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i a la platja del Bogatell.e
seguretat les cançons ja molt roda- fent aixecar el públic.

MAY ZIRCUS / OBC

Una Sagrada Família simfònica
Kazushi Ono s’estrena com a director titular de l’OBC amb un concert al temple expiatori davant 1.800 espectadors
ARA_BARCELONA . L’organista Juan de la Rubia va obrir el concert d’ahir de l’OBC a la Sagrada Família, el pri-

mer de Kazushi Ono com a director titular. Després que De la Rubia interpretés una peça de Bernat Vivancos,
van sonar Signals from heaven de Takemitsu; Exultate, jubilate de Mozart, amb la soprano Maria Hinojosa, i el
Rèquiem de Fauré, amb el baríton Josep-Ramon Olivé, el Cor Jove de l’Orfeó Català i el Cor Madrigal.
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MÚSICA CONCIERTO

MOZART EN
LA SAGRADA
FAMILIA
ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA

otado Palacio de los Deportes de Madrid. OLMO CALVO
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an, Serrat
arcelonés.
e las ladescenso haue rodeaudad. Haz años, el

Poble Sec era para los barceloneses
que no vivían en él una zona de
tránsito entre la ciudad y el campo,
entre la fachada normativa de la
ciudad burguesa y la otra ciudad: la
de uralita, cal y adobe. La ciudad de
las barracas». Así comienza Manolo Vázquez Montalbán su librito de
1973 sobre Serrat. El retrato pretende una aproximación a la edad de la
inocencia del cantante pero soslaya
que el escritor nació a unos minutos
de allí y que para acudir a las hogueras de San Juan del Poble Sec,
Manolo debía bajar a la calle de la
Botella, rodear dos hogueras separadas, una gitana, la otra no, recorrer la calle de la Cera, pasar por el
bar de los gitanos del que siempre
salía esa fascinante combinación de
guitarra y palmas y salir a la Ronda
de San Pau para llegar a una frontera cuasi moral donde se juntan la
diversión y el pecado. El Paralelo. Si
cruzaba aquel Misisipi el niño Manuel Vazquez se adentraría en el territorio de Serrat , tan cerca y tan lejos. Si alguna vez lo hizo, quedaría
como la gran gesta de los niños de
barrio que se pasan las tardes soñando en el balcón.
Cuenta Montalbán en ese librito,
recientemente reeditado, que Serrat
es un tímido que lo supera todo
cuando se sube a un escenario. La
primera vez que lo vi aún vestía de
negro y llenaba el Alcalá Palace como llena hoy el Palacio de los Deportes, o como se llame, y Serrat ya

SERRAT COMENZÓ
CON UNOS ACORDES
DE JAZZ QUE LUEGO
SE TRANSFORMARON
EN ‘EL CARRUSEL
DEL FURO’
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Para el japonés Kazushi Ono (Tokio,
1960), «la música es como los templos de piedra». Algo destinado a
permanecer, inalterable y auténtico,
ajeno a los vaivenes de la historia,
por los siglos de los siglos. Precisamente por eso, el director de orquesta japonés hizo ayer del magno
templo de Gaudí el escenario de su
presentación como nuevo titular de
la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).
El programa tenía un poco de todo: creación actual y clásica y cómo
no, el instrumento más idóneo para
un templo, el órgano. Y así fue como
arrancó, a las 19.30 horas, el concierto. Con la música de uno de los nuevos valores de la música catalana,
Bernat Vivancos, y su obra Improvisation I, interpretada por el organista titular de la Sagrada Familia, Juan
de la Rubia. La música de Vivancos
se expandió majestuosa por el bosque de columnas del templo y constituyó el mejor preámbulo para la actuación de la orquesta.
En un escenario situado en el crucero de la iglesia, delante del altar
mayor y decorado con un frontal de
rosas blancas, Kazushi Ono comenzó a ejercer su rol de titular dirigiendo, primero, al grupo de metales de
la OBC en la interpretación Signals
from Heaven I y II de su compatriota
Toru Takemitsu. Luego llegó el turno
del imperecedero Mozart y el motete Exsultate, jubilate, KV 158ª, que
tuvo como solista a la soprano María
Hinojosa, que fue ovacionada por el
público tras un espectacular Aleluya.
Sin intermedio alguno, la OBC en-

era un veterano. Ahora viste de negro como sus músicos pero luce
una camisa de tonos azules. Tambien le ha cambiado el arreglo a Tu
nombre me sabe a yerba que suena
como a mariachi postmoderno.
Se puso serio para hablar de los
niños y de la explotación infantil y
de la vieja y huraña Europa y de los
refugiados y luego se puso estupendo para contar aquella canción Ahora que tengo veinte años que volvió
a estrenar a los cuarenta cambiando el título: Fa vint anys que tinc
vint anys con la que descubrió que
muchísimos cuarentones se identificaban. Cuenta que a los catalanes
les cuesta mucho tirar algo que funciona bien y que aún no
sabe como la va a titular cuando cumpla los
ochenta.
Escribió Montalbán
en 1973 que Serrat ha
conectado con millones
de españoles Lo que no
previó fue la magnitud
de su influencia en latinoamérica. De la Habana a la Tierra del fuego.
Y todos los presentes
se ponen de pie, de
nuevo, para rendir homenaje a Para la libertad. Sonó la canción
aragonesa que tanto
Kazushi Ono, en la Sagrada Familia. MAY ZIRCUS /OBC
nos recuerda a Labordeta y que Joan Manuel
tituló Cançó de bressol: «por la matró en la recta final con el Réquiem
ñana, rocío; al mediodía, calor; por
de Fauré, que contó con la presencia
la tarde, los mosquitos. No quiero
del Cor Jove del Orfeó Català, el Cor
ser labrador». Y la dejó fundida con
Madrigal, el barítono Josep Ramon
Paraules de amor.
Olivé y la soprano María Eugenia
¿Y qué? El Serrat ¿Bien? Pues sí,
Boix. Fue, sin duda, el momento más
y eso que me fui antes de la cereintenso de la velada; unos minutos
monia de los bises, cuando acabade singular emoción durante los cuaba de cantar Hoy puede ser un
les, música y arquitectura, el genio
gran día. Aún le faltaban: Fiesta,
de Fauré y el de Gaudí, parecían haLucía, Penélope o Cantares.
blar el mismo idioma.
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ran, que no es la primera vez que
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“Le
PÁGINAS: 16
O.J.D.: 202165
damos el presupuesto, también teTARIFA: 6165 € nemos que velar por que
E.G.M.:
1504000
esté presente
una
política
integral
de
ÁREA: 169 CM² - 15%
SECCIÓN:laESPAÑA
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familia”, remarcó.
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DEBATE DE TV-3

PODEMOS. La formación emergente cam

La presión
fuerza a Romeva
a prometer
mano dura con
la corrupción
MIQUEL NOGUER / MAIOL ROGER
Barcelona
A una semana de las elecciones catalanas y con la corrupción asomando casi cada día
en el debate electoral, el cabeza de lista de Junts pel Sí,
Raül Romeva, se vio obligado
ayer a explicar cómo atajará
esa lacra si gana los comicios.
Sus palabras sonaron a advertencia en toda regla a su compañero de filas, el president Artur Mas, por los escándalos
que rodean a Convergència
desde hace años.
“Si se demuestra que alguien de mi candidatura, sea
quien sea, ha hecho algo mal
hecho, tendrá que asumir implacablemente la responsabilidad”, dijo Romeva. Fue uno
de los momentos más destacados del último gran debate de
campaña, celebrado anoche
en TV-3. La ausencia de Mas y
las dificultades para fiscalizar
a su Gobierno también centraron parte del coloquio.
Hasta la fecha, Romeva había eludido dar explicaciones
sobre posibles malas prácticas argumentado que él no ha
formado parte de los Ejecutivos de CiU. En un intento de
evitar fugas de voto independentista hacia la CUP, Romeva insistió en que la corrupción no quedará impune.
Sus explicaciones no convencieron a ninguno de sus
rivales. El socialista Miquel
Iceta pidió explícitamente
que Mas asuma las responsabilidades si se demuestra que
CDC se financió de forma irregular.
Lluís Rabell, de Catalunya
Sí que es Pot cuestionó la voluntad del presidente autónomo de hacer frente a las malas prácticas. También acusó
a Romeva de querer “reconducir” a través de Junts pel Sí “el
partido del 3%”. Inés Arrimadas, de Ciutadans, insistió
una decena de veces en que
CDC tiene hasta 15 sedes embargadas judicialmente para
dar respuesta a una eventual
condena por el caso Palau.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Iglesias (izquierda), ayer en Sabadell con el candidato de Ca

