio di
Rienzo.

BARCELONA
MUSEU
Museu del Disseny de
Barcelona. Acaba d’obrir
les portes al públic el nou
Museu del Disseny de Barcelona, situat a l’edifici
Disseny Hub Barcelona
(plaça de les Glòries Catalanes, 37-38), que tindrà
obert fins al 31 de gener
del 2015. Amb un total de
més de 70.000 peces i un
espai expositiu de 6.000
m², el museu obre amb les
seves quatre exposicions
de producció pròpia, que
permeten una lectura plural de la seva col·lecció
d’arts decoratives, disseny i arts d’autor. El Museu del Disseny de Barcelona és el museu de les
arts de l’objecte i del disseny, producte de la integració de les col·leccions
del Museu de les Arts Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i
d’Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques
de la ciutat.

BARCELONA
VISITA

Sagrada Família. Arriba
Nadal i, com cada any, la
basílica de la Sagrada Família vol compartir aquestes festes amb els ciutadans. Fins al dia 19 i de
18.00 a 20.00, totes les
persones que ho desitgin

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA

Ono Gagaku Kai durant una representació ■ ARXIU

El ‘gagaku’, art mil·lenari
BARCELONA

20.00 CONCERT

Ono Gagaku Kai, l’organització de
gagaku –música i dansa imperial
japonesa– més antiga que hi ha al
món, ofereix un espectacle únic al
Conservatori del Liceu de Barcelona.
Prèviament i al mateix lloc (a
les 13.30), quatre dels seus músics
oferiran un taller master class
obert al públic en el qual parlaran
sobre alguns dels instruments emprats en aquest art, inclòs en la

llista representativa del patrimoni
cultural intangible de la humanitat de la Unesco.
La funció és l’única que es farà a
l’Estat dins la gira europea dels
vuit representants d’Ono Gagaku
Kai i és una de les poques oportunitats de veure fora del Japó l’art
escènic del gagaku, traduït literalment com a “música elegant” i que
té més de mil anys de tradició, i
s’ha transmès de generació en generació amb el patronatge de la família imperial.

L’activitat és coorganitzada pel
Consolat General del Japó a Barcelona i el Conservatori del Liceu i
disposa de la col·laboració de la
Fundació Japó i de Casa Àsia.
El gagaku és un art escènic japonès que té més de mil anys
d’història i que inclou música pausada i moviments de dansa coreogràfica i precisa; tradicionalment,
el gagaku és interpretat en cerimònies i banquets de la Cort Imperial o en teatres.
REDACCIÓ

‘Economia per a no
economistes’. El Centre
Cívic Casa Golferichs ofereix la conferència Anàlisi de la situació econòmica i perspectiva de futur,
a càrrec de Xavier Puig.
L’organitza el districte de
l’Eixample i IDEP-Universitat Pompeu Fabra.

BARCELONA

19.45 CONCERT
‘Jam session’ de jazz.
L’any 2012 el Jazz Sí
Club Taller de Músics del
barri del Raval de Barcelona va celebrar el vintè
aniversari, històricament vinculat al Taller
de Músics com a altaveu
artístic dels joves músics. Avui oferirà una
jam session de jazz.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

‘Aurora flamenca’. Són
tres sessions de música i
ball en directe, en un tablao a la sala Tarantos de
la plaça Reial, que és,
des de fa anys, escenari de
joves talents. La força del
flamenc s’experimenta
quan es viu en directe, en
el marc d’un petit tablao, a
tocar de cantaoras i bailaoras que posen l’ànima
damunt de l’escenari.

BARCELONA

21.00 CONCERT
Escena de ‘Gabor’ ■ ARXIU

Ivo Sans Quartet ■ R. DOMÍNGUEZ

La història d’un director de
fotografia cec

El jazz d’Ivo Sans Quartet, a
Jamboree

BARCELONA

BARCELONA

El documental de Sebastian Alfier Gabor, sobre un
director de fotografia cec, tanca a La Pedrera el cicle Cinema català en projecció.

Ivo Sans Quartet, la formació jazzística liderada pel
bateria Ivo Sans –amb César Joaniquet, Marcel·lí
Bayer i Masa Kamaguchi– actua a Jamboree.

19.30 CINEMA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20.00/22.00 CONCERT

‘El Messies’. La basílica
de Santa Maria del Mar és
l’escenari d’aquest concert en el quan la destacada obra de Händel és interpretada pel Cor Lieder
Camera i l’Orquestra Barroca Catalana. Händel va
compondre El Messies
l’estiu del 1741 i ha esdevingut una de les seves
obres més conegudes.
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BARCELONA

‘Cap de vol. Un producte, un vaixell, un comerç al Conventus Tarraconensis a l’època
d’August’. La Casa de
Cultura de Girona (plaça
de l’Hospital, 6) és el
marc de la conferència
Cap de vol. Un producte,
un vaixell, un comerç al
Conventus Tarraconensis a l’època d’August a
càrrec de Gustau Vivar,
director del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de
Catalunya (CASC).

