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Clàssica i dansa
MARICEL CHAVARRÍA

CESC GELABERT ES DE NOU VALÈRE NOVARINA.

En tota temporada del Teatre Lliure hi ha
una finestra per a l’últim de Cesc Gelabert. Ara reprèn la celebrada peça sobre
l’escriptor, pintor i director francès Valère Novarina. La va estrenar al Grec del
2016 i la crítica va estar d’allò més excitada: surrealista, fresc, divertit... Joaquim
Noguero parlava en aquestes pàgines
d’“exhibició circense de recursos per presentar la dansa com una forma d’escriptura sobre el paper impol·lut de l’aire”.

MARTIN FRÖST, MISTER CLARINET! Diuen que

el mestre suec és el millor en la matèria.
Caldrà comprovar-ho en el seu debut a
L’Auditori, amb l’Armida Quartett: el
Quartet per a la fi dels temps de Messiaen
(8) i el Quintet amb clarinet de Mozart (9)
8 I 9/XI. L’AUDITORI. 20 HORES

EL LICEU, A LA MEMÒRIA DE PAU CASALS. Josep

Pons dirigeix el cor i l’orquestra del Gran
Teatre en Un rèquiem alemany de
Brahms, amb la Polifònica de Puig-reig, la
soprano alemanya Mojca Erdmann i el
baríton murcià José Antonio López.

DEL 7 AL 12/XI. TEATRE LLIURE DE GRÀCIA

10/XI. GRAN TEATRE DEL LICEU. 20 HORES

EL PIANO I PIOTR ANDERSZEWSKI. Quan el

2008 aquest hereu de la pianística de Varsòvia va debutar com a solista de l’OBC va
deixar el públic extasiat. Ara, una dècada
després, brinda un combinat de l’elegància del clàssic i el temperament romàntic:
Mozart, Chopin, Janácek i Bach.

SIBELIUS PER MULLOVA AL BCN CLÀSSICS. Arrencada prometedora de la segona edició
d’aquest cicle. Viktoria Mullova tocarà
amb la Bamberger Symphoniker el Concert per a violí de Sibelius. Dirigida per Jakub Hrusa, la reputada orquestra alemanya oferirà també Smetana i Dvorak.

8/XI. PALAU DE LA MÚSICA. 20.30 HORES

10/XI. PALAU DE LA MÚSICA. 20 HORES
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Rèquiem per un
‘cantaor’ amb
un ‘cantaor’
excepcional
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

OBC L’AUDITORI 4 DE NOVEMBRE

utor de dues de les millors òperes catalanes
dels últims lustres, Enric
Palomar ha assumit ara
un encàrrec no gaire usual en aquests paratges: en comptes
del típic aperitiu d’un concert, el
compositor badaloní n’ha assumit el
plat principal, una partitura de grans
dimensions i ambició. El canvi del títol anunciat en principi, de Réquiem
a la memoria de Enrique Morente al
menys explícit Réquiem por el cantaor de los poetas, no ha afectat una estructura que evoca una altra missa
de difunts. Com Britten al War Requiem, Palomar combina el text litúrgic en llatí, assumit en bona part
pel cor, amb poemes assignats als solistes que ofereixen una reflexió sobre el misteri insondable de la mort.
Un dels trets distintius d’una partitura que alterna paroxismes sonors amb irisacions postimpressionistes és la desarmant naturalitat
amb què Palomar insereix un cantaor en el ben travat teixit simfonicocoral. L’impacte es veu incrementat
per la interpretació excepcional de
Pere Martínez, d’una generositat
expressiva i una riquesa de matisos
que enriquien els versos de Santiago Auserón i José Gorostiza, al costat del cant més cotonós de la soprano Maria Hinojosa. Per contra, les
parts llatines lluïen amb menys fulgor, amb una escriptura monolítica,
de marcat tremp rítmic, que no treia tot el profit de les possibilitats del
text, defensada per un aplicat Orfeó
Català a vegades difuminat pels envits de l’orquestra. Va ser en les hipnòtiques onades sonores de l’In Paradisum conclusiu on Palomar sí
que va aconseguir l’òptima integració de tots els elements en joc. Josep
Caballé va conduir amb fermesa
l’OBC després d’una primera part
amb tres Danses espanyoles de Granados en les hàbils orquestracions
de Joan Lamote de Grignon i un El
amor brujo de Falla amb més refinament que grapa.e