Iglesias busca ap
los simpatizantes
FRANCESCO MANETTO, Barcelona
Pablo Iglesias busca superar la preocupación por
las encuestas que vaticinan un resultado modesto
para la candidatura Catalunya sí que es Pot y trata
de encontrar la fórmula para remontar en la recta
final de la campaña catalana. El líder de Podemos
Iglesias ha dejado claro este fin
de semana que la candidatura
de Lluís Rabell, formada por Podemos, ICV, EUiA y Equo, necesita ampliar el espectro de potenciales votantes para tener peso
en el Parlamento catalán a partir del 28 de septiembre. Primero, pidió a los ciudadanos de izquierdas que no apoyen a Junts
pel Sí, la lista impulsada por el
presidente de la Generalitat y
encabezada por Raül Romeva.
Ayer fue más allá.
El líder del partido emergente
apeló desde Sabadell a los electores que puedan sentirse tentados
por el bloque soberanista —que
tendría mayoría absoluta según
la encuesta de Metroscopia que
EL PAÍS publicó ayer— no porque
sean estrictamente independen-
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tistas sino porque busca
mula de oposición al
del PP. “Entiendo per
te”, afirmó, “que much
nes quieran escapar de
ro les pidió que se que
echar a Rajoy todos ju
España hace falta un p
que escuche a Cataluña
ro ser ese presidente”, p

Los matices

Catalunya sí que es P
frenta a dos dificultad
mer lugar, el descon
de su candidato, Llu
que motivó el desemba
caras visibles del parti
pleto durante la campa
ral. En segundo lugar
gentes hacen equilibr
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» INCERTIDUMBRE POR LOS CAP. El
nuevo modelo de gestión de los CAP ha
despertado el recelo de los médicos,
que ven fiscalizado cada paso que dan en
sus consultas en favor de la eficiencia
económica.
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27-S

ELECCIONES EN CATALUÑA

De Izquierda a derecha; Arrimadas (C’s), Rabell (Catalunya Sí que es Pot), Iceta (PSC), Romeva (Junts pel Sí), García Albiol (PP), Espadaler (UDC) y Baños (CUP). / ALBERT GARCIA

La presión del 27-S obliga a Romeva
a advertir a Mas contra la corrupción
MIQUEL NOGUER / MAIOL ROGER, Barcelona
A una semana para las elecciones y con la
corrupción asomando casi cada día en el debate electoral, el cabeza de lista de Junts pel
Sí, Raül Romeva, se vio obligado ayer a explicar cómo atajará esta lacra si gana las eleccioLos catalanes tuvieron ocasión
de ver ayer en TV-3 el tercer y
último gran debate televisado para las elecciones el 27 de septiembre. Pudieron conocer qué ofrecen los partidos para resolver el
conflicto catalán y las medidas
más inmediatas que piensan tomar si gobiernan. Sin embargo,
no pudieron ver un balance pormenorizado de los últimos cuatro años, dado que Artur Mas,
candidato de Junts pel Sí a presidir la Generalitat y presidente
desde 2010 volvió a delegar su
presencia en Raül Romeva. La ausencia de Mas marcó buena parte de un debate en el que la sostenibilidad de las pensiones en una
Cataluña independiente y los recortes redondearon la discusión.
Nada más comenzar el programa moderado por Mònica Terribas, el candidato del PSC, Miquel
Iceta, abrió fuego por la ausencia
de Mas: “Es la primera vez que
no comparece el candidato a presidir la Generalitat”. “El debate
ha quedado amputado”, lamentó.
El candidato del PP, Xavier García Albiol fue todavía más duro y

nes. Sus palabras sonaron a advertencia en
toda regla a su compañero de filas, Artur
Mas, por los escándalos que rodean a Convergència Democràtica desde hace años. “Si se
demuestra que alguien de mi candidatura,
sea quien sea, ha hecho algo mal hecho, ten-

habló de “estafa democrática”, al
tiempo que aventuró que “si el
27-S gana Junts pel Sí el señor
Romeva desaparecerá y aparecerá el señor Artur Mas, a quien
tenían escondido”.
Sin embargo, fue la corrupción política lo que encendió más
el intercambio de reproches entre los candidatos. Y fue en este
punto cuando Raül Romeva tuvo
que abandonar la actitud defensiva que le ha caracterizado ante-

Las frases del tercer
debate de la campaña
Raül Romeva: “No he formado
parte del Gobierno, pero hay
cosas que no hubiera hecho”.
Ramon Espadaler: “Nosotros sí
que defendemos la gestión del
Gobierno de CiU”.
Miquel Iceta: “Por primera vez
en la historia el candidato a
presidente no viene al debate”.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

drá que asumir implacablemente la responsabilidad”, dijo. Fue uno de los momentos culminantes del último gran debate de campaña
celebrado anoche en TV-3. La ausencia de
Mas y las dificultades para fiscalizar a su Gobierno también centraron parte del coloquio.

riormente. Hasta la fecha se había escapado de dar explicaciones argumentado que él no ha
formado parte de los gobiernos
de CiU y limitándose a advertencias genéricas, culminadas con
una frase: “Tolerancia cero con la
corrupción”. En un intento de evitar fugas de voto independentista
hacia la CUP, Romeva fue más
concreto ayer para insistir en
que la corrupción no quedará impune. “Si se demuestra que al-

guien de mi candidatura, sea
quien sea, ha hecho algo mal, tendrá que asumir implacablemente
la responsabilidad”, dijo.
Sus explicaciones no convencieron a ninguno de sus contrincantes. En el caso de Miquel Iceta
(PSC) pidió explícitamente que
Mas asuma las responsabilidades
en primera persona si se demuestra que CDC se financió de forma
irregular. Lluís Rabell, de Catalunya Sí que es Pot, cuestionó la

Antonio Baños: “Es bastante
más fácil pensar que Cataluña
podrá pagar las pensiones que
no que lo podrá hacer el Reino
de España”.

Raül Romeva: “Si se demuestra
que alguien de mi candidatura,
sea quien sea, ha hecho algo
mal hecho, tendrá que asumir
implacablemente la responsabilidad”.

Lluís Rabell: “Según los inspectores el fraude fiscal se eleva a
16.000 millones de euros. Esto
da para mucho”.
Miquel Iceta: “Señor Romeva,
¿puede garantizar que si se
demuestran los casos de corrupción el presidente Mas asumirá
responsabilidades?”.

Xavier García Albiol: “Las
prestaciones sociales y la estabilidad económica del país dependen del 27-S”
Inés Arrimadas: “CiU, de facto,
ha gobernado en España porque han aprobado Presupuestos y reformas estructurales”.

voluntad de Mas de hacer frente
a las malas prácticas. “Desde el
movimiento vecinal hemos sido
los primeros en ejercer la acusación popular por el Caso Palau,
en cambio, el que va de número
cuatro de Junts pel Sí [Artur
Mas] ejerce como acusación de
huelguistas”, dijo. Rabell también culpó a Romeva de querer
“reconducir” a través de Junts
pel Sí “el partido del 3%”. La candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas insistió una decena de veces en que CDC tiene hasta 15 sedes embargadas judicialmente
para dar respuesta a una eventual condena por el Caso Palau.
Esta discusión dejó en un segundo término durante buena
parte del debate el carácter de
plebiscito independentista del
27-S. En este punto los principales choques fueron entre Romeva
y el candidato del PP, Xavier García Albiol, así como con Miquel
Iceta, del PSC.
Las pensiones volvieron a ser
protagonistas del intercambio de
datos. Romeva apuntó que en
una Cataluña independiente estarían garantizadas porque “España tiene un déficit de 80.000 millones de euros y Cataluña un superávit de 25.000 millones de euros”, dijo, haciendo balance de
los últimos 15 años. Baños añadió
que quien se debe preocupar por
el futuro de las pensiones es el
Estado si Cataluña se independiza.
Albiol usó la cifra del último
año para rebatir y sostener que
las pensiones no estarían garantizadas porque Cataluña arroja un
déficit de 3.000 millones. Iceta y
Arrimadas también alertaron del
riesgo para las prestaciones.

