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Daniil Trifonov,
el tiltimo talento rus,o
E1 pianista y compositorvuelve a conquistarel Auditori
JAVIER
P~REZ
SENZ
Barcelona
E1 prestigio de un ciclo de conciertos no depende solo de la
lama de los intdrpretes y orquestas que contrata. Las grandes estrellas son la guinda del
pastel, pero sin margenpara la
sorpresa, sin apuestas novedosas, crece el riesgo de caer en
la rutina, aunque sea de lujo.
Ibercamera combate bien ese
peligro y, junto a sus artistas
fetiche Uchida, Pires, Gatti,
Pollini, Gergiev--da la alternativa a los valores emergentes
que llaman la atenci6n en la
escena internacional. A veces,
por partida doble; quienes fueron el jueves al Auditori para
asistir a la primera actuaci6n
con orquesta en Barcelona del
filtimo fen6menoruso del piano, Daniil Trifonov, descubrieron en la misma velada a otto
joven talento, el director de orquesta alemRn Clemens Schuldt, al frente de la gran Philharmonia Orchestra.
Pianista y tambidn compositor, Daniil Trifonov (Nizhni
Novgorod, 1991) causa sensaci6n por donde pasa. Ha ganado los grandes concursos, los
auditorios
de lo disputan,
Deutsche Grammophon grab6
su primer disco en el Carnegie
Hall de NuevaYork. Pero lo mejot de todo es que, frente al virtuosismo de exhibici6n que
practican las nuevas estrellas
del teclado, Trifonov es un poeta del piano. Una rara avis en
un mercado que valora mrs el
ruido mediRtico que la esencia
musical.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El pianlstarusoTrifonov,
en plenaactuaci6n.
Asombr6 en su presentaci6n en el Palau el pasado noviembre con un recital memorable, y ha vuelto a conquistar
al pfiblico con una interpretaci6n prodigiosa del Concierto
nfim. 2 de Chopin. Sin rastro de
aZflcar, explorandocolores, matices dinRmicos y acentos tan
personales que nos hizo descubrir detalles nuevos --tiene un
fraseo que es pura fantasia
en una partitura que creiamos
conocer de memoria. Asombroso.
Y lo hizo en plena sintonia
con otro veinteafiero de deslumbrante talento,
Clemens
Schuldt, que sac6 petr61eo alli
donde la tradici6n nos dice que
hay poca tela que cortar; la orquestaci6n no rue el punto fuer-

te de Chopin, y menoscomparado con su genio pianistico, pero Schuldt hizo saltar chispas
en pasajes donde otros directores dormitan.
Si llam6 la atenci6n el poderio sonoro y el juego en las dinRmicasde la obertura Coriolano que abri6 la velada, Schuldt
y esa mRquinaorquestal de lujo que es la Philharmonialondinense se entregaron a rondo en
la Sinfonia nf*m3, Heroica:Beethoven sonaba con la fuerza de
un titRn, una explosi6n de energia ritmica, lirismo ~, hondura
musical. Lo dicho, un talento al
que conviene seguir los pasos.
La velada, en memoria de Lorin Maazel, se cerr6 con una de
sus propinas favoritas, el Vals
triste, de Sibelius. Unagozada.
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MODA

Les Drassanes ofereixen
quatre dies de desfilades

a La 080 Barcelona Fashion mostrarà la feina d’una trentena de firmes i retrà homenatge a Sita
Murt a En la cita, es premiarà el disseny emergent i s’exposarà l’obra del fotògraf Ruven Afanador
M. J. Jordan
BARCELONA

Les portes de la quinzena
edició de la 080 Barcelona
Fashion Week s’obren
avui al Museu Marítim de
Barcelona, un espai que al
juliol del 2007 ja va oferir
l’edició zero d’una mostra
de moda que naixia amb la
intenció del govern del
moment de potenciar la
moda independent associada a la ciutat. Set anys
després l’aposta continua,
però en fa quatre que ho fa
amb les portes obertes a
marques i a dissenyadors
consolidats.
El gerent del Consorci
de Comerç, Artesania i
Moda, Miquel Rodríguez,
sempre ha mantingut que
les grans cadenes són tan
potents que la seva presència ajuda a fixar la mirada també en els petits.
Aquest any, però, el govern tornarà una mica als
orígens girant els ulls als
emergents, amb la concessió d’un premi de 20.000
euros a la millor col·lecció
dels cinc novells que hi

L’actriu i model Elisa Sednaoui, ahir, a Barcelona, serà l’estrella de la desfilada de Mango ■

participen: Pagè, Edgar
Carrascal, Isometric, Pablo Erroz i Rita Row. Precisament Erroz i Carrascal seran dues firmes que
desfilaran el dia inaugural.
Per primera vegada des
que hi participa, Mango no
obrirà en solitari durant la
setmana de la moda. A
causa de la reducció, de

cinc a quatre dies, també
compartirà temps amb
Brain&Beast i la figuerenca Celia Vela, que presenta
una exposició, Fils de
complicitat, en col·laboració amb la pintora Begoña
Ramos.
No serà l’única mostra
artística present, ja que
aquest cop la gran estrella