A

L’abraçada de Josep Caballé i
Enric Palomar. DIEGO RUIZ / TALLER DE MÚSICS
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Un homenatge simfònic a Enrique Morente
L’OBC, dirigida per Josep Caballé, estrena el ‘Réquiem por el cantaor de los poetas’ d’Enric Palomar
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

“Una obra nova sempre és un repte”, diu Josep Caballé (Barcelona,
1974), que avui (19 h) i demà (11 h)
dirigeix l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC) a L’Auditori. L’obra nova és
Réquiem por el cantaor de los poetas, l’homenatge del compositor
Enric Palomar a Enrique Morente.
Caballé no amaga l’entusiasme per
una estrena que no apareix com a
aperitiu del programa del concert,
sinó que n’és el plat fort i que a més
posa en joc l’OBC, l’Orfeó Català, la
soprano María Hinojosa i el cantaor Pere Martínez. “És una obra fantàstica, amb un llenguatge molt
personal i inspirador i en què el pas
entre el món clàssic i el flamenc es
fa d’una manera molt personal”, explica Caballé sobre una obra “de
grans dimensions” que va més enllà dels 45 minuts de durada. “És
una obra difícil i tothom s’està esforçant al màxim als assajos”, diu
Caballé, director general de l’Òpera i Staatskapelle de Halle (Alemanya), titular de la Colorado Springs
Philharmonic (Estats Units) i fla-

mant nou director de l’Orquesta Filarmónica de Bogotà (Colòmbia).
Quan es va plantejar el concert
com a estrena del rèquiem a Morente, Caballé va tenir clar que la composició de Palomar, director artístic
del Taller de Músics, havia de ser “el
gran atractiu de la nit”. Per això s’interpreta a la segona part. Però calia
bastir la resta del programa amb
una primera part que hi lligués estèticament i que permetés que bona
part dels assajos es dediquessin a
l’obra nova. La tria final van ser tres
danses espanyoles de Granados, en
la versió simfònica de Joan Lamote de Grignon, i la suite del ballet El
amor brujo de Falla, que comparteixen “una estètica” amb el rèquiem
de Palomar. Com diu Caballé, “porten la música popular flamenca o espanyola a la música clàssica”.
Nova etapa a Bogotà

La relació entre el director barceloní i Palomar va més enllà d’aquest
concert, perquè el compositor badaloní és artista resident a Halle
aquesta temporada, on estrenarà
unes quantes obres, inclosa Toxiuh
Molpilia, que dirigirà Caballé al
juny. La presència de Caballé al
capdavant de l’OBC és una entrada

El director Josep Caballé durant l’assaig d’ahir amb
l’OBC a L’Auditori. MANOLO GARCIA

més en una agenda cada vegada
més atapeïda, sobretot des que va
ser nomenat director de la filharmònica de Bogotà, càrrec que fins al
juny compaginarà amb la direcció
de la Staatskapelle de Halle. “A Bogotà m’hi incorporo al gener, tot i
que tota la temporada ja l’he programada jo. I a Halle acabo el 31 de
juliol del 2018”, detalla. Per a Caballé, la feina a Colòmbia és “un projecte molt atractiu”. “És una orquestra que viu una efervescència
i amb moltes ganes de fer coses importants; i a més en un país que està canviant radicalment després de
trenta anys de guerra. S’han adonat
que la música i les arts en general
són una manera imprescindible per
arribar a la gent”, explica Caballé,
que recorda que, a diferència d’Europa, el públic colombià és molt
més jove: la mitjana d’edat als concerts de clàssica és de 35-40 anys, “i
sempre estan plens”.
La filharmònica de Bogotà s’inspira en el sistema veneçolà, amb una
orquestra professional i cinc formacions joves. “Arriba a 20.000 nens de
tota la ciutat de Bogotà. És un projecte interessantíssim”, diu Caballé,
que ha dissenyat la primera temporada en només tres mesos.e
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LILA

Combativa ‘Salón, lágrimas y deseo’, el disc que presentarà el 21 de novembre al Palau de la Música, al
Festival de Jazz, canta a l’empoderament femení. La
mexicana, a mig camí entre Chavela Vargas i Janis
Joplin, se sent còmoda entre boleros, blues i ranxeres.