cuders com Xavi Lloses (teclats)
i David Soler (guitarra i pedal
steel), va tornar per un instant a
Farrera per, a continuació, repassar a fons les cançons de Morir
d’un llamp, entre les quals n’hi ha
de notables (Infla les veles), irrellevants (Sunny sunday) i curioses (una versió en italià de L’home del21
carrer
de Pi de la Serra).
Septiembre,
2015
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La cantant vallesana
Bikimel, acompanyada per Xavi Lloses, en la
presentació dissabte
a la nit al Teatre
Atlàntida de Vic del seu nou disc, ‘Morir d’un llamp’ ■ PERE MASRAMON
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Cadena Tròfica de Joan Díaz i
teixen com més nombrós és el
E.G.M.: 133000
David Mengual; un recital a la
públic per al qual toquen, i, en
plaça Major d’un grup de SECCIÓN:
la veïna
unaCULTURA
Jazz Cava a rebentar, el con40%
Tona, els cada vegada més teacert d’una històrica i combativa
tralitzats Obeses, que s’envalencantautora folk: la texana Miche-

català era governem-nos, va
agrair als “indignats” la influència
que van tenir en les protestes als
EUA del 2012, va carregar contra
Google i va mig excusar-se, finalment, per unes polèmiques declaracions contràries al matrimoni gai etzibades fa dos anys
que ningú ha acabat d’entendre
mai a sant de què van venir.

Àngels a la Sagrada Família
L’OBC estrena
temporada i director
en un concert
excepcional
Valèria Gaillard
BARCELONA

El bosc interior de la Sagrada Família va vibrar
ahir en un esclat de música que va servir per inaugurar, amb tots els fastos,
la nova temporada de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). Va ser un
concert excepcional, la
primera vegada que es va
fer dins el temple gaudinià
i, a més, suposava l’estrena del nou director titular,
el japonès Kazushi Ono.
Amb la flaire d’esdeveniment surant en l’aire,
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doncs, i un públic integrat
per 1.800 ciutadans agraciats en un sorteig, en el
concert hi va haver la presència de diverses autoritats –el conseller de cultura, Ferran Mascarell, i
l’ambaixador Koshikawa
del Japó, entre d’altres–,
però també de personalitats del món cultural, com
ara l’escriptor Vicenç Villatoro i el president del
Conca, Carles Duarte.
El concert va començar
amb una peça de Bernat
Vivancos per a orgue, Improvisation I, que va
transformar la nau en un
lloc gairebé fantasmagòric, amb unes harmonies
dissonants, marca del segle XX, i hi va seguir una
altra obra contemporània
de Takemitsu. L’alegria va

Un moment del concert, ahir al vespre, a la Sagrada Família ■ ELISABETH MAGRE

arribar amb Mozart i el
seu Exultate, Jubilate,
moment en què l’OBC va
ressonar per tots els racons de l’edifici. Segons el
programa de mà, la reverberació és d’onze segons!
El Cor Jove de l’Orfeó
Català i el Cor Madrigal
van donar la mesura de
l’enormitat de la Sagrada
Família amb les seves
veus angelicals en el Rèquiem de Fauré. El bàlsam: el Pie Jesu, que va
acaronar la jove soprano
M. Eugènia Boix. Tot i que
per al repertori simfònic
no és l’indret ideal, sí que
seria bo poder gaudir més
sovint d’aquest escenari
esplèndid per altres concerts, com ara els que
l’OBC ofereix amb gran
èxit a la platja. ■

guanyar les eleccions i podrà
governar repetint el mateix
pacte de l’anterior legislatura
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perd terreny a causa del rescat i
afronta un mandat impopular
marcat per més austeritat
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Els set caps de llista abans del debat de TV3, el darrer que faran en la campanya del 27-S ■ ANDREU PUIG

Foc creuat contra Romeva
Junts pel Sí concentra els atacs dels partits del ‘no’ en l’últim debat
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Una jornada
per a la
llegenda
dels castells

Els de Vilafranca
i la Vella tornen
a signar un altre
duel impagable
a Tarragona
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Tots contra Rom
ATACS Els partits critiquen que el
president s’amagui darrere del cap de
llista de JxSí ASPECTES La corrupció i
el discurs de la por del PP i C’s també
centren bona part del debat electoral
Marc Bataller
BARCELONA

El debat electoral d’ahir a
TV3, l’últim que es farà en
aquesta campanya electoral, es va convertir en un
pim-pam-pum de tots
contra Raül Romeva i
també contra Artur Mas,
que va rebre moltes andanades perquè no “dóna la
cara” i no fa balanç de
l’obra de govern. L’ombra
de la corrupció del 3%,
que va ser una de les armes de Catalunya Sí que
es Pot i de Ciutadans, i el
discurs de la por sobretot
per part del PP, també van
centrar bona part de la
discussió a set bandes.
Com ja havia estat habitual en els dos anteriors
debats, el candidat de
Junts pel Sí va ser el blanc
de les crítiques de la majoria de les formacions, que
van intentar vincular-lo
amb les polítiques de les
“retallades del govern de
CiU” i posar en contradic-

ció que un home d’esquerres, com Romeva, va de
bracet en una llista amb
Artur Mas. “Vostè desapareixerà, s’apartarà i deixarà pas a Mas a la presidència”, li va retreure el
cap de llista del PP català,
Xavier García Albiol,
mentre que Miquel Iceta
(PSC) va lamentar que és
el primer debat de la televisió pública on no participa un presidenciable.
El cap de cartell de JxSí
va reconèixer que si hagués
estat a l’executiu “hi ha coses que hauria fet diferents
i altres que no hauria fet”,
però sobretot va subratllar
que aquestes eleccions van
sobre el referèndum que no
es va poder fer. “Em sembla
fonamental que per una
vegada prevalguin els interessos de la gent”, va rematar Romeva, que durant bona part de la seva
intervenció es va queixar
que el PP i Ciutadans mai
escolten els arguments
per millorar Catalunya.

Romeva saludant Albiol, ahir
en el debat de TV3, al davant
de Rabell i Iceta ■ ANDREU PUIG

Precisament la candidata
de C’s, Inés Arrimadas,
també va atacar a la jugular de Convergència, Mas i
de la candidatura de Junts
pel Sí pel fet de tenir “quinze seus embargades”, moment en què Romeva li va
recordar els casos que han
esquitxat la seva organització com els de Jordi Cañas i Javier Nart.
En aquest mateix context, Lluís Rabell, de Sí
que es Pot, va destacar que
en el seu programa electoral porten la proposta de
fer una auditoria de la Generalitat i va censurar que
Mas no s’hagi personat
contra el cas Palau.
La por de les pensions
García Albiol també va
treure l’espantall de la por,
un escenari que el PP i el
govern espanyol han explotat les últimes setmanes i també en plena campanya electoral. Albiol va
assegurar que les pensions no estaran garanti-

des en una Catalunya independent, una afirmació
que va secundar Arrimadas, que va pujar al carro
de les amenaces. Tant Romeva com el candidat de la
CUP, Antonio Baños, van

negar-ho taxativament:
“Potser allà on no estan assegurades és al Reino de
España”, va ressaltar el
cap de cartell de l’esquerra
independentista, que va
ser el més irònic dels set

protagonistes. Fins i tot va
convidar a “ballar” Miquel
Iceta quan tots dos es van
enganxar sobre les relacions entre Catalunya i Espanya, i el socialista va
mantenir que encara te-

L’1x1 dels candidats Per D. Brugué

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

Raül Romeva

Miquel Iceta

Xavier G. Albiol

Lluís Rabell

JUNTS PEL SÍ

PSC

PP

SÍ QUE ES POT

b Va ser qui pitjor
papereta va tenir
pels retrets que li
dedicaven la resta
per la seva presència
i l’absència d’Artur
Mas. Romeva, com
és habitual, va
intentar esquivar
la gestió de CiU.
Incòmode per
aquesta qüestió,
va mostrar la seva
millor oratòria a
l’hora de defensar
la independència.

b Amb una retòrica
tranquil·la i
simpàtica, va
dedicar-se a enfocar
el discurs en contra
d’Artur Mas. Va
dedicar alguns mocs
a Raül Romeva i amb
el pas del debat es
va anar destapant.
Fidel a la seva
manera de ser, va
recórrer a frases
gracioses com la
d’“‹el coco malo y
la bruja Pirula›”.