왘 Almeria

20.00 CONFERÈNCIA

GIRONA

19.30 EXPOSICIÓ
‘Exilis, llibres d’artista’.
La Fundació Fita (carrer
Hortes, 22) inaugura avui
l’exposició Exilis, llibres
d’artista, organitzada per
l’associació Populart.

REUS

19.30 CINEMA
‘Quills’. Al Teatre Bartrina es fa la projecció de la
pel·lícula Quills, dirigida
per Philip Kaufman l’any
2000 i amb Geoffrey Rush
en el paper del marquès
de Sade. La pel·lícula es
projecta en el marc de la
programació del Cine
Club del Centre de Lectura-Setge 1714.

TARRAGONA
EXPOSICIÓ

‘Com som els catalans’.
Des d’avui fins al 2 de gener, la biblioteca pública
de Tarragona és la seu
d’aquesta exposició amb
dades per comprendre la
societat catalana actual, i
que forma part de les activitats organitzades en el
marc del Ple pel Català al
Camp de Tarragona.

<<

<<

Ward 21

Sabaton

El grup de ‘reggae’
actua a la sala Apolo,
a les 21.30

La sala Razzmatazz
ofereix un concert
d’aquest grup,
a les 18.30
umenge, a les 12.00, amb Patatu, d’Àngels Bassas. A partir del
18 de desembre, Off Side: La supervivència de les lluernes, amb
Laminimal. Horaris: de dimarts a
divendres, 22.45 (del 24 al 26 de
desembre, no hi ha funció); dissabtes, 21.45, diumenges, 20.45.
I Cicle Solos: Alberto San Juan,
dilluns 22 de desembre, a les
20.30.

TEATRE

Teatre, Sant Lluís, 64.
Flor de nit -El cabaret. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 20.00 i
diumenges, 17.00.
Teatre, Paral·lel 59. La
Ratonera, fins al 6 de gener. Horaris: dimecres, dijous i divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i
21.30, i diumenges, 18.00. Dia 31
de desembre, 21.30; 1 de gener,
19.30; i 6 de gener, 18.00.
왘 Apolo

왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Hamlet, de W. Shakespeare,
del 3 de desembre a l’11 de gener. Horaris especials per Nadal.
Blau Marí, dies 14 i 21 de desembre, a les 12.00.

Maldà, C. Pi, 5. Nit de
Reis, de W. Shakespare, amb la
Cia. Els Pirates Teatre. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 20.00, i
diumenges, 18.00.
왘 Círcol

왘 Sala

왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: David
Guapo. Nou espectacle. Horaris:
de dimecres a dissabte, 22.00,
diumenge, 19.30. Santa Nit. Una
història de Nadal per adults. Horaris: de dimecres a divendres,
20.00; dissabte, 17.30 i 20.00, i
diumenge, 17.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Doble programació: APM? El show. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30; i
diumenges, 18.00. Toni Moog a
Blanca Navidad. Horaris: dijous i
divendres, 22.30, i diumenges,
20.00.
왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91.Fins a
l’11 de gener, Joan Pera i Antonio
Dechent a La extraña pareja, de
Neil Simon, dir. Angel Alonso.
Horaris: de dimarts a divendres,
20.30 (dies 23 i 24 de desembre,
no hi ha funció; dies 25 i 26 de
desembre, 18.30 i 21.30); dissabtes, 17.30 i 20.30; diumenges, 18.00. I en doble programació, els dissabtes, a les 23.30,
Las noches del Club de la Comedia.
왘 Goya,

Joaquim Costa, 68.
Prendre partit, de Ronald Harwood, dir. Josep Maria Pou, amb
Josep Maria Pou, Andrés Herrera, Pepo Blasco, Sandra Monclús, Sergi Torrecilla i Anna Alarcón. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30 (dia 24 de desembre, no hi ha funció), dissabtes,
18.00 i 21.00, diumenges, 18.00.
I en doble programació, el divendres 19, a les 23.30, Miguel Noguera a Ultrashow, i dissabte 20,
a les 23.30, Miguel Lago a Soy
un miserable.