INFÀNCIA

L’adopció internacional
cau un 80% en set anys
els països més habituals
d’origen de les criatures,
d’adopcions va minvar sobretot la Xina, han endurit molt els criteris per
a partir del 2005 i ara
fer-ho i que posen més tras’ha estabilitzat
ves als sol·licitants. També
hi ha hagut problemes els
Redacció
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dos últims anys amb Rús-

a El nombre

Els cinc països on els catalans fan més processos
d’adopció, tenint en compte el balanç del 2014, són
Rússia, amb 38 infants; el
Vietnam, amb 26; la Xina,
amb 19; Etiòpia, amb 16, i
Bulgària, amb 14. La Xina,

de la 080 no és un dissenyador forà, com altres
anys, sinó un fotògraf: Ruven Afanador. El colombià, nacionalitzat nordamericà, fa gala d’un llenguatge visual irreverent i
imaginatiu, i ha retratat
un munt de celebrities de
Hollywood. Hi haurà exposició, classe magistral i

una sessió de fotos amb
Rossy de Palma, una de les
seves muses.
Fins dijous, la 080 oferirà 33 desfilades, entre les
quals no faltaran els ja habituals Míriam Ponsa, Josep Abril, Krizia Robustella, TCN, Desigual, Bóboli,
Natalie Capell, Custo Barcelona... ni tampoc no hi
faltarà la roba de Sita
Murt, la creadora igualadina desapareguda al desembre, que rebrà un homenatge merescut.
Per Rodríguez, és l’edició “de la consolidació”, ja
que des del 2010 el nombre de desfilades ha augmentat un 57% i l’assistència de públic, un 237%.
“S’ha aconseguit estalviant un 15% del pressupost públic i augmentant
un 162% l’aportació privada.” La 080 té un pressupost d’1,3 milions (el 80%
del qual és públic). Hi haurà un mercat efímer amb
més de 40 firmes i se celebrarà una trobada del sector al Palau de la Música
per debatre sobre el negoci
digital de la moda.
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La profunda mancha de la corrupción
Los recursos interpuestos por las defensas frenan los casos judiciales más sonados
PERE RÍOS
Barcelona
Las encuestas sitúan la corrupción política como uno de los principales problemas ciudadanos. La
inquietud solo se entiende por la
continua aparición de casos que
afectan principalmente a CiU y
PSC, los partidos que han tenido
las mayores cotas de poder en Cataluña. El último recuento realizado por Europa Press hace dos meses cuantificó que en esta comunidad había 178 imputados en diversas causas. La mayoría se arrastran desde hace años y pueden
tardar otro tanto hasta que haya
sentencia firme a consecuencia
de recursos, casi siempre de las
defensas, que habitualmente no
se atienden. Esta es la foto fija de
cómo están algunos de esos procesos.

»Pretoria. El entonces juez Baltasar Garzón destapó en octubre
de 2009 un caso de corrupción
urbanística en el área metropolitana de Barcelona. El fiscal presentó hace días escrito de acusación contra, entre otros, el exsecretario general de la Presidencia
Lluís Prenafeta, el exconsejero de
CiU Macià Alavedrà, el exalcalde
socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez (Luigi). Las defensas han
recurrido el auto del juez Pablo
Ruz que daba por concluida la investigación. La decisión que tome
volverá a ser recurrida en la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional, con lo que el juicio aún puede
tardar un año en celebrarse.
»Palau. En julio 2009 los Mossos

entraron en el Palau de la Música
de Barcelona para esclarecer un
supuesto delito fiscal de sus gestores. En 2013, el tercero de los cua-
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Fèlix Millet, en el juicio por el caso del hotel del Palau. / albert garcia

tro jueces del caso concluyó las
investigaciones y señaló que Convergència Democràtica recibió
5,1 millones en comisiones de la
constructora Ferrovial. Este partido, además, presentó su sede como aval de una fianza judicial de
3,2 millones. El caso ya podría estar juzgado de no ser por un recurso de la acción popular, que
tardó un año en resolverse y sirvió para muy poco. Queda pendiente otro recurso del fiscal ante
la Audiencia de Barcelona que
puede tardar otro tanto. El saqueador confeso Fèlix Millet tiene ya 79 años.

»Mercurio. Si los casos anterio-

res han tardado años en instruirse, este puede superar todas las
previsiones. El Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell investiga
un caso de corrupción urbanísti-

ca desde noviembre de 2012 y lo
dividió en 32 piezas. Solo se ha
juzgado una, la que afectaba al
exalcalde socialista de Sabadell
Manuel Bustos, a su hermano
Francisco, así como al exdiputado
del PSC Daniel Fernández y a la
alcaldesa de este partido en Montcada i Reixach. Hay otra pieza
muy avanzada que investiga el
Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) y que afecta a la
diputada del PSC en el Parlament
Montserrat Capdevila, por sus viajes a Madrid con cargo a la tarjeta
de crédito institucional. Existen,
además, otras tres piezas separadas que imputan a unos 50 alcaldes y concejales o exconcejales de
casi todos los partidos por dietas
o los regalos percibidos como representantes de la Federación de
Municipios de Cataluña en 2011 y
2012.