b Fidel al seu estil,
va interrompre la
resta de candidats
contínuament,
defensant amb
vehemència la seva
veritat. Va tornar a
exhibir el discurs de
la por, amenaçant
amb els ‘corralitos’
i la inestabilitat
financera. Amb un
punt teatral, va
exhibir gràfics que
els altres partits no
es van creure.

b Un dels que més
inadvertits va passar,
tret de l’enganxada
que va tenir amb
Baños. Ha anat
millorant en oratòria,
però ahir va donar la
sensació d’estar a la
banqueta. Això fins
que va treure el
caràcter, quan va
posar-se massa
nerviós, va fer callar
Albiol i va dir-li que
no li interessa res del
que li pugui dir.
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meva i Mas
Suport d’un
exministre
de Letònia
—————————————————————————————————

L’exministre de Relacions Exteriors i de Defensa de Letònia, Artis Pabriks, va donar
ahir suport al procés català a
través d’una piulada i va remarcar que una Catalunya independent no quedaria fora
de la UE. Pabriks, que actualment és eurodiputat, va assegurar: “Si els catalans voten a
favor de la independència no
veig cap regulació a la Unió
Europea que els pugui excloure automàticament. Algú
té més informació?” Precisament la continuïtat o no de
Catalunya a la UE ha estat un
dels temes centrals en la primera setmana de campanya
electoral. Pabriks va formar
part del govern de Valdis
Dombrovskis, el vicepresident de la Comissió Europea
que la setmana passada va
assegurar que Europa no
vol interferir en el 27-S.

nia molta energia per negociar. “La gent està molt
farta”, li va etzibar Baños.
Per la seva banda, el
candidat d’Unió, Ramon
Espadaler, que no va entrar gaire en el cos a cos, va

defensar que la “democràcia és més que un sí o un
no” i va censurar que Convergència hagi adoptat el
programa d’ERC.
Si Espadaler va defugir
la baralla dialèctica, Al-

biol i Rabell sí que van tenir una tensa picabaralla
quan parlaven de corrupció i el cap de llista de Sí
que es Pot va dirigir-se a
l’exalcalde de Badalona i li
va exigir cridant que ca-

llés: “No m’interessa el
que diuen els amics de
Bárcenas”, va exclamar.
Un altre dels focus
d’aquests comicis és si el
nou país es quedaria fora de la Unió Europea.
Arrimadas i Albiol van
assenyalar que no hi ha
cap mena de dubte que
una Catalunya independent perdria tots els
—————————————————————————————————

El cap de llista de
JxSí manté que
hauria fet coses
diferents al govern

——
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drets i seria expulsada
d’Europa. Una hipòtesi
que durant aquesta campanya C’s, el PP i també
tots els sectors espanyolistes han repetit del
dret i del revés.
Romeva, però, va voler
“tranquil·litzar” la gent i
va apuntar que és impossible que els ciutadans catalans perdin la condició
d’europeus i, per tant, mai
no quedaran fora de la
Unió Europea. Baños va
destacar que una comunitat autònoma no pot marxar d’Europa i només podria ser si l’Estat reconeix
el nou país català. ■

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

Inés Arrimadas

Antonio Baños

R. Espadaler

CIUTADANS

CUP

UNIÓ

b Per primera
vegada va dirigir part
dels atacs a Sí que
es Pot i a la promesa
de diàleg de Pablo

b Va anar a la
seva, però va tenir
dificultats per
despenjar-se de
la gestió de CiU i

b Va voler
reivindicar davant
les càmeres el
protagonisme que
no té enCATALANA
la seva
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Els ciclistes
demanen
respecte a
la carretera

21 Septiembre, 2015

Més d’un miler
de persones es
concentren a Soses
per homenatjar els
ciclistes atropellats

Òscar Ordeig Cap de llista del PSC a Lleida

“CDC ha abusat de la
confiança del poble”

VIABILITAT · “El 28-S ningú proclamarà la independència des del balcó i els que prometen això enganyen els electors per
mantenir-se al poder” DESEQUILIBRI · “Aquest govern ha retallat molt més a Lleida i el Pirineu que a la resta del país”
Cal parlar de tot. No ajuda a la
regeneració democràtica que
aquell que ha governat no doni
explicacions del que ha fet, i
que aquell que vol ser president no sigui el cap de la llista
de la seva candidatura. Ens
neguen el debat i això va en
contra de la regeneració democràtica, que és urgent.

David Marín
LLEIDA

Ò

scar Ordeig, nascut a la
Seu d’Urgell fa 37 anys,
casat i amb tres fills, és
regidor a la Seu d’Urgell i
des del 2012, diputat al Parlament, quan va substituir Àngel
Ros, que va deixar l’acta per evitar votar en contra de les directius de Pere Navarro sobre el
procés sobiranista. Ara aspira a
revalidar l’acta i, si no pot aconseguir un segon diputat (fa dos
anys el PSC es va quedar a 500
vots d’obtenir-lo), almenys assolir la segona posició a la demarcació, des de la qual podria
presentar-se en el futur com
l’alternativa a CDC al territori.
En unes eleccions centrades en
el sí o el no a la independència,
esteu trobant espai per al missatge dels socialistes?
L’èxit en aquestes eleccions, i
en general en la política, el tindrà aquell que generi confiança, qui demostri que el seu camí és viable, que es pot portar a
la pràctica i que no trairà els
electors. Nosaltres oferim això.
No estem en la política de
blocs, sinó per una regeneració
democràtica i per un canvi perquè els ciutadans puguin tornar a creure en la política. No
poden generar confiança els de
les presumptes comissions del
3%, el cas Palau, el cas Pujol...
Nosaltres volem oferir un canvi cap a una política més noble, realista, amb sentit comú
i en què es pugui fer allò que
prometem. Si aconseguim que
es vegi això, generarem confiança i podrem tirar endavant un programa per reformar les relacions entre Catalunya i Espanya, generar ocu-

Parlem de gestió: quin balanç
fa del que s’ha fet a Ponent i
al Pirineu?
Aquest govern ha retallat molt
més a Lleida i al Pirineu que al
conjunt de Catalunya. El pressupost del 2015 augmenta un 12%
les inversions però les abaixa un
40% i un 60% al Pirineu i a Lleida. També disminueix un 20% la
inversió en hospitals i especialistes, i retalla més en ensenyament. En un territori tan extens
i poc poblat com el nostre, això
accelera la despoblació.

Òscar Ordeig, al balcó de la seu del PSC a Lleida ■ D.M.

pació, millors serveis públics i
regeneració democràtica.
I creu que la proposta federal
del PSC és viable? Han passat
més de tres dècades des de la
represa democràcia i no ha
estat possible.
Ara tenim un problema, que
és la majoria absoluta del PP.
Tenim a Espanya el pitjor president en el pitjor moment. Això d’aquí a uns mesos ho podrem canviar i canalitzar amb
diàleg la demanda que hi ha
avui a Catalunya d’un canvi
de relació amb Espanya.
Però ni amb Rodríguez Zapate-
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ro, que semblava molt receptiu
a les demandes catalanes, no
es va poder canviar l’Estat.
És que llavors no hi havia la demanda. Ara sí que és possible
una reforma constitucional en
què hi hagi el reconeixement de
la singularitat de Catalunya.
El PSOE no sembla gaire
entusiasmat.
El PSC té el seu propi projecte
polític. És cert que en el PSOE
alguns no veuen clar aquest reconeixement, se n’haurà de
parlar i els convencerem. El que
hem de fer és avançar i entendre’ns, en lloc de prometre que
ho trencarem tot i provocar un

daltabaix econòmic, en els serveis, en el sistema financer i en
la pertinença a la Unió Europea.
Es faci el que es faci, només es
pot fer amb negociació i diàleg.
El dia 28 de setembre ningú no
sortirà al balcó a proclamar res,
els que prometen això estan enganyant els ciutadans. Convergència ha abusat de la confiança del poble i ho volen tornar a
fer, ara a través del missatge de
la independència per assegurar-se el poder, encara que sigui sense la independència,
en lloc de retre comptes.
No es parla prou de la gestió,
en aquesta campanya?