La barrila de l’Avi

L’AVI

Robert Gobern i Joan Valentí ■ VERSUS TEATRE

S’estrena ‘La butaca’ al
Versus Teatre
BARCELONA TEATRE

Arriba al Versus Teatre La butaca, l’obra de teatre
més divertida i transgressora sobre el Tricentenari
i la independència de Catalunya, de la mà de T-Atraco Teatre. Fins a l’11 de gener.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera Maria
Stuarda, de Gaetano Donizetti.
Dies 19, 21, 23, 27, 29 i 30 de desembre. Concert de Nadal, dies
20 i 21 de desembre. Sala Foyer:
Cicle Músiques Sensibles: dimecres, 10, Sharon Van Etten; dijous, 11, Ramon Mirabet i Joan
Rovira; divendres, 12, Gemma
Humet, Pau Figueres, guitarra;
Miquel Àngel Cordero, contrabaix i Antonio Torres Vega, bateria i percussió; dissabte, 13, Cèlia
Pallí; diumenge, 14, Dom La Nena.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: El Trencanous. Horaris:
dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i
diumenges, 12.30 i 17.00. Un Nadal de Pastorets. Dimarts 23 i
30, 18.00. Adults: Un muerto
muy vivo. Horaris: dissabtes,
21.00, i diumenges, 19.00. Funció especial de Cap d’Any.
왘 Jove Teatre Regina, Sèneca
22. Fins al 4 de gener, Histèria
sagrada, amb Toni Albà i Fermí
Fernandes. Infantil: fins al 4 de
gener, Pastorets Superestel, amb
la companyia La Trepa.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Dia 15, Nomarramón (English version), de Jorge Albuerne, a les 21.00. Dia 17, projecció
documental: Sí se puede. Siete
días en PAH Barcelona, a les
21.00. Dia 18, 5 años, grandes éxitos, de Liminal GR 2014, a les
20.00. Osos en el agua, de la Cia.
Labuena Compañía. Horaris: dissabte i diumenge, a les 21.00, i
diumenge, a les 20.00. Oh yes
yes! de la Cia. Breu Teatre Estratègic. Diumenge, a les 12.00.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
El trencanous, Cia. La Paparra.
Versió amb marionetes de l’obra
nadalenca de Txaikovski, per a
nens i nenes de 2 a 8 anys. Horaris: divendres 19, 18.00; dissabte
20, 18.00, i diumenge 21, 12.00 i
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17.00; dilluns 22, 17.00; dimarts
23, 12.00 i 17.00; dimecres 24,
12.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Trilogia Mozart, de la
Cia. Dei Furbi, Sala Brossa, fins a
l’11 de gener. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. La mascarada
fantàstica, Sala Fregoli, del 17 de
desembre al 4 gener. Horaris: de
dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30.
Villarroel, Villarroel, 87. El
crèdit, de Jordi Galceran, dir.
Sergi Belbel, amb Jordi Boixaderas i Pere Ponce. Horaris: dimecres i dijous, 20.30 (dia 24, no hi
ha funció; dia 25, 19.00 i 21.30);
divendres, 21.00: dissabtes,
18.00 i 20.30; i diumenges,
18.00. I en doble programació,
els divendres, a les 23.00, Oswaldo Digón a Dialogos en 3D, i
el dissabte 20, a les 23.00, Raúl
Pérez a Amor a primera risa.
왘 La

왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). El adiós
de Sabrina, per la Cia. de teatre
Poks, fins al 21 de desembre,
dissabtes, a les 21.00, i diumenges, a les 18.00. ¿Por qué no te
casas?, per la Cia. Limón, dissabtes 12 i 20 de desembre, a
les 18.00. Xup-Xup, amb Factoría
Los Sánchez &amp; Imaginary
Landscape, fins al 21 de desembre, diumenges, a les 12.00. Navidades secundarias, amb la Cia.
Onze de novembre, diumenges
de desembre, a les 20.30.
Hospital, 51. En el estanque dorado, d’Ernest Thompson, direcció Magüi Mira, amb
Héctor Alterio, Lola Herrera, Luz
Valdenebro, Camilo Rodríguez i
Adrián Lamana. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30 (dia 24
de desembre, no hi ha funció);
dissabtes, 19.30; i diumenges,
18.00. I en doble programació,
Petit Romea, matinals de di왘 Romea,

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins a l’11 de gener, Vells temps. de Harold Pinter. Dir. Sergi Belbel. Amb Míriam Alamany, Sílvia Bel i Carles
Martínez. Horaris: de dimarts a
dissabtes, 21.30, i diumenges,
18.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Divinas presenta Paradís, dir.
Martí Torras, del 17 de desembre
al 18 de gener. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. I Luis Pardo, a
Paranoid. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.45, i diumenges,
20.30.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54.
Dansa comunitària: 19 de desembre, estrena de la 3a edició
de Barris en dansa, i 20 de desembre, Patá a la Colá, de l’IES
Pablo Ruiz Picasso, a les 20.30.
Diumenge 21, dansa familiar,
amb Bombolles de paper, de la
Cia. Múcab Dans.
왘 Tantarantana