Ficosa resalta que su plantilla ha
crecido el 62% en cinco años
Viene de la página 1
dó con 100 de sus empleados.
Fuentes de UGT que representan Otros 87 no pudieron librarse del
al personal que fue trasladado a paro. A cambio del terreno y las
la nueva planta desde otros cen- instalaciones, Cirsa se comprotros de Ficosa coinciden: “Le die- metió a no despedir durante dos
ron nuestra carga de trabajo a los años. Hoy, después de que Sharp
que venían de Sony y, además de presentara a finales de 2014 otro
expedientes de suspensión de em- ERE para echar a 57 empleados,
pleo, hemos perdido a muchos los afectados se sienten afortunacompañeros”. Un portavoz de Fi- dos. “Antes pensábamos que los
cosa admite que “se perdió” a mu- que se quedaron en Sharp tenían
cha gente, pero destaca que, ade- suerte y que a nosotros nos resmás de conservar puestos de tra- cindirían los contratos al cabo de
bajo, la plantilla se incrementó el dos años. Pero ahora estamos
62%: “El grupo Ficosa tenía 800 muy contentos con la reconverempleados en Cataluña en 2010, sión”, dicen fuentes sindicales.
Aun así, las noticias de la interantes de absorber a Sony. En
PALAU
DE LA
mediación de Oriol Pujol y Sergi
2014,
la plantilla
era MUSICA
de 1.300”. CATALANA

Los empleados de Yamaha
también dudaban de que la reconversión les fuera a librar del paro. El fabricante japonés firmó a
principios de 2012 un acuerdo para ceder su planta de Palau-solità
i Plegamans al Grupo Sesé, con
sede en Zaragoza. Al igual que en
las otras dos operaciones, la empresa inversora se comprometió
a mantener los empleos dos
años. Grupo Sesé aceptó asumir
toda la plantilla, dejando una
puerta abierta a bajas voluntarias. De 370 trabajadores, 270 se
hicieron con un lugar en la nueva
empresa SCTC.
“El proceso fue tortuoso”, re-

»CatalunyaCaixa. El Juzgado
de Instrucción 30 de Barcelona cerró hace mes y medio la investigación iniciada en 2013 y envió al
banquillo a 41 personas por los
aumentos salariales asignados a
los directivos dela entidad cuando estaba al borde de la quiebra y
recibió dinero del Estado. Entre
ellos, el expresidente de la entidad Narcís Serra y el directivo
Adolf Todó. Algunas defensas han
recurrido el auto judicial. Cuando
resuelva el juez, cabe otro recurso ante la Audiencia de Barcelona, que tardará en resolverse un
mínimo de un año.
»ITV. Las escuchas telefónica
ordenadas por un juzgado de
Galicia en el caso Campeón que
salpicó al implicó al exministro
José Blanco acabaron con una
derivada en Barcelona en mar-

zo de 2012. El Juzgado de Instrucción 9 abrió varias piezas
separadas, dos de las cuales
afectan a Oriol Pujol, el exdirigente y exparlamentario de
CiU que ha puesto fin a su carrera política por este proceso. Está acusado de cohecho y tráfico
de influencias por mediar con
empresarios para favorecer sus
intereses y por asesorar en la
deslocalización de empresas de
Cataluña. Artur Mas ha acabado salpicado por un asunto que
ha ido y ha vuelto por el aforamiento de Pujol. Hay investigación pendiente para meses en
un caso que, con otra derivada,
acabó en la condena del magistrado del TSJC Joaquín José Ortiz.

»Pujol. El caso que investiga el
Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona desde que Jordi Pujol confesara su fortuna oculta el pasado
mes de julio es el más mediático,
porque afecta al expresidente catalán, a su esposa y a tres de sus
hijos, acusados de delito fiscal y
blanqueo de capitales. Hay investigación para rato porque las acusaciones pretenden ampliar la indagación y la juez intenta acotarla.
»Catalunya i Territori. El fiscal

presentó escrito de acusación hace ya nueve meses contra tres
exresponsables de una fundación
que lleva ese nombre y que pudo
servir para desviar dinero a Unió
Democràtica. El caso arrancó en
2010 y también podría estar ya
juzgado de no ser por los recursos de la defensas contra la decisión del juez de enviar al banquillo a los acusados.

»Clotilde. El asunto que implica
al diputado de CiU y alcalde de
Lloret Xavier Crespo se investiga
en el TSJC desde hace dos años
por su presunta vinculación con
la mafia rusa. El caso es una derivada de otro asunto que se tramita en la Audiencia Nacional y está
muy avanzado en su investigación.

tigalles, una trobada amb
professorat i estudiants
per informar i donar a conèixer més profundament els continguts, característiques i activitats
1 Febrero,
2015
d’aquesta
especialitat
instrumental. La iniciativa
dóna l’oportunitat de conèixer més profundament l’Esmuc i el professorat del departament de
Música Antiga. Les persones interessades podran
fer una immersió completa en la música dels segles
XVI-XVII i XVIII i XIX,
amb instruments i criteris històrics. També tindran la possibilitat d’aprofundir en temes relacionats amb la música hispànica i amb professorat especialitzat, amb tallers,
classes, assajos, audicions
i concerts. Les jornades
estan pensades per a estudiants del grau Professional i Superior de Música, també per a professorat interessat en la interpretació històrica, i estan
dirigides a persones interessades a realitzar estudis de grau, de postgrau,
màster i d’Erasmus.
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‘Simfònic ara!’, avui, al Palau de la Música ■ ARXIU

Susana Sheiman, que avui a

Música i humor s’uneixen
amb ‘Simfònic ara!’