El pacte amb Ciutadans a
Lleida pot passar factura al
PSC el 27-S?
Als ajuntaments el PSC té
acords amb la CUP, CDC, ERC,
el PP... Cada ajuntament té la
seva pròpia dinàmica.
Però el de Lleida no és un
ajuntament més.
Sí, però aquí el que s’ha fet és
només un pacte puntual per a la
investidura. Nosaltres som crítics amb C’s: fan la mateixa política que el PP a nivell econòmic,
de país, de relacions amb l’Estat. Serà molt difícil que ens puguem entendre al Parlament.
Un cop passades les eleccions
tots els partits haurem de seure
i dialogar sobre el que cal fer. I
nosaltres apostarem per un govern d’esquerres progressista,
socialista, i sense Artur Mas. ■
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L’últim ball

va competir en tradició de “desobe
diència”.
Esgotat el debat i els arguments
sobre la permanència en la Unió
Europea i defugida l’advertència de
la patronal bancària, hi va haver
temps per creuar retrets per la cor
rupció amb totes les mirades posa
des sobre Convergència i Junts pel
Sí. Romeva va expressar un com
promís públic que es prendrà me
sures exemplars sobre qualsevol
persona implicada en un procés
d’aquest tipus, una iniciativa que la
resta dels candidats “es van apun
tar” encara que el debat va recalar

EL MIRADOR
Isabel
Garcia Pagan
La setmana decisiva arrenca amb
les espases en alt. L’últim debat de
candidats ahir a la nit a TV3 va dei
xar encara més lluny els partidaris i
els detractorsde la independènciai,
de nou, es va posar sobre la taula la
recurrent queixa per l’absència
d’Artur Mas, candidat a la presi
dència de la Generalitat, però nú
mero quatre de la llista de Junts pel
Sí.RaülRomevavaevitarnovament
defensar la gestió de l’actual Go
vern amb un revelador “hauria fet
coses diferents i d’altres no les hau
ria fet” i va preferir posar el focus
sobre l’objectiu de la “sobirania”.
Cinc debats després, els candi
dats no van aportar noves xifres ni
nous documents, fins al punt que la
insistència del candidat del PP, Xa
vierGarcíaAlbiol,sobreuninforme
de la Generalitat que admet la pos
sibilitat d’un corralito va ser rebuda
amb sorna per la resta dels candi
dats –“una altra vegada... l’hauríem
d’haver confiscat”–. Albiol va afir
mar que l’independentisme “posa
en perill la seguretat econòmica” i
va fer especial èmfasi en què hi ha
1,7 milions de pensionistes amb les
sevesprestacions“enrisc”.Romeva
va garantir el pagament de les pen
sions i va acusar el PP de no voler ni

Raül Romeva va plantar
cara a les acusacions
de corrupció
amb atacs
a Ciutadans i PSC

Els set candidats es van enfrontar per última vegada en un debat a TV3

parlar de finançament. “Hem topat
contraunaparet”,vaafirmarelcan
didat de Junts pel Sí. “Sí, personal
ment m’he convertit en un mur res
pecte a les seves ambicions”, va re
plicar Albiol abans de tornar al
perill de la pèrdua d’inversions, fins
al punt d’arrogarse l’última inver
sió de Volkswagen a Martorell.
El candidat del PSC, Miquel Ice

ta, va passar de puntetes sobre la
proposta de reforma constitucional
dels socialistes, però sí va conside
rar un “fracàs” d’Artur Mas no ha
ver aconseguit una reforma del fi
nançament, i Raül Romeva li va re
cordar l’ “apoyaré” de José Luis
Rodríguez Zapatero i l’“hem ribo
tat l’Estatut” d’Alfonso Guerra. “El
coco malo i la bruja piruja”, va res

XAVIER GÓMEZ

pondre Iceta abans de preguntar:
“Mentre arriba el dia de la revolu
ció, què fem?”. El candidat de la
CUP, Antonio Baños, va afirmar
que l’Estat “no vol negociar, vol di
latar” i va assegurar que “fa molta
mandra” quedarse a l’Estat espa
nyol. Baños va preferir buscar el cos
a cos amb el candidat de Catalunya
Sí que es Pot, Lluís Rabell, amb qui

en el cas Palau, en el qual Rabell es
va reivindicar com a denunciant.
Romeva va voler plantar cara en
aquesta qüestió i va llançar atacs
frontalsaC’sielPSC.Albiolvavoler
valorar la seva gestió transparent a
Badalona, però Rabell va donar l’es
quena als “amics de Bárcenas".
Els programes van quedar per a
les intervencions de Ramon Espa
daler, d’Unió, i els entreactes de les
múltiples interrupcions creuades
entre candidats. La distensió va
quedar per al final, intentant atri
buir la pregunta de l’enemic invisi
ble i en la qual Arrimadas, Albiol i
Icetaesvanemportarlaruperta.Els
balls, després del 27...c
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Aquesta setmana passada
apareixia als diaris una notí
cia curiosa: “Harris Simons,

tiques”. Esclar que encara més l’eradicació de la pobresa, la ra que quan mori ja no li quedi
estrany va ser el donatiu de Iuri marginació o les malalties. Bill res. Ni a ell ni als seus hereus,
España
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La seva fortuna, estimada en
1.000 milions de dòlars, obtin
guda gràcies a la seva marca de
roba interior femenina, serà do
nada per promoure la integració
de les dones en societats on són
marginades.
Però sens dubte, el cas més in
teressant és el de Warren Buf

El turisme no existeix
JOAN MANUEL RIBERA
CONSULTOR.
VA REDACTAR EL
PLA ESTRATÈGIC
DE TURISME DE
CATALUNYA

Com a sector, vull dir. Si he
après res després de tants anys
dedicats al turisme és que no es
tracta d’un sector, sinó d’una
confluència de sectors molt va
riats. Reduir el sector del turis
me a l’hostaleria és un gran er
ror, sobretot a Barcelona, que
si s’ha convertit en una desti
nació d’èxit global no ha estat
només pel seu parc d’allotja
ments turístics, sinó per una
feliç combinació d’espai i estil

de vida, tradició i modernitat,
seny i rauxa, al llarg d’una histò
ria mil∙lenària. És a dir, gràcies a
la seva cultura, que va ser eficaç
ment projectada al món amb
l’emotiva explosió d’orgull ciuta
dà i la gran campanya de comuni
cació global que van representar
els Jocs Olímpics del 1992.
És evident que el sector de la
hostaleria, amb la seva qualitat i
professionalitat indiscutible, ha
estat clau per acollir els turistes
que ens visiten i potenciar la seva
experiència a la ciutat, però sense
sectors com el transport, el co
merç, la gastronomia, els esports,
la cultura, els esdeveniments,
l’oci nocturn, les universitats, la
salut, les fires, els congressos, les
finances, les telecomunicacions i
sense serveis públics de qualitat
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(mobilitat, seguretat, neteja, sani
tat....), els hotels de Barcelona es
tarien buits.
En altres paraules, quan par
lem de sector turístic estem par
lant de pràcticament tots els sec
tors que conformen la nostra so
cietat. Solucionar els efectes no
desitjats del turisme, que no són
pocs, és, per tant, una tasca ne
cessàriament col∙lectiva.
EL TURISTA, UN CIUTADÀ TEMPORAL
Una altra cosa que també he
après és que a les capitals globals,
com ara Barcelona, la frontera
entre el ciutadà i el turista és cada
cop més difosa i subtil. Hi ha tu
ristes que es veuen d’una hora
lluny, però n’hi ha d’altres que no
només no ho semblen sinó que
estaríem encantats que fossin el

nostre veí –o veïna– de replà.
L’Organització Mundial del Tu
risme de les Nacions Unides
(OMT) defineix com a turista
aquella persona que passa entre
un dia i un any en una destinació
determinada. Un turista pot estar

Quan parlem de sector
turístic estem parlant
de pràcticament tots
els sectors que
conformen la nostra
societat”

fent cua a la Sagrada Família, fent
surf a la Barceloneta, fent el ver
mut en un bar del Poble Sec, com
petint en un festival de curtme
tratges, corrent per la carretera
de les Aigües, veient un partit del
Barça, comprant espardenyes a
Sants, col∙laborant amb una
ONG, participant en una startup,
visitant un familiar a l’hospital,
escoltant un concert al Palau de la
Música, ballant al Sónar, agafant
el metro cap a Nou Barris o estu
diant a la Universitat. Fins i tot
podria ser la mateixa persona.
Solucionar els efectes no desit
jats del turisme, que són impor
tants, passa per considerar el tu
rista com un ciutadà, temporal,
amb drets i deures. Estar oberts
als visitants de tot el món és clau
perquè Barcelona continuï essent
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no és or. El
O.J.D.: 150739
temps és vida”. Per aquí va la
E.G.M.: 683000
quëstió.

exemples del procés
ció que s’està prod
menjar a domicili. P
milers: Pizza Hut est
lupant un sistema per

Per assolir un model de turis
me sostenible cal treballar en una
doble escala. D’una banda, en una
escala macro que defineixi les ca
pacitats de càrrega de la destina
ció així com les eines efectives
per modular els fluxos de turis
tes, essent conscients de la difi
cultat que suposa posar portes al
camp. De l’altra, cal treballar en
una escala micro que ens ajudi a
conèixer de la manera més deta
llada possible qui ens visita i si la
seva visita és sostenible per a la
nostra ciutat. És a dir, si en ter
mes socials, mediambientals i
econòmics aquell ciutadà tempo
ral amb noms i cognoms ens
aportarà més valor que no pas el
que ens detraurà, essent consci
ents que no sempre podrem esco
llir el veí –o la veïna– del replà.
Com podeu veure, tenim tots
plegats molta feina, però penso
que sempre és més agraït arre
mangarse per gestionar l’èxit
que no pas el fracàs.