Teatre, Carrer
de les Flors, 22. Del 17 al 11 de
gener. Parking Shakespeare presenta Eduard II. Horaris: dimecres a dissabte, 21.00, i diumenge, 19.00. Programació infantil:
del 13 al 30 de desembre, la Cia.
Infants Terribles presenta Els
Pastorets i alguns marcians també. Horaris: dilluns, dimarts i dissabtes, 18.00, i diumenges,
12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47.49. Com us plagui (Al vostre gust), del 18 de desembre al
18 de gener. Horaris: de dimecres a diumenges, 20.30; dies
24 i 31 de desembre, 18.00. La
màgia d’en Calders, del 19 de desembre a l’11 de gener. Horaris:
divendres, dissabtes i diumenges, 18.00.

cres i dijous, 20.00; divendres i
dissabtes, 22.00, i diumenges,
20.00. Tancat el 23 de desembre. Horari especial pels dies 25
i 31 de desembre, a les 22.00.
Teatre musical familiar, estrena
el 5 de desembre i fins a l’11 de
gener, Somriures i llàgrimes. Horaris: divendres i dissabtes,
19.30, i diumenges, 12.00. Propera estrena, el 15 de gener, 1
hora i 1/2 tard, amb la Cia. La
Pavana. Horaris: dijous, 22.00;
divendres i dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: El somni d’una nit d’estiu,
de W. Shakespeare. Fins al 18 de
gener. Horaris: dijous i divendres, 20.00, dissabte, 17.00 i
21.30 (dissabte, 20 de gener
20.00) i diumenge, 18.00. Sala
Petita: El príncep feliç d’O. Wilde.
Fins l’11 de gener. Horaris: dissabte, 18.00 i diumenge, 12.00.
Sala Tallers: El president de T.
Bernhard, fins al 28 de desembre. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges,
18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Minoria Absoluta presenta
Polònia, el musical. Horaris: dimecres i dijous, 20.30; divendres, 21.00; dissabte, 18.30 i
21.30, i diumenge, 18.30. Tricicle
presenta Els pastorets I+d. Horaris: dissabte, 16.15, i diumenge,
12.30 i 16.30.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B: Tot bé, gràcies. Horaris:
de dimecres a divendres, 21.00;
dissabte, 18.00 i 21.00; diumenge, 18.00.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabte, 17.30 i
21.30, i diumenge, 18.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Del 18 de desembre a l’11 de gener, La butaca, de T-Atraco Teatre. Horaris: dimecres i dijous,
20.00; divendres i dissabtes,
20.00 i 22.00, i diumenges,
18.00. Dies 24 i 31, tancat. I fins
al 25 de gener, espectacle de titelles Iupi, amb la Cia. TitereArte. Horaris: diumenges, 12.00, en
català. Estrena el 29 de gener,
Cloaca, dir. Roger Pera, amb Miquel Sitjar, Pep Papell, Xavi Casan.

왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació: Terra baixa. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30; dissabtes, 18.30 i
21.00, i diumenges, 19.00. Gisela
y el libro mágico. Horaris: dissabtes, 12.00 i 16.00, i diumenges, 12.00 i 16.30.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. The Hole 2. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30; dissabtes, 19.00 i 22.30; i diumenges, 19.00.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. A partir del 19 de desembre, La Monyos, espectacle
musical en català i programació
infantil nadalenca.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Fins a
l’1 de febrer, T’estimo però no
tant, de J.L.A. Santos, amb Josep Linuesa, Ferran Castells i
Mònica Corral. Horaris: dime-
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Instagram supera
Twitter

persones reallotjades a
causa d’un incendi a
Ciutat Vella
L’incendi d’ahir al matí en un immoble
pròxim al Palau de la Música de Barcelona va obligar els bombers a desallotjar sis finques. Quinze persones no van
poder tornar als seus domicilis i van
ser reallotjades per l’Ajuntament.

“De manual. Excepcionalitat
policial de matinada;
espectacularitat mediàtica als
titulars; criminalització social.
#elshowdetruman”
David Fernàndez @HIGINIAROIG

“Com a dada. La darrera
«terrorista anarquista»
detinguda pels Mossos
d’Esquadra va ser Núria
Pòrtules. Empresonada quatre
mesos, va ser absolta”
David Fernàndez @HIGINIAROIG

“Has estat una persona molt
especial en una de les millors
etapes de la meva vida. Un
exemple, una llegenda. Gràcies,
per tant, Titi!!”
Bojan Krkic

@BOKRKIC

“No us ho creureu, però tinc
600.000 euros de més al meu
compte corrent. Algú sap què ha
pogut passar?”
Max Pradera @MAXPRADERA

“Quan Rajoy li va dir a
Bárcenas: «‘Luis, sé fuerte,
hacemos lo que podemos’»,
volia dir que seria implacable en
la lluita contra la corrupció”
Gerardo Tecé @GERARDOTC

“Amb la petita caixa d’eines
que té la Generalitat, les
propostes de Joan Herrera no
poden ser aplicables”