Susana Sheima
Jamboree

BARCELONA

BARCELONA

El concert i espectacle és a càrrec del Servei Educatiu del Palau de la Música, en col·laboració amb
Yllana i l’Orquestra Simfònica del Vallès.

La cantant de jazz ofereix u
sions, compartint escenari
questra Taller Músics.

10.30/12.30 CONCERT

20.00/22.00 CONCERT
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TROBADES A ‘LA VANGUARDIA’ AMB ALBERTO NADAL, SECRETARI D’ESTAT D’ENERGIA

“Espanya és clau per al
mercat europeu del gas”

Les infraestructures gasistes espanyoles i les futures interconnexions són una oportunitat per
garantir el subministrament energètic amb entrades múltiples i la disminució dels riscos

E

Enric Tintoré

spanya és una oportunitat per a la creació
del mercat comú del
gas a Europa. Així ho
afirma el secretari
d’Estat d’Energia, Alberto
Nadal, que ha posat de manifest la necessitat d’avançar en
la interconnexió gasista entre
els països de la Unió Europea.
La bona infraestructura gasista espanyola, amb set de les
21 plantes de regasificació que
hi ha al continent, sumada a la
diversificació del seu subministrament exterior, poden contribuir a fer que les entrades en
el sistema gasista europeu siguin múltiples i es comparteixin els riscos.
El secretari d’Estat d’Energia va ser el protagonista de
l’edició de les Trobades a La
Vanguardia sobre els reptes
del sector energètic, que es
van celebrar aquesta setmana
al Palau de la Música, en col·laboració amb Enagás, i a les
quals va assistir un selecte
grup d’empresaris.
El director de La Vanguardia, Màrius Carol, va destacar
la importància de reflexionar
sobre la problemàtica energètica del país, en uns moments
com els actuals en què el món
viu una situació de preus del petroli excepcionalment baixos,
que són un revulsiu per al sector i un important estímul per a
la recuperació econòmica.
El president d’Enagás, Antonio Llardén, per la seva part,
va fer referència al context de
volatilitat permanent en què
es mou el sector de l’energia,
influït més que mai per la geopolítica, els preus del petroli.
la irrupció del gas d’esquist i altres factors.
A més, Llardén va apuntar
que el sector no és neutral a
l’evolució de la societat i va
destacar la importància de tenir polítiques energètiques
adequades, ja que són una
peça clau per a la competitivitat i el creixement econòmic.
FORTALESA ENERGÈTICA

En la conferència, seguida
d’un debat, el secretari d’Estat
d’Energia va destacar la fortalesa que té el conjunt del sector energètic espanyol, especialment del gasista, per la
gran contribució que pot fer a
Europa.

Antonio Llardén
President d’Enagás
“El sector energètic és
fonamental per incrementar la competitivitat i consolidar el creixement econòmic del conjunt del país”

Salvador Gabarró
President de Gas Natural

Eduardo Montes
President d’Unesa

“El secretari d’Estat fa un
diagnòstic molt brillant sobre els problemes i els reptes energètics que afronta
el país”

“La reforma elèctrica és
molt lesiva per a les companyies però esperem que
aporti estabilitat reglamentària al sector”

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Sixte Cambra
President de l’Autoritat
Portuària de Barcelona

Joaquim Gay de Montellà
President de Foment del
Treball

“Les interconnexions permetran que el Mediterrani
i Barcelona siguin una porta d’entrada del gas a Europa”

“Cal mantenir l’equilibri
adequat entre la sostenibilitat mediambiental i el cost
de l’energia per a les empreses”
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“No és bo –va dir– que el sistema gasista europeu estigui dividit en dos: entre els que depenen
de Rússia i els que depenen fonamentalment d’Algèria”. Segons
el seu parer, en línia amb les directrius de l’últim Consell Europeu d’Energia, les dues parts
haurien d’estar ben interconnectades, no perquè Alemanya hagi
d’importar gas d’Algèria ni Espanya de Rússia, sinó per disposar
d’entrades múltiples en el sistema, reduir riscos de subministrament i poder fer-ho en cas de necessitat.
La planificació de les xarxes
energètiques europees i les interconnexions entre països, tant gasistes com d’elèctriques, centren
actualment l’interès de la Unió
Europea en el marc de les prioritats d’inversió que estableix el
pla Juncker per dinamitzar l’economia europea, i poden propiciar avanços cap a un veritable
mercat únic de l’energia que
actualment no existeix.
“Europa –afirma Nadal– necessita aquest mercat energètic
únic per ser eficient, per tenir
més força de negociació amb els
països productors d’hidrocarburs i per poder desenvolupar
les energies renovables de manera més eficient de com s’ha fet
fins ara”.
CLAU PER A LA COMPETITIVITAT