DOWNS

Cantant

“Als EUA
hi ha molta
ignorància
sobre
l’Amèrica
Llatina”

MARTA
TERRASA

Salón, lágrimas y deseo és un disc
sensual i feminista. ¿Tenies clar el
concepte abans de començar?
He dedicat el disc al feminisme i a
les dones, però no va ser fins que
vam acabar-lo i el vaig escoltar que
vaig veure clarament per on anava.
No va ser una decisió racional, sinó
que va sortir del cor.

“L’escenari
és el lloc per
expressar la
catarsi, el
plor i la
decepció de
sentir-te
rebutjat per
un país”
“Ara que tinc
un nen petit,
penso molt
en la
importància
d’inculcar-li
bons valors
respecte
a la dona”

La cantant mexicana publica el seu desè disc d’estudi, Salón, lágrimas
y deseo, vertebrat sobre l’empoderament femení. SONY

En un moment en què les princeses
de Disney fallen a l’hora de transmetre certs valors d’empoderament
femení, cantants com Lila Downs
s’erigeixen com les heroïnes necessàries en tots els àmbits de la vida.
La cantant mexicana fa dècades que
signa àlbums reivindicatius, carregats de bona música i crítica social.
Salón, lágrimas y deseo (Sony) és el
seu nou treball, on l’acompanyen
veus com Carla Morrison, Mon Laferte i Diego el Cigala.

La cançó Peligrosa és tota una declaració d’intencions. D’una banda, tenim una nova generació de
dones empoderades i, de l’altra,
també repunta l’amor romàntic en
el seu vessant més tòxic.
La força d’aquest tema és justament
l’ambigüitat que representa l’amor.
Les dones sovint ens trobem en relacions que són perjudicials, i en algunes ocasions això ens costa la vida. I et fa pensar, què està passant?
Com la violència contra les dones a
Puebla, que tanta por em fa. Ara que
tinc un nen petit penso molt en la
importància d’inculcar-li bons valors respecte a les dones.
Quines han sigut les reaccions?
La reacció de les dones a la cançó Peligrosa, tant a Mèxic com als Estats
Units, és sempre molt alegre. Em diuen: “Quina cançó tan bonica, Lila”;
“Que bé que parlis d’empoderament”. En canvi, alguns companys
de professió em demanen si soc
“una d’aquelles feministes”. És molt
trist veure això...
Deu àlbums d’estudi i continues
amb l’esperit combatiu intacte.
Dir les coses a través de l’art és tan
necessari com l’aire que respiro. És
la primera vegada que em trobo
amb temes que són més clàssics,
que han format part del meu subconscient des de la infantesa. Fins
ara no els havia posat en ordre i els
havia escrit com si fos una carta
d’amor i de protesta als governs dels
meus dos països. Això m’allibera!
Em permet sentir apassionadament
les coses i alhora ser exigent amb les
decisions com a ciutadana.
Deies que l’elecció de Trump et va
trencar el cor; fins i tot li vas dedicar el tema The demagogue. ¿Has
canalitzat la ràbia amb el disc?
L’escenari és el lloc per expressar la
catarsi; el plor i la decepció que
comporta sentir-te rebutjat per un
país que també consideres teu. Trobar-te davant d’un país que no et