Pere Aragonès. PORTAVEU ECONÒMIC D’ERC

“Aquesta matança recorda la
fortalesa de l’amenaça talibana i
la fragilitat i la perillositat de la
situació en aquesta regió [...].
Estem amb el poble del Pakistan
i reiterem el compromís de
suport dels Estats Units al
govern pakistanès”
Barack Obama. PRESIDENT DELS EUA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Les cartes adreçades a la Bústia han de porta
telèfon i número de carnet d’identitat o passa
caràcters d’extensió. El Punt Avui es reserva e
pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’a

b Crèiem que Facebook i
Twitter eren les xarxes socials
més fortes i emprades pels
usuaris. Doncs ens equivocàvem. La xarxa social Instagram, que es va crear fa quatre anys als Estats Units, ha
passat al capdavant de Twitter.
És tan senzill com capturar
una imatge i publicar-la perquè la segueixin tots els nostres seguidors. No és necessari, inclús, trencar-se les banyes
per posar un bon títol, ni trobar aquella foto en què sortim
ideals, ja que els filtres solucionen tots els possibles defectes
de la imatge. A més, tenim disponibles milers d’aplicacions
que ens permeten retocar fins
al més mínim detall, al més
pur estil Photoshop, però en
edició mòbil. Cal recordar
també la febre #selfie, originada a Instagram fa uns mesos i
que encara té forta presència
social. Així doncs, una vegada
més, es demostra que una
imatge val més que mil paraules.
ANNA BADELL PÉREZ
Barcelona

Més solidaris del
que diem
b En l’edició del dissabte 13
de desembre, l’article de la pàgina 30 parla de La Marató.
Deia que en les 22 edicions
anteriors ha recollit 115 milions
d’euros. Això no és correcte,
hauria d’haver dit: més de
130.800.000 euros. Alguns
des de fora ens diuen que som
avars, però des dins, no cal
que ens tirem pedres a la teulada.
LLUÍS NICOLAU I COLL
Molins de Rei (Baix Llobregat)

Noves
convocatòries
b Sembla que caldrà fer noves crides a l’activitat cívica
per tal de fer anar endavant el
procés per la independència.
Ara hauria de ser diferent: no
sortir al carrer, sinó quedarnos a casa tot un dia i/o els
que fessin falta. Els convocants una vegada més hauria
de ser el conjunt de la societat
civil, però especialment proposada pels sindicats; seria
una proposta molt silenciosa:
intentar buidar els carrers. Altres propostes: ingressar tots
els impostos, tots, a l’agència
tributària de la Generalitat,
tant de particulars com d’empreses. Tres: una seguda permanent –per torns– amb cartells al·lusius al procés, als
principals punts de presència

Una societat sana

Aquests dies en què la nostra societ
da, sobretot en els seus valors, tend
la majoria som egoistes, que només
que els altres s’espavilin com nosalt
sensació que tenim, hi han contribu
de corrupció que s’han destapat me
sos, polítics, empresaris.
Però sí, la nostra societat és, majo
cietat solidària i sana, una societat c
altres, una societat amb futur. Ho de
tipus d’accions diferents, en tenim d
cents. El primer, l’acció del Gran Rec
ments: hi varen participar més de vi
van recaptar més de 4,6 milions de
vinents de donacions de ciutadans
La Marató de TV3, aquest any dedic
cor; La Marató de TV3, des de l’any
recaptat més de 130 milions d’euro
cions. Ens ho hem de creure, hem d
estima com a societat, perquè som
lidària i hem de treballar perquè co

JOAQUIM CAPELLAS. Sant Cugat del Vall

de turisme: la Sagrada Família,
el parc Güell, la Pedrera, les estacions d’autobusos i trens, el
port, l’aeroport, així com la
plaça de Catalunya, la de la
Catedral, la de Sant Jaume; i
també davant de la Delegació
del Govern i d’altres llocs oficials. Fins que no molestem de
veritat, no canviarà res. Fins
que els polítics sentin que se’ls
belluga o allunya la cadira, no
mouran peça. I que els partits
de casa vegin una vegada més
la prioritat de la unitat, que no
uniformitat, davant la dispersió de llistes trencadores de la
necessària unitat. Ara hi ha un
objectiu clar, concís, precís, o
sigui, definitiu: independència,
únic camí per resoldre tots els
altres problemes de caire social. I no s’hi val a voler fer prevaldre interessos de partit. Ara
no, el pastís, quan n’hi hagi, ja
se’l repartiran.
JORDI BUFURULL GALLEGO
Barcelona

Somriure matiner
b Benvolgut Joan Antoni
Poch, altrament conegut com
a JAP: ben poques coses ens
fan riure ja últimament. De fet,
costa trobar notícies positives,
engrescadores o senzillament
pedagògiques que estimulin el
pràcticament extingit esperit
de convivència i ja no dic de
positivitat que fan que puguem iniciar el dia amb ganes
de fer les coses millor i mirar
de fer feliços els que ens envolten. Crec que amb la teva
vinyeta del diari El Punt Avui,
però, ho aconsegueixes. No
passa dia en què no provoquis
un somriure amb la teva vinyeta còmica, fina, crítica, aguda i
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POINT MADE