Alberto Nadal, en la seva intervenció, va insistir que el sector
energètic espanyol és una de les
grans fortaleses de l’economia
espanyola, que ha d’ajudar a consolidar la recuperació econòmica i la creació d’ocupació.
El secretari d’Estat va voler
destacar que el sector energètic
espanyol funciona bé, que és fiable, que disposa de fonts de generació diversificades, de xarxes
de distribució suficients i ben
mantingudes, així com d’una garantia de subministrament constant i de qualitat.
“Estem tan acostumats que
tot vagi bé quan premem l’interruptor que no hi donem importància –va dir– i això és una cosa
que cal destacar. Els índexs de
qualitat del sector es troben entre els més avançats d’Europa.
Les queixes poden ser pels
preus però no pel servei”.
El secretari d’Estat va defensar que l’objectiu d’una política
energètica correcta, que contribueixi a la recuperació de l’economia, s’ha de cenyir a tres objectius: subministrar energia a
preus competitius, que sigui de
manera segura i, a més. sostenible mediambientalment. Tot això, segons va argumentar en la
seva conferència, és el que s’està
fent, una vegada que s’ha resolt
el problema del dèficit de tarifa,
heretat dels governs anteriors.
Pel que fa al futur, l’estratègia
passa per buscar el millor equilibri entre totes les fonts de generació energètica, aprofitant el
millor de cada una, perquè totes
són necessàries.
BUSCAR PETROLI A CASA

El descens dels preus del petroli
no ha de fer abaixar la guàrdia
sobre el necessari avanç cap a la
independència energètica. Però

això, segons va explicar Nadal,
no significa únicament apostar
per les renovables, que són molt
cares, sinó augmentar els esforços per aconseguir una eficiència energètica més gran en tots
els àmbits, des dels edificis fins
als automòbils, per estalviar
més, i també augmentar l’exploració al territori propi, per buscar hidrocarburs per diversos
mitjans, incloent-hi el polèmic
fracking. Tots els països europeus ho estan fent. Itàlia ja obté
el 10% dels seus hidrocarburs
del sòl propi.
ELECTRICITAT CARA

Nadal va admetre que el preu de
l’electricitat a Espanya encara està per sobre de la mitjana europea. Això no es deu a uns costos
de producció més alts, ja que són
similars als europeus, sinó a les
enormes primes que es paguen
per les energies renovables, que
provoquen que els costos regulats siguin un 40% superiors als europeus.
El gran error del
PSOE, segons Nadal.
és que en el passat,
pràcticament, apostés només per la sostenibilitat ambiental
mitjançant energies
renovables, que són
molt cares, i no per
l’eficiència ni la
competitivitat. Això va provocar un
augment molt significatiu de la factura
elèctrica, va fer
que el dèficit de tarifa es disparés,
que els consumidors fossin penalitzats i que les empreses perdessin
competitivitat.
EL DRAMA DE LES
RENOVABLES

Des del 2005, encara que la demanda està actualment
al mateix nivell
que llavors, els costos de les activitats
regulades s’han incrementat més d’un 200%, especialment per culpa del
creixement de les primes a
les renovables, que ha estat
de més del 760% en aquell
període.
L’augment
exponencial
dels costos va provocar un
desfasament entre despeses i
ingressos del sistema que va
generar un enorme dèficit. Des
d’aleshores fins avui el dèficit
de tarifa acumulat és de 36.000
milions d’euros, dels quals ja
s’han pagat 10.000 milions.
Queden 26.000 milions d’euros
de deute que suposaran un cost
per al sistema de 3.000 milions
d’euros anuals durant 15 anys.
Això suposa, aproximadament,
el 13% de la factura final dels
consumidors domèstics.
El secretari d’Estat d’Energia
va reconèixer que el 2012, al començament de la legislatura actual, el sistema elèctric estava en fallida. Tècnicament funcionava
bé, però financerament era insostenible. Si no hagués pres les dràs-
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Alberto Nadal
Secretari d’Estat d’Energia
“La reforma elèctrica ha
evitat que el rebut de la
llum pugés més d’un 42%
per pagar els costos del sistema provocats per les energies renovables”

tiques mesures que va adoptar el
Govern amb la reforma elèctrica,
hauria calgut una pujada de la
llum de més del 42%, una cosa
del tot inassumible per a l’economia espanyola, ja que hauria fet
impossible l’actual recuperació
econòmica.
Davant la impossibilitat de recórrer als pressupostos generals
de l’Estat, en uns moments en
què calia reduir el dèficit públic,
i atesa la situació de recessió que
patia l’economia espanyola,
Nadal va explicar que es va optar
per repartir els costos entre tot
el sector: els consumidors, a qui
es va traslladar la part més petita, les companyies generadores
–a través d’una pujada impositiva– i l’ajust de les primes a les renovables.
“La reforma elèctrica –va dir
Nadal– ha consistit fonamentalment a adaptar els costos a la
realitat del país. No hi ha hagut
grans drames ni tancaments de
companyies de renovables.
És cert que cada part del
sector es queixa, perquè
considera que assumeix
massa sacrificis, però el
Govern ha repartit l’ajust
de manera proporcional i
s’ha pogut mantenir la
viabilitat financera de cada sector”.
BAIXA EL REBUT DE LA LLUM