Fa dècades que els matei

SECCIÓN: DINERO

20 Septiembre, 2015

una ciutat global, oberta, lliure,
mestissa i cosmopolita, però cal
ferho de manera sostenible.
L’OMT defineix el turisme soste
nible com aquell que té plena
ment en compte les repercussi
ons actuals i futures, econòmi
ques, socials i mediambientals
del turisme per satisfer les neces
sitats dels visitants, de la indús
tria, de l’entorn i de les comuni
tats locals.

Solucionar els efectes no
desitjats del turisme, que
són importants, passa per
considerar el turista com
un ciutadà, temporal,
amb drets i deures”
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Les celebracions de la ciutat

GRAN BARCELONA

Pàgines 42 a 45 88

Una nit acolorida
El concert de l’antiga Fàbrica damm reuneix grups tan
diversos com Crystal Fighters, Senior i El Cor Brutal i Ocellot
EL PERIÓDICO

JUaN MaNUEL FREIRE
BARCELONA

El concert cabdal de la festa major sempre serà, per a molts, el de
l’Antiga Fàbrica Damm, oportunitat per gastar sola amb algun grup
pop consagrat i altres que, de mica en mica, comencen a igualar-los
en la carrera. El programa d’aquest
any és bastant eclèctic: els populars Crystal Fighters (21.30 h) són
caps de cartell, precedits per Ocellot (19.00 h) i Senior i El Cor Brutal (20.15 h). És a dir, la fórmula es
compon d’ingredients tan diversos com dance-pop tribalista, psicodèlia al·lucinada i una versió valenciana de la música d’arrels americana. Més calidoscòpic no es pot.
Ocellot és un dels diversos grups
de Foehn –el segell de Marc Campillo, nou director del BAM– que podrem veure en viu aquests dies. En
un principi era fàcil identificar-los
com una versió local d’Animal Collective, però en el nou disc Jelly beat (2015) el seu pop psicodèlic resulta menys fàcil d’encasellar. Ballables alhora que experimentals,
melòdics però inabastables, són de
les propostes més estranyes, possiblement, que han passat en molt
temps per aquesta cita massiva
que és el bolo de la Fàbrica.
Senior i El Cor Brutal és el grup
de Miguel Ángel Landete, un valencià amb el cor a Nashville. (De fet,
fa poc se’l va poder veure al Palau
de la Música Catalana amb Eef Barzelay, de Clem Snide, veí d’aquella
ciutat).

Innecessària presentació
Landete grava cançons en valencià
amb sabors folk, country i blues,
però lletres de preocupacions tan
reconeixibles, familiars com Una
nova política, cançó «de comèdia»
–això diu ell– que fa pensar seriosament. Tant de bo faci aquest dissabte les seves versions de The War On
Drugs i The Low Anthem, perquè
solen quedar-li de meravella.
A aquestes altures, Crystal
Fighters potser ja no necessiten
cap mena de presentació. Aquesta banda londinenca amb passió
per la cultura basca –solen arrencar en directe amb una exhibició
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33 Populars 8 Crystal Fighters tocaran a l’Antiga Fàbrica Damm.

Un públic
heterogeni segueix
els himnes de
festival alternatiu
de Crystal Fighters

de txalaparta– ja col·lecciona un notori club de fans gràcies a la seva barreja d’electrònica tribal i pop corejable. Avui arriben, en principi, sense
material nou per presentar; tornaran a recórrer a Star of love (2010), la
seva revelació, i Cave rave (2013), confirmació de la seva eficàcia.
Del primer provenen encerts
com I love London i Xtatic truth, petits
himnes de festival alternatiu que
han acabat conquistant un públic
heterogeni. En el segon àlbum, van

rendir tribut a Los Angeles en lloc
de Londres (LA calling) i van aconseguir un dels seus hits definitius
amb You & I, de la qual existeix també notable remescla de Yeasayer.
El setembre de l’any passat, la
banda va patir el fort revés de la
mort del seu bateria Andrea Marongiu. Després d’un mes de dol,
van reprendre la seva activitat. Sebastian Pringle (guitarra i veu) va
dir: «Ens vam agafar un temps,
vam cancel·lar alguns concerts
i d’alguna manera vam seguir en
aquell dol, però sentíem que la mi
llor manera de continuar i d’assu
mir aquesta tràgica pèrdua era to
car i estar units com una família, re
cordantlo».
Aquest dissabte a la nit, Crystal
Fighters tornaran a desafiar la tristesa amb eufòria. H
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TomeuPeny
(ar~tautor

"Es la proposta
rn s senzilla de tota

la mevacarrera als
escenaris"
Enconcert
Tomeu
Penya
estar~
enconcert
a SantCugat,
a la salaEl Siglode
Mercantic,
el divendres,
25desetembre,
a les22hores
Tomau
Penya
arriba enconcerta
brede l’any passat, i aquest tornaSantCugat,a El Siglo.Qu~proposa r~ ara per desembre.Sempreestic
ai p~blicsa~tcugaten¢?
entre dos discos, jo!
La mevaproposta ~s possiblement
la mkssenzilla de tot el quehe fet en I el queest~enregistrant
ara, quin
la mevacarrera als escenaris. SScjo Tomeu
Penyapresenta?
sol arab una guitarra. Moltproper,
I~s una barreja de can~onsnoves
moltfamiliar, arab un formatarab
que he escrit en un momentde
el qual pucparlar ambla gent i en
molta inspiraci6 durant aquests 7
qu~ la gent em pugui demanarcan- o 8 mesos.Hi ha unabarreja de tot
~ons... unacosa moltfamiliar, va)a. el que ~s el mateixTomeu,corn a
compositor, on hi ha moltes canUnformatmoltdiferental quat~
Consde balades. I quandic molacostumat
al seup,’,blic!
tes vu]l dir 8, per exemple,d’estils
Ja fauns anys que m’he adonat
diferents. I les altres sis can~ons
quela gent vol sentir l’artista pro- s6nde festa, de bulla, de country...
per. Noambuna orquestra arab 7
ks unabarreja de tot. Fins i tot hi
o 8 o 10. Not~ res a veurearab una ha can¢6serlstlal.
revetlla, sin5 que proposotma
cosa inks propera, senzilla i m~s
Unamicadetot!
familiar.
E1qui escolti el disc podr~sentir
en Tomeudins la seva salsa. PerTotplegat,presentant
noudisc,i
quk en Tomeu,en el fons, ks un
preparant-ne
unaltre...
cantautor verbenero!
Estic er~registrant ara tm disc que
sortir~ per desembre.E1 que pasAmb
aquesta
definici6quefa de
sa ks que cadaanyjo en solc fer un, vost~mateix,cornencaixaaquest
normalment,i l’filtim encara no
concert
intimqueproposa
a Sant
faun any. E1 darter ~s de novem- Cugat?
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Perqu~molta gent, molt p~blic,
esta acostumat a sentir en Tomeu
ambcan¢onscorn "]]les dins un
riu", "Mallorquinsi catalans".., i
en aquest cas vull fer unaesp~cie
de repertori de can¢onsque s6n
menysconegudes, possiblement,
pel gran pfiblic. I possiblements6n
m~ssinceres. Novull dir queles
altres no siguin sinceres! Sin0 que
aquestes s~n unes can¢ons molt
sentides, moltprofundes,i queles
histSries que)o conto podenpassara qualsevolde qui les escolti.