Òscar Palau

QUOTE OF THE DAY

Crossroad paradoxes

President of Banc
Sabadell

CDC wants to call plebiscite elections for independence, after first approving a regional budget for 2.5
billion we don’t know where will come from. UDC is
happy with an extension, but wants to run out the
legislature. ERC also wants an extension, but to have
elections now, and even then it will allow the new accounts to continue to be processed today. PSC, PP
and ICV, who will view plebiscite elections as regional
ones, don’t even want to hear about them, but will oppose the budget and do not want it extended. C’s
wants elections, but not plebiscite elections. And CUP
will never approve a budget, and even less with CiU.
OK, there are nerves as we stand at the crossroads.
But, please, let’s use some sense and get across now.

Josep Oliu

“The likelihood of
something
happening in
Catalonia is small,
but we’d react to
any change in the
environment””

FACES OF THE DAY
HEAD OF ICO’S RADIOTHERAPY ONCOLOGY SERVICE

Ferran Guedea
Results in fight against cancer

-+=

The Catalan Institute of Oncology leads the global fight against prostate
cancer, the most common cancer found in men, thanks to an innovative
combination of treatments, advanced technology and trained professionals, who have managed to raise the survival rate to 91% of patients.

PRESIDENT OF THE HABITAT3 FOUNDATION

Carme Trilla
The quest for decent housing

-+=

Where the government fails, civil society succeeds, in this case Habitat3,
which aims to alleviate the need for social housing in Catalonia (estimated at 230,000 homes), by capturing 450,000 empty flats owned by
banks and individuals. A heroic challenge and a social emergency.

FORMER BARCELONA FC PLAYER

Thierry Henry
Fond farewell

-+=

One of the great football players of the last quarter century announced
his retirement yesterday. Henry started with Monaco and finished at Red
Bull New York, but made history in between with Arsenal, the best Barça
in history and France, winning just about everything along the way.

NETWORKING
“You won’t believe it, but I’ve got an extra
600 thousand euro in my account. Does
anyone know what could have
happened?”

The Class,
Storytime
and chat

Max Pradera. @MAXPRADERA

“When Rajoy told Bárcenas “Luis be
strong, we’re doing what we can” he
meant he would be relentless in the fight
against corruption”

Marcela Topor
interviews
journalist and
writer Martin
Kirby

Gerardo Tecé. @GERARDOTC

“You were a very special person in one of
the best periods of my life. An example, A
LEGEND. Thanks so much, Titi!!”
Bojan Krkic. @BOKRKIC

Today from 18:00

NUMBER OF THE DAY

15

people relocated due to
fire in the Old Town

The fire yesterday morning in a building next to the Palau de la Música in Barcelona
forced firefighters to evacuate six properties. Fifteen people were unable to return
to their homes and were rehoused by the city council.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

EDITORIAL

The PP and the recov
The Popular Party (PP),
with Mariano Rajoy at its
head, has decreed the end of the
economic crisis, this international
phenomenon that since August
2007 has been punishing southern
Europe in general and the Spanish
state in particular. Obviously, Rajoy
had to quickly clarify that the consequences of the crisis will still be felt
for some time to come. This goes
without saying in a country where
the unemployment rate exceeds
25%, labour contracts are low
quality and salaries are at best stagnant. In such circumstances, Rajoy’s
optimism more resembled sarcasm.
It is very likely that the economy
in Spain will function better in 2015.
And in Catalonia even more so, as
our country retains an important
production base in terms of industry,
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HEALTH

Catalan Institute lea
high-risk prostate ca
The use of a combination of
innovative treatments for
high-risk prostate cancer has
allowed the Catalan Institute
of Oncology (ICO) to obtain
results of 91% patient survival
at five years and 89% at
seven years. These percentages are among the best in
the world, the therapy used at
the ICO since 2002 only being
applied at two other centres in
the world (in the United
States and Hungary). Side effects have also been reduced
to 1.6% of patients. The results are part of a study recently published in the journal
Radiotherapy and Oncology.
The study included a

Brachytherapy ■ ACN

sample of 377 patients w
minimum follow-up of tw
years. All had received tre
ment, which includes thir
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BUSINESS

CULTURE

Repsol enters
elite club of 15
largest oil groups

Intimate concer
and wine-tastin
in El Born

Spanish oil giant Repsol is to
rank among the fifteen largest
oil companies in the world
thanks to its purchase of the
Canadian company Talisman
Energy. The group’s daily production will rise from 386,000
to 680,000 barrels, thereby
almost doubling its production capacity. Its higher quality
reserves will also grow significantly, from 2.3 to 3.5 billion
barrels of the two companies
combined. ■ B. BADRINAS