Nadal va destacar que,
gràcies a la reforma elèctrica, s’ha resolt el dèficit del sistema, s’ha impedit que es tornin a produir desequilibris i s’ha establert un marc normatiu que garanteix la sostenibilitat econòmica i financera, a més d’evitar,
no només un enorme augment del preu de l’electricitat per als consumidors,
sinó que els últims dos
anys fins i tot s’ha registrat un descens.
El 2013, segons el secretari d’Estat d’Energia, els
preus de la llum van baixar el
3,7 per cent i el 2014 el
4,9 per cent.
“En resum –va assegurar– la
reforma ha afavorit els consumidors, sobretot les famílies, que a
partir d’ara podran veure que la
seva factura està controlada i que,
cada vegada més, representarà
una part més petita del seu pressupost”.
ÈXIT DE LA REFORMA

La reforma elèctrica, en definitiva. segons l’opinió de Nadal, ha
proporcionat seguretat regulatòria, certesa i confiança als inversors i a les empreses, i alhora
garanteix l’objectiu de la política
energètica: subministrar energia
a preus competitius de manera
segura i sostenible.
El secretari d’Estat va explicar que la reforma ha dotat el
sector elèctric de regles d’estabilitat pressupostària. A partir
d’ara, si s’introdueixen nous costos, caldrà assegurar primer
d’on sortiran els diners i qui els
pagarà. Però això, a més, no es
podrà establir amb un simple
decret llei, com va fer el PSOE
per aprovar les primes a les

energies renovables, sinó que
haurà de ser aprovat pel ple de
les Corts.
En contra del que s’ha dit,
Nadal va assegurar que la reforma no ha disminuït el pes de les
energies renovables en el mix de
generació sinó que, més aviat,
continua augmentant. D’aquesta
manera, la reforma afavoreix un
mix diversificat i equilibrat de
generació en què les renovables
seran cada vegada més importants en el futur del país.
Espanya, tot i això, no pot permetre’s el luxe de renunciar a cap
de les seves fonts actuals de generació d’energia: les renovables, la
hidràulica, les nuclears, el gas i el
carbó. Cada una té els seus aspectes positius i negatius, però totes
són necessàries.
EL GRAN ERROR DEL PSOE

L’error del PSOE, va reiterar
Nadal, va ser que es va concentrar només en les renovables i
que, en molt poc temps, a través
d’un decret llei, sense passar pel
Parlament, es van introduir
costos en el sistema elèctric per
valor de 10.000 milions d’euros
anuals, que suposen l’1% del PIB.
Nadal matisa, tot i això, que el
problema no són les renovables
en si mateixes sinó que la seva introducció es va fer abruptament,
de manera desequilibrada, sense
experiència tecnològica i sense
valorar els costos addicionals
que exigeix el manteniment del
subministrament elèctric amb altres fonts de generació estables,
com el gas o el carbó, quan no hi
ha sol o vent.
Espanya, que és un país petit,
va passar en molt poc temps a ser
el principal país del món en energies renovables, sense haver tingut en compte l’elevat cost, que
pagarem tots els espanyols durant trenta anys. La despesa va
ser enorme. Es van importar massivament des de la Xina plaques
fotovoltaiques, amb tecnologia
americana i alemanya, i Espanya
va finançar el cost de recerca i
desenvolupament que va suposar
assajar i perfeccionar-ne el funcionament.
RACIONALITAT I CONTROL

Entre el 2007 i el 2008 es va instal·lar el 80 per cent de l’energia
fotovoltaica que hi ha actualment. Amb les plantes termosolars ha passat una cosa semblant:
tres de cada quatre de les que hi
ha en funcionament en tot el món
són a Espanya. Realment, el país
és una potència en aquest sector,
però a uns costos que s’han revelat enormes.
Nadal assegura que les energies renovables s’han de desenvolupar amb racionalitat i control.
“S’han pres mesures per evitar
que ja no es repeteixi la paradoxa, com passava abans, que com
més sol o vent feia, més pagaven
els consumidors”.
Pel secretari d’Estat és fonamental poder lligar, en el futur,
les renovables amb les interconnexions elèctriques. L’aportació
de l’energia europea contribuirà
a cobrir les interrupcions temporals de subministrament de les renovables i això suposarà un gran
estalvi.
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IBERCAMERA

Magnètic
Daniil Trifonov
CRÒNICA El jove pianista rus enlluerna

amb Chopin amb la Philharmonia Orchestra
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

A

lguns havíem assistit al
novembre al seu triomfal
debut en solitari a Palau
100, però altres no havien
disfrutat encara del seu impressionant talent. En el descans de la vetllada de dijous a l’Auditori, i després de la seva etèria interpretació
del Concert per a piano en fa menor, número 2 de Chopin amb la Philharmonia Orchestra, el públic no deixava
d’expressar la seva sorpresa pel que
havia vist i escoltat. Magnètica versió de l’obra exposada amb mans de
seda sobre el teclat. Com si estigués
tocat per la gràcia divina, Daniil Trifonov va tornar a exhibir una maduresa i sensibilitat impròpies dels
seus 23 anys.
Hi ha pianista. Molt pianista. És
un geni d’aquells que només apareixen molt de tant en tant i no li faltava raó a la insigne Marta Argerich
quan va sentenciar: «Ho té tot i més...
Tendresa i un element endimoniat.