Amb
un estil propi
DelesIlles Balears,
i el
seufolklore,a serundels
cantautors
delsPafsosCatalans
ambun estilm~spropii
singular. Tomeu
Penya
es
defineixcomun "cantautor
verbenero",
per6araarribaa
SantCugatarabun format
intim i familiarondescobrir
canc;ons
quepresenta
corna
"sinceres
i sentides’t
Nohi faltarancan;ons
del da~er
Si s’ha de quedarambun
disc,Ilavors.
delsseusdiscos,nodubtaa
Enamorant-nos
~s l’filtim, que
rhoradedir-neel tirol. Una
d’aqu~res ser~ el penfiltimdisc.
Semprehi haura can¢ons d’aques- clucada
d’ull ~srescollit,I pel
tes. E1 que et puc avan~arks que
quefa als concerts,
recorda
del disc nou que encara no ha soramb
especial
estima
el
del
tit, ja en cantar~alguna...
Palaudela MOsica
Catalana,
Hi haur~estrenaa SantCugat!
El dia 25de setembre
es podr~
Si. Per primer cop! Perqu~josem- gaudird’unaaltra carad’un
pre solc estrenar les can¢onsdesdelsartistes m~semblem~tics
i
pros d’haversortit el disc, per5 en
estimats
dels
Pa(sos
Catalans,
aquest cas ser~ dfferent.
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"Cadadia pots tenh
idees !|ove$; el mon
dbna vo!tes (ada
dia"

Nos’haficat enpolitica,per6si que
hadefensat
sempre
la sevaIlengua.
L’idioma~s una cosa que s’ha de
conservar. I no sols conservar,sin6
que s’ha de regar aixi comreg~aes
una flor. S’ha de regar un idioma
perqu~ no desaparegui, sin6 que
Finsaconseguir
unestil propi.
quedi m~sarrelat dins de la nosA poca pocvaig anar a la mflsica
country.., una barreja de tota clas- tra societat, sobretot ales Balears i a Catalunya.S’ha de cuidar. I
se d’estils. Fins quejo mateixem
vaigfer el meupropiestfi. ]~s realno homescuidar, l’hem de fer m6s
Unpuntdepartida...
menttota tma barreja de tot el que gran del que est~ per ara. S’hade
A mi em d6na idees per comenfer m~snecessari ales universi~ar un punt de can~6. DesprSshas he viscut jo.
tats, ales escolesde poble.., tot el
de treballar, i treballar molt. Per6
Parlantdecanvis.Com
viu el pro(~s que sigui ajudar el nostre idioma
cada dia pots tenir idees noves.
6s molt important.
catal~?
Despnis
serSel tomdelp~blic...
unm6n
quevoltacadadia, i 30 Esticmoltd’acordarabel queest~
Jo no faig bisos. Despr~sdel reper- Amb
Lam,’,sica4sunaeinapercuidar
passant ara a favor de Catalunya,o
ha
tori ]i demano
al pflblic que dema- anysdecarrera,la sevam~sica
aquestidioma?
simplement
a
favor
de
la
indepenarabels canvis
del
ni can~ons.I far~ les can¢onsque canviatd’acord
d~ncia, moderada.Estic a favor per- Si. Cadascflha de defensarla nosqueI’envolta?
em demaniel pflblic! Pensa queen m6n
tra llenguai els nostres costu_rns
qu~potseraqui ales Balears,si hi
tinc gravades315, de can¢ons,per~ Vaig comen~ar,els primers disaixi corn pot. I jo, des del meupetit
ha una trobada en suport de Catacos, lent refer~nciaa l’ecolog~sles flltimes 15 encarano hansotlloc, la defensoarabla mt~sica.//
lm~ya,
potserjo
tamb~
hi
estaria
tit al mercat...Per5si la gentvol
me, conformeanaven canviant les
Balears. Decorn jo les hav~acone- implicat. Per6no s6c catal~. Nome
demanartunes can¢ons,jo estic
gut abans, i corn anavencanviant puc ficar en coses que realmentno
preparat per aix6!
fins ser coms6n ara. t~s tot el que acabode ser capa¢d’explicar-ho
¯ > CintaCabali~
la ind~stria i el turisme havia anat perqu~no s6c catalh. Per6estic
315cam;ons
i discnouambnous
d’acordarab les vostresidees, igual
canviantel que eren unes illes
temes!
D’ontreula inspiraci6?
quejo faria aqui, realment.
pageses,unes files fant~stiques...
Trebal]ant. TrebaLlant,sempre,

Comenti
unamicael repertorique
oferirK
Unreper~ori normali torrent, del
que faig normalment.E1 que fine
intenci6 de fer s6n aquestes can~ons tma mica divertides, corn
"Rock&Roll", "llles dins d’un
riu", "Havanera"... can¢onsque
han estat i encara sSn conegudes. Ques’hansentit, encaras’escolten, i que a Catalunyaqui m~s
qui menysles coneix. Aix5serfi
el repertori que far~ dttrant una
hora.
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sempre.., sempreseguit. Conduint el cotxe, treballant; caminant,
treballant; en somnis,treballant...
Sempretreballant. I sempreidees noves, perqu~el m6nd6na voltes cadadia. Falta quellegeixis el
diari, perqu~hi veus unesnoticies que, si ets unamicaespavilat, et
d6na idees.

Per6clar, haviade veure les voltes per on van. i queva cauviar tot
a poc a poc. ! vaig comenCar
aixi,
arab una menade folklore mallorquL
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MOs~c~,TEATRE
I DANSA
I Programaci6d’espectacles professionals a Vilafranca IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Comenc,o I’espect:ocle
1126ESPECTACLES
Espresenta
la programaci6
d’espectacles
del teatre municipal
Cal Boleti
I’Auditori//TEMATICA
7 serandeteatre, 12dem0sica,
1 dedansa
i 6 perp0blicfamiliar

Toni Regueiroi Montse
Riosvanpresentarel seu
espectacle"Toca’m
els bole

Xavi Gonz~.lez
Vilafranca

FOS" I 3D8

sentar la programaci6d’espectacles professionals del
Teatre MunicipalGal Bolet i
l’Auditori Municipalde Vilafranca juntament arab tota
la graella d’espectaclesfamiliars que s’encetaran el pr6xim4 d’octubrei que es clourfi el 31 de generde12016.Un
any m6sel pdblic va omplir
la platea de Cal Bolet en un
acre obert a la ciutadania i
que conduit per la periodista

ORFEO CATALA

de Rfidio Vilafranca, Carla
Sanmartinque, a mesuraque
s’anaven presentant els espectacles, va anar sortejant
entrades, un aHicient m6s
per als assistents. Entotal 26
espectacles s6n els que conformaran la programaci6del
pr6xim semestre pensada per
a tots els pfiblics, dels quals7
s6nteatrals, 12musicals,1 de
dansai 6 s6n espectacles familiars. L’acteva tenir unaintroducci6a c~rrec del regidor
de cultura de l’Ajuntamentde
Vilafranca, RaimonGusi, que
va recordar que la programaci6 va lligada arabla Capitalitat Cultural de Vilafrancatot

destacantla granqualitat dels
espectacles.
Totsels espectaclesprofessionals es podenconsultar en els
requadresadjunts a la p/~gina
arab les dates, horaris, espectacle i preus.E1primerdels 20
espectacles ser~ el 4 d’octubre arab La Vuitena de Beethovena cfirrec de l’Orquestra
de Cambradel Pened6s. Un
any m4s I’OGPoferir~ Tasts
de Gambraa l’auditori de
Vinseumarab obres de compositors corn Vivaldi, Haydn
o Mozart. Musicalment un
dels acres m6sdestacats ser~
l’actuaci6 de l’Orfe6 Catal~ a
l’Auditori arab un maridatge
entre la mfisica alemanyade
Brahmsi la catalana d’Eduard
Toldrfi i altres compositors.
Els vendrellencs Lax’n’Busto
tamb4seran a Vilafranca per
repassar els seus 28 anys de
traject6ria en un format m~s
proper. Destaca la pres6ncia
tamb6en el cartell de la veu
i compositor de Mishima,
David Garab6nque presentari~ "Laformad’un sentit" en
format intim. Toni Regueiro
i MontseRios protagonitzaran el cicle "Corna casa" arab
respectacle "Toca’mels boleros", un divertit i original
espectacle en una producci6
eminentmentvilafranquina.
La resta d’espectacles musi-

cals seran l’actuaci6 del lider
del grup Animic, Ferran Palan, un acte recmdautels vint
anys de la mort d’OvidiMontllor arab Toti Soler, JoanMassotkleiner i GemmaHumet,
una actuaci6 estel-lar dels
The Gospel Times i de CoetUS, una orquestra de percussi6 ib6rica arab Eliseo Para.
Les representacions teatrals
seran "L’al~ de la vida" arab
Merc6Aranegai AnnaGflell,
una producci6 de Flyhard
Produccions, "L’efecte" de

Lucy Prebble, "Distancia
siete minutos" de Titzina
Teatre "L’avar de Moli~re"
i el "Llarg dinar de Nadal’.
La programaci6 acabarfi
amb l’espectacle de dansa
"Inc6gnito-Saba" amb la
companyia Lali Ayguad6.
7 seran els espectacles familiars que s’iniciaran amb"El
carter6 de les bruixes" el 4
d’octubm i que completaran
"L~c~’n’xics’,"El somiatruites", el Minimost, "Contes
amagats"i "CabaretElegance".