El Born Cultural Centre is
boost its status as a conc
venue with the launch of
de Cançons, “one of the b
gest commitments for ne
year,” according to Quim
Torra, director of the facil
Eighteen intimate concer
are planned, together wit
wine-tasting, pairing a Ca
DO wine with each conce
Tickets will cost 10 euro in
vance and 15 euro at the
office. ■ GUILLEM VIDAL
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a les urnes

ts amb més rapidesa i decència.
cs no parlen de la creixent corrup’ha instal·lat en molts àmbits de la
lica. Però la gent ho sap i actua en
ència encara que s’hagi d’esperar
rin les urnes. El procés pot ser lent
mocràtic.
sident Artur Mas ens té sotmesos a
esa. No sabem on ens condueix ni
amb quins aliats compta. S’atribunston Churchill que estant reunit a
esidència de Chequers, quan Anglaitava sola contra Hitler, jugava
uns dels seus ministres sobre quin
eu màxim desig. Quan li va tocar al

JAVIER AGUILAR

ministre va dir que el que li vindria
ust és despenjar el telèfon, parlar i
tre costat de la línia respongués el
t Roosevelt. És famosa la seva fraúnica cosa pitjor que lluitar una
mb aliats és batre’s sense aliats.
Mas té trencades les línies polítib Europa, en les dues direccions.
ra amb el Govern de Rajoy és ben
ble. Però és que ha trencat també
ol Junqueras, el seu soci d’investiestones, líder de l’oposició, i es pot
ue la trencadissa amb Duran Lleia vegada més inevitable. En la condel 25 de novembre, inici de la
da de conferències d’aquesta tar-

dor, va traçar un panorama rectilini en el
qual estaven previstos tots els detalls fins a
la declaració d’independència. No ha transcorregut ni un mes i aquell full de ruta té
grans interrogants per les naturals imprevisions i ensurts de la política.
Caldria fer la distinció entre el procés
cap a la independència i la necessitat de
qualsevol poble a ser governat. Els pressupostos són essencials per governar, i el partit de Mas només té 50 diputats. La pressió
sobre Oriol Junqueras està sent molt forta.
ERC no ofegarà els pressupostos de sortida, però a canvi exigirà eleccions a la primavera, sense llista única. Una piulada
d’un republicà ben conegut esmentava ahir
“els pecats d’ERC: no acceptar la llista única és traïció, qüestionar el pressupost irreal és irresponsable i demanar eleccions anticipades és electoralisme”. Penso que resumia
bastant bé la posició
d’Oriol Junqueras de compartir un objectiu comú
amb Artur

Mas –la independència–, però cada formació
s’hauria de presentar pel seu
compte. Segons les últimes enquestes, Mas
obtindria una victòria
ajustada però deixant pel camí entre vuit i deu diputats més.
En poc més de dos anys hauria passat de
tenir 62 escons a 43. És un risc que no vol
córrer, per la qual cosa no s’ha de descartar
que continuï governant fins on i quan pugui i arribar al 2016 exhaust i amb un partit
esfilagarsat.
Si aconsegueix travessar indemne el
camp de mines que té al davant, pot canviar el panorama polític espanyol i tenir a
Madrid altres interlocutors amb qui pugui
discutir des del desacord. El problema és
que fins al final de trajecte s’haurien celebrat eleccions municipals i generals en les
quals no està assegurat un resultat digne
per a CDC. Mas no ho vol, però serà difícil
evitar una convocatòria a les urnes precipitada. Ara com ara està sol.c

rlos Barral

t que té la poesia autèntica per
mirar el món, i a nosaltres mateib les nostres pors, amb els nostres
sis de joia), i, per descomptat, per
mb el misteri del temps.
c vaig adquirir, en una llibreria
ia, la seva òpera prima (una plamés aviat), Las aguas reiteradas
Comptava, llavors, vint-i-tres
quí ja hi havia molt més que una
de la bellesa perdurable. L’aigua
la de la mar, essencial en la seva
és sempre present: ja sigui lliure
ja l’“agua cercada” que apareix
m poema: “Luego eras luz y transa tenue / y volvían las sombras a
e / sobre este mar de piel acantilaú capaç de crear aquesta metàfor de piel acantilada”– és, ras i
geni.