Mai havia escoltat res de semblant».
Opinaven el mateix alguns melòmans, que es remetien fins i tot a
Rubinstein per descriure la capacitat d’aquest jove rus amb aspecte de teenager per transmetre amb
una aclaparadora tècnica i un absolut control –no se li escapa ni una nota– l’univers d’emocions de la partitura.
/ «Toca igual que camina», segons una expressió caçada
al vol. I és així. Els seus propis sentiments es fonen amb la música. Mai
perd l’equilibri i dialoga a la perfecció amb l’orquestra. El nocturn central va ser de somni. Després de la
seva màgica i alada actuació va correspondre a les incessants aclamacions amb una no menys subtil versió
d’una obra de Debussy.
L’aparició d’aquesta llumenera
va deixar en segon pla la resta del
programa amb una intranscendent
versió de l’Obertura Coriolà i una, en
canvi, magnífica recreació de l’HeDIÀLEG PERFECTE
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33 Daniil Trifonov, al costat del piano, saluda el públic de l’Auditori, dijous.

El músic va confirmar
a l’Auditori que és un
geni d’aquells que
només apareixen molt
de tant en tant

roica, de Beethoven. Amb una formació reduïda però de gran qualitat, l’emergent i expressiu Clemens
Schuldt va extreure el millor dels
seus músics. La seva enèrgica però a
la vegada matisada i atentíssima direcció va mantenir la claredat i tensió sonores de la magna simfonia
fins a arribar a l’imponent final.
Una propina amb el vals trist de
Sibelius va arrodonir aquesta cita dedicada a la memòria del desaparegut
Lorin Maazel, que, amb 16 concerts,
va ser una de les batutes fonamentals
per consolidar el cicle Ibercamera. H
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SALUD  Especial

Vithas Xanit, galardonado en
los Premios a la Calidad 2015
 El complejo recogió el certificado Joint Commission International de la mano de la directora-

gerente del Hospital, Mercedes Mengíbar, en un acto en el Palau de la Música de Barcelona
LA OPINIÓN

el Hospital Vithas Xanit Internacional, perteneciente al grupo sanitario Vithas que cuenta con 12 hospitales y 13 centros monográﬁcos altamente especializados denominados Vithas salud en españa, estuvo
presente en la XXVI edición de los
Premios a la Calidad en sanidad
2015 celebrada en barcelona, donde recogió el certiﬁcado de acreditación a la calidad y seguridad de los
pacientes que Joint Commission International otorgó al hospital el pasado mes de julio.
La persona encargada de recoger
esta acreditación, en un evento en el
que solo unas pocas instituciones de
toda españa han sido premiadas, fue
Mercedes Mengíbar, directora-gerente del Hospital, que manifestó
que esta distinción «es sin duda, un
reconocimiento al modelo de hospital que posee Vithas Xanit Internacional, basado en la calidad y en
las personas». Mengíbar estuvo
acompañada del dr. ángel Caicoya,

Mercedes Mengíbar mientras recoge el premio. L. O.
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director médico de Vithas; José Manuel Martín Vázquez, director médico del Hospital Vithas Xanit Internacional; alicia gonzález, directora de enfermería del hospital y
Consuelo garcía, jefa de servicio de
Calidad y documentación Clínica
del hospital Vithas Xanit Internacional.
el Hospital Vithas Xanit Internacional se ha convertido con este reconocimiento en el noveno hospital
de españa, y el primero privado de
andalucía, que obtiene esta acreditación del organismo evaluador de
mayor prestigio a nivel mundial:
Joint Commission International,
una división de Joint Commission
Healthcare organitations (JCaHo)
que tiene como ﬁnalidad mejorar la
calidad de la atención en la comunidad internacional, facilitando servicios de acreditación en todo el
mundo.
el evento tuvo lugar este mes en
el Palau de la Música de barcelona
y estuvo presidido por el conseller de