Uns abonaments interessants
per celebrar els 3.000 Amics
Percelebrarq ueel Carnetd’AmicdeI’Auditori municipal
i Cal Boletha arribat als 3.000amicsenguany
hi hau na
gran novetat ambuns abonaments
molt interessants
quees podenadquirir fins I’] d’octubre.Aix[, es pot adquifir u n abonament
per als 20 espectaclesper]50~amb
un estalvi de173CEIs 6 espectacles
de divendres
i dijous
per 404ambunestalvi de 44~.EIs ]1 espectacles
de gran
formatde CalBolet i I’Auditori per 954ambun estalvi de
99~, ifinalment, el 5 concerts de I’OCPper40~amb
un
estalvi de 43~.La vendad’entradesi abonaments
exclusivametper alsAmicsser~avui de ]8 a 20hi dem~
dq] a
13hi de]8 a 20h.A partir de124desetembre
la vendaes
fara cadadijousno festiu de]8 a 20hi per internet, sense
rec~rrecsni comissions,a partir de120de setembre
El
mateixdia de la funci6 o concertes posarana la venda
les entradesquehagin quedatdisponibles.
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~’ VILAFRANCA
I Obituari

Mor als

100 anys

Manel

Cervera

M0N
CORAL
Impulsorde la Polif6nicadeVilafranca,va fundarla CoralSantSadurn[ila CoralFoix i va set
directorde rScholaGregoriana
II OLTMADU Dimarts,la basflicadeSantaMariaes va omplirde gom
a gom
II

consolidenla coral. En va ser de la primeratrobada de grups
el director fins el 1991, des- de cant gregori~ de Catalunya
pr6s de 15 anys d’intensa de- celebradael 2005a l’esgl6sia
dicaci6 i haventdeb(at la co- del monestirde Sant Cugatdel
ral en un magnificnivell.
Vall6s. Aquestestmbadeshart
Diumenge passat moria a
Durant la d6cada dels anys anat continuant de forma bil’edat de 100anys l’activista
70 i 80 ManelCervera va ser ennal sota l’organitzaci6de la
cultural catal~ Manel Cerrequerit per impartir cursos Federaci6Catalanad’Entitats
vera Fita, un homela major
de direcci6 coral a diversos i la d’enguany
sera el proper4
part de les activitats civiques
indrets de Gatalunya i m6s d’octubrea Vilafranca.
del qual van estar vinculades
enlla del Principat corn ara Per la sevadedicaci6a la culd’una banda als moviments
Ciutat de Mallorcai Madrid. tura catalana i especialment
de signe cristi~ per6sobretot
Destaca la seva participaci6 al cant coral, Cervera va real moviment
coral catal~ i en
coma director diverses ve- bre el 1994 un dels premis
especial al penedesenc.
gades en les trobades per a nacionals de cultura popular
Pare de vuit fills, Cerverava
animadorsdel cant litfirgic
atorgat per la Generalitat de
ser membredestacat i actiu Activitat musical
que regularment se celebren Catalunya i el 2006un dels
premis d’Actuaci6 Civica de
de la secci6 de l’Alt Pened6s Per6 si en algun campva des- a Montserratdurant l’estiu.
de la Comissi6Abat Oliba, la tacar Cervera, aquest va ser L’any 1990 acaba fundant a la Fundaci6Lluis Carulla.
qual, sota la coordinaci6 de el musical, especialment el Torrellesde Foix la CoralFob(
100 anys
Josep Benet, va organitzar a cant coral. En una entrevis- que va dirigir fins el 2005.
tot Catalunyael 1947la fes- ta al 3d8 publicada el 16 de
E1 dia 1 de gener va complir
ta de l’entronitzaci6 de la gener d’aquest any, afirma100anys i ho va celebrar arab
Mare de D6Ude Montserrat, va que ambel cant coral va L’ffitima destacada actuaci6 tota la seva extensa familia,
un acte que va constituir la trobar "un espai de cultura i de ManelCerveraen la mf~si- perqu6enlla de la seva actiprimera gran manifestaci6 d’espiritualitat, per6 tamb6 ca coral va anar estretament vitat pfiblica, mai no va escatalanista de postguerra.
de catalanitat’. D’infant ha- vinculadaa la seva antiga de- catimar tempsper dedicar-lo
Nascut a Barcelona el 1915 via participat al cot infantil dicaci6al cant gregori~.Aixi, i al seus fills, n4ts i besn4ts.
i vilafranqui d’adopci6, fins de l’Orfe6 Catal~. Als anys corn a conseqfi6nciadel Con- Enocasi6 del centenari, rant
al 1960 va col-laborar en la 50 entraria en contacte arab cili Vatic~II, el gregori~desa- l’ajuntament de Vilafrangesti6 i redacci6 del setma- el Cot Nadalencde Vilafran- pareix pr~cticamentdel culte ca corn el de Torrelles li van
nari local "Acci6nCat61ica". ca que tres anys abans havia i l’any 1989 Cervera refunda lliurar sengles plaques de
En aquest periode, i sota la fundat i dirigit Maria Rosa l’Schola Gregorianade Vila- reconeixement. E1 seu fuinflu6ncia del movimentde Juncosa, i aquest let va set franca, entitat que va dirigir neral va tenir lloc dimartsal
renovaci6litf~rgica impulsat decisiu en la seva traject6ria fins a12011.Vaset l’impulsor mati en una basilica de Santa
a Catalunya des de Montser- civica, ja que durant molts
rat, esdev6 cofundadori di- anys seria l’~nima d’aquest
rector de l’Schola Gregoriana cor fins a11957, quan prende Vilafranca.
dria el nomde Polif6nica,
entitat que va presidir fins al
Apassionatdels pessebres 1970i que va dirigir durant
L’any1951va participar en la tres anys (1970-1973)quan
fundaci6 de l’Associaci6 de passar el relleu direccionalal
Pessebristes de Vilafranca, seu fill Xavier.
entitat de la qual va ser vice- E1 1976 va fundar la Coral
president. Cervera va set un SantSadurni,entitat a la qual
apassionat dels pessebres. es lliurar~ de pie encomanant
Tamb6va ser un dels promo- el seu coratge a un bon grup
tors de les col6nies, primer de cantaires que arab els anys
3d8
Vilafranca
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a Valldossera, i despr6s va
format part de la comissi6
de la construcci6 de la casa
de col6nies de Penyafort, la
qual, inauguradael 1958, des
d’aleshoresha acollit les co16nies d’estiu i moltes altres
activitats de Vilafranca. La
seva capacitat dinamitzadora va destacar tamb6a Torrelle$ de Fob(, on passavaels
estius i on organitzavajuntamentambels seus fills i joves
del poble focs de campmolt
concorreguts.

{Q

Manel
Cervera
el dia queva complirlO0
anysI 3D8
Mariade Vilafranca plena de
gore a gore en una cerim6nia
presidida per moss6n Janme
Berdoy, que va comptar arab
la par ticipaci6 de la Polif6nica de Vilafranca,a la qual es
van afegir alguns cantaires

de la Coral Sant Sadurni, i
tamb6de l’Schola Gregoriana
de Vilafranca. ManelCervera
tiri de Torrelles de Fob(on la
Coral Foix va llegir un text
molt emotiu.