ORFEO CATALA

Un dels meus llibres preferits de Barral
és Diecinueve figuras de mi historia civil
(1961). Aquí trobem, a parer meu, un dels
poemes centrals de la poesia espanyola
del segle XX, el majúscul Hombre en la
mar: “Las bellas herramientas, / los instrumentos de la mar, más nobles / según
los muerde el tiempo, / se arruinan en el
patio de la casa alquilada / por piezas,
que las lunas / adversas ya no cercan como antes. / Y cada vez son menos / los
mástiles y menos / marineros los hombres que se embarcan”. El jo líric es dedica a llegir el pas del temps: ¿hi ha comesa més gran per a un poeta de veritat? I
això fins que –com deixà escrit en Mejillas de tritón con líquenes severos, de Lecciones de cosas (1986)– s’assequi la font:
“Algo acabado / que gotea despacio su
silencio”.c
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Joaquín Luna

Les alegres
divorciades

E

ls nens ja no vénen de París
però... i les divorciades? Sabem d’on vénen però... i on
van? Perquè si abans les cigonyes portaven els nens de París ara
hi ha el risc que els voltors s’emportin
les acabades de divorciar a passejar, a
ballar merengue o al concert de Sant
Esteve de l’Orfeó Català, aneu a saber
amb quines finalitats.
S’acosten dates perilloses. Si en acabar l’estiu repunten els divorcis –un
12,5% més aquest 2014– i cada 1 de gener mitja Espanya es proposa canviar
de vida, això significa que hi ha moltes persones que acaben abocades al
“canvi del canvi” perquè aquests dies
cometen ximpleries postdivorci amb
l’excusa que és el seu primer Nadal
sense en Jordi, sense la mare d’en
Jordi i sense els canelons que ja preparava l’àvia d’en Jordi.
–S’acaba de divorciar!
Com tants homes de bona fe per
aquestes dates, quan sento la frase
m’entendreixo i demano el número
del mòbil, el correu electrònic i la llista d’aficions d’aquesta dona amb ganes de tirar endavant i, sobretot, de tirar endavant i divertir-se de nit.

És molt important
saber escoltar-les i estar
disposat a posar a parir
un senyor que no coneixes
No està escrit enlloc que la bona fe
sigui patrimoni dels sense parella i
abunden els homes casats amb bona
fe que també ofereixen la seva esquena, la seva mà i la seva llengua per ajudar cavallerosament una dona divorciada encara que només sigui de dilluns
a la tarda a divendres al migdia.
Quanta solidaritat susciten les dones divorciades!
(Tret d’algunes amigues casades,
que no volen avorrir-les amb les seves
sortides de matrimoni i per això les
conviden poc, no pas per por que els
seus marits flirtegin, com podria pensar una ment malalta).
Diuen que el divorci és un fracàs i
entre fracassats hi ha molta empatia,
ho deia John Ford. Jo mateix, sense
anar més lluny, imparteixo classes sobre el Fracàs a la primera dona acabada de divorciar que em presenten o conec gràcies a la meva llarga experiència de fracassos personals.
És molt important saber escoltar i
estar disposat a posar a parir un senyor que no coneixes –i en el qual de
vegades et reconeixes– per transformar el fracàs en optimisme. També és
rellevant destacar aquells trets excel·lents de la dona divorciada a fi que
augmenti la seva autoestima (no és imprescindible ser gaire francs). I, finalment, cal evitar la frase:
“Segur que tires endavant”.
(Sobretot, si a sobre s’està vestint
amb presses).
El que és important és superar el
fracàs, girar full i donar la benvinguda
a un món diferent, ple d’emocions,
sorpreses, noves amigues (divorciades), voltors professionals i homes casats que molt aviat se separaran perquè no aguanten més.
El primer Nadal sense en Jordi pot
ser molt dur. I molt descansat. Fins i
tot divertit o tòrrid. Total, l’1 de gener
mig país es fa el propòsit de canviar la
seva vida...c
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SortirAVUI DOCUMENTALISME DELS ANYS 70
MOSTRA  Tan lejos, tan cerca revisa l’obra dels màxims exponents del documentalisme fotogràfic

espanyol de la dècada dels anys 70, com ara Cristina García Rodero o Koldo Chamorro. Fundació Foto
Colectanoa. Julián Romea, 6. D’avui al 2 d’abril del 2015. Preu: 3 euros. www.colectania.es.

 MÚSICA

Homenatge gospel
a Whitney Houston
La Georgia Mass Choir i la
Barcelona Gospel Choir reten
homenatge a la desapareguda cantant Whitney Houston
amb el concert Whitney’s
Happy Days dins del Festival
de Jazz de Barcelona. Lepant,
150. Avui (21 h). 18 a 42 euros.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Anna Netrebko

 TEATRE

La soprano russa Anna
Netrebko actua al Palau amb
un concert de grans àries de
Verdi. Netrebko ha exhaurit
les entrades per aquesta
actuació, que substitueix la
que va ajornar per malaltia el
passat 21 de maig. Palau de la

‘Rhum’ de ‘Monti’
L’homenatge que el malaguanyat Monti preparava
sobre el mític pallasso Enrico
Jacinto Sprocani, Rhum, l’han
convertit ara els seus
companys de Monti & Cia en
un espectacle de tribut. Teatre

Música, 4. Avui (20.30 hores).Entra-

Lliure de Gràcia. Montseny, 47.

des esgotades.

Avui (20.30 h). Preu: 18,50 euros.