salut de la generalitat de Catalunya y contó, además, con la presencia
de altos cargos del ámbito sanitario
de la administración central y comunidades autónomas, administración local y universidades.
este acto estuvo dividido en dos
partes. en la primera se efectúo la
entrega de los premios y homenajes de la sanidad donde fueron premiados, entre otros, el Hospital
Universitario Vall d’Hebron (Premio
sFb-grUPo MÉMora a la excelencia en calidad); la Comunidad
Terapéutica «La Coma» del grupo
aTra (Premio Lundbeck españa a
la excelencia en Calidad: salud
Mental y adiciones); la sociedad española de neurología (Premio grup
assistència a la excelencia en calidad: sociedades Cientíﬁcas); o los
hospitales universitarios Virgen Macarena-Virgen del rocío (Premio
dr. Ignasi aragó Mitjans a la mejor
memoria de una Institución sanitaria y social y Premio grupo Igualatorio Médico –Quirúrgico– segurCaixa adesLas a la mejor información sobre actuaciones en
responsabilidad social en instituciones sanitarias); entre otros.
Posteriormente tuvo lugar la entrega de las acreditaciones Joint
Commission, entre los que se encontraba el Hospital Vithas Xanit Internacional, que recogió su reconocimiento a la calidad y seguridad. La
jornada ﬁnalizó con un concierto
para todos los asistentes.
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El PetitPrincep.
El musical
dirigit per desanteriorsEl petit Dali, interpretat
~,ngel Ll~ceri arabmOsica
de Manu per la companyia
0nics produccions.
Guix, quees representaarab gran L’obraexplicala histbria d’unpetit
Exit a la sala Barts, haestat pror- geninascuta Figueres.
EnSalvi Esun
rogat unaaltra vegada,aquestcop nenalegre,somiador
i unamicatramoltdibuixar,sobrefins al 8 demar,cvinent.Basada
enel pellai li agrada
conegut
contede I’escriptor frances tot a la platja, Iloc onva cadadia en
Antoine de Saint-Exup~ry,I’obra acabar
I’escola.
acostaels hensa aquestaentranya- TeotrePo/ioromo.
Rambla,
115.Barcehie histbria d’unamanera
especiali lone. Diumenges,
12.30bores.De10
divertida.
~ 12hores.
SalaBarts.Av, Par~/.lel,
~<
Simf6nic
ara! Dinsdel cicle
62, BarcdoncL
Dissa~tes, ,-"
~6i ~9h~diumenges,
12,
Concerts
enFamflia,el Pa16i 19bores.De25a 90
lau dela M0sica
ofereixdeeUFOS.
m~el concert-espectacle
Simfbnic
ara! Estracta d’unconEl petit Dali. Laprogramaci6
Viu
cert moltdivertit i pocconventiel Teatrerecupera
onalquetrencaalgunsdelsproal Poliorama
I’Exit detemporatocolshabituals
delssimfbnics.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

CARBASSA
= DesprEs
del seuexit6spaspel Versus Teatreamblupi!, la companyia
Titere Artetornaa aquestpetit escenaridel carterCastilleiosdeBarcelonaarabI’estrenade Carbassa!.
Aquestaobra explica la hist6ria
d’enTuBi la Tulina,unapatellaque
s’acabadecasari t~ perdavanttota unavia plenad’obstacles
per superar.Estracta d’unespectade
familiar carregatdevalors per construir un m6nmillor. Unm6npie
d’egoisme,
explotaci6,corrupci6o
violEnciaque~s diffcil d’entendre
infants.
Teutre,East/llejos,17£BorceIoncLDemb,
12bores.9 euros.

Est~interpretatperI’OrquestraSimfbnicadel VallEsi el violinistaTeimurazJanikashvili.AI Ilarg del concert
esprodueixen
rivalitats entreels m6sics, el director,i hi hamoments
dellrantsi sorprenents.
Palaude Io Mdsica.Dem~,10.30i
12.30bores.14euros.
LaP, bd(adeleshistbries.Lacompanyia InfantsTerriblesrepresenta
al
TeatreTantarantana
Lo [6bricode les
histbries, unaobraen quEels nens
s6nels queescriuenla hist6ria que
passa
a I’escenari,veuen
n~ixerel decorati decideixen
el final.
Tantarantano
Teatre.F/ors,22. Barce
lena. Oissabtes,
18h. Diumenges,
12
hores.8,5 euros.
JosepMariaSerra

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 141874

TARIFA: 3060 €

E.G.M.: 677000

ÁREA: 136 CM² - 12%

SECCIÓN: CULTURA

31 Enero, 2015

Ivgn el sensible
MOSICACL~SSICA
Ivdn Martin
Obres de: A. Soler, Granados,
Liszt i Debussy
Lloc i data: Palau de la Mflsica
(29/’i/201S)
JAUME
RADIGALES
Ja conegut del pfiblic barcelonf,
el segon concert del pianista
canari al Palau de la Mflsica va
confirmar les expectatives.
Ivan Martin ds un pianista extraordinari i un artista de gran
sensibilitat. E1 programadissenyat per al concert de dijous no
tenia concessions a la galeria i
les dificultats van ser allh, des
d’unes sonates del Pare Soler resoltes ambvertiginosa velocitat
i ambun discurs clar i nitid. E1
sentit de l’humor es va imposar
en els deliciosos Valsos poetics
de Granados, el mateix autor de
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l’Allegro de concert amb qu6
culminava una brillant primera
part.
La segona va comengar amb
dos Liszt, concebuts tem~ticament i sense pausa entre Nuages gris i els enigm/~tics Funeraffles, en qu~ Martin va exhibir
una gammacolorlstica de paleta imaginativa i variada.
Per als Quatre preludisi L "isle
joyeuse, el pianista va optar per
un Debussy molt masculi, gens
manierista ni amanerat, de pulsaci6 martellejant per6 d’alta
sensibilitat, arab un magistral
glissando i precisi6 mil-limbtrica en les subdivisions ritmiques
per als Feux d’artifice ambqub
culminen els preludis del compositor francbs.
Simp~tic i emp~tic arab el
-massa poc nombr6s- pflblic,
els dos bisos van confirmar, una
vegada rods, que estem davant
d’un gran entre grans: Iv~in, el
sensible.e