respecta i que no et considera el seu
igual. Ja fa moltes generacions que
som presents en aquest país. Tot i
així, continua havent-hi molta ignorància als Estats Units sobre la història de l’Amèrica Llatina, sobre el
continent. I ells mateixos s’atreveixen a dir-se Amèrica!
¿La música sempre ha de tenir un
missatge o posicionament, o també pot servir de punt d’evasió?
Hi ha tants tipus de música! Totes
són expressions i necessitats de
l’ànima. Hi ha moments que necessitem pop per ballar i d’altres que
busquem coses més profundes.
Amb aquest disc m’he adonat que
han aflorat temes des del subconscient. És un àlbum que mira molt
enrere i que reflexiona sobre què cal
fer per tornar a sentir-nos ciutadans i comunitats dignes.
Ets mexicana però el teu pare és
nord-americà. Ets d’entre un lloc
i l’altre. ¿És complex a l’hora de definir la identitat i la pertinença?
Hi ha moments en què sento un
fort rebuig de certs grups, i per
contrarestar-ho he volgut ser més
activa políticament. Sempre he
volgut bastir ponts, ja sigui entre
els indígenes i els mestissos, entre
mexicans i mexicanoamericans,
etc. Als últims discos he evitat una
mica l’anglès i potser al següent hi
tindrà més pes, perquè anirà a buscar un públic nou.
Després de molts anys, t’atreveixes
amb els boleros.
Ha sigut molt difícil, perquè és ficarte en terreny clàssic. Intentes fer-ho
bé, que soni fresc, però alhora que
no sigui gaire diferent de l’original.
També hi trobem ranxeres i cúmbies. ¿Els últims anys certs gèneres
folklòrics comencen a estar més
ben vistos i legitimats per a l’èxit
mainstream?
El moment que vivim a l’Amèrica
Llatina hi té molt a veure, perquè
molta gent gira la vista per veure
què hi fem. Fins i tot gèneres com
el reggaeton fan palès el poder de la
música i transmeten un missatge de
protesta. Fa anys que n’escolto i
m’agrada, i he fet temes com La
cumbia del mole i Zapata se queda.
És cert que ara tot sona igual, però
crec que és un reflex del que demana el públic i perquè comercialment
se li dona molt de joc. Amb una mica de sort en sortirà alguna cosa bona, de tot plegat.
Al novembre tocaràs al Palau de la
Música, al Festival Internacional
de Jazz, i enmig de temps convulsos a Catalunya.
[Riu] El Palau de la Música és un lloc
magnífic. Sí, sí, ja he vist que estan
passant moltes coses. No sé com esteu de tranquils a la capital! Crec que
els canvis sempre són bons, però entenc que és un tema complex.e
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Amb Octavio Paz, el Carles, la Muriel, els Jordis...
✒ Vivim dies trasbalsadors. Hem a Barcelona el 1937, en
tornat als temps remots dels presos
polítics, temps d’infausta memòria.
Hi ha innocents entre reixes, i amb
ells la gastada paraula llibertat torna a prendre tot el seu sentit tràgic.
Oh, llibertat! Ens aclapara una tristor densa, una ràbia insidiosa, una
fonda impotència. Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir... Volem vèncer, esclar. Però tant de bo poguéssim convèncer, només. Tant de bo
poguéssim conviure en pau en
aquesta Espanya que s’allunya, que
ens separa, que ens repudia. “A por
ellos!”, criden. Ja ens tenen, ja ens
han començat a ficar entre reixes.
Quant d’odi, quanta incomprensió,
quanta distància. Quin esquinçament tan encegat.

✒ Enyoro uns temps que no he vis-

cut, temps llunyans i perillosos
d’una fraternitat peninsular i hispànica que també va ser soterrada per
l’odi feixista. Parèntesis lluminosos
de poetes que lluitaven amb la paraula, que ens oferien versos com a
bàlsams de germanor enmig de l’esclat de les bombes. Octavio Paz era

plena Guerra Civil, recitant al Palau de la Música Catalana, empaitant
per la Rambla l’ombra
del seu amic d’infància i
joventut a Mèxic, Josep
Bosch, un llibertari comunista perseguit per
l’ortodòxia soviètica, de
qui havia après a desconfiar de l’autoritat. I a qui
va dedicar un poema
pensant que era mort...

te no son mundos contrarios, / somos un solo tallo
con dos flores / gemelas...”, escrivia Octavio
Paz.

✒ Aquest any l’han de-

dicat a Carles Capdevila
[vegeu la foto del MiraIGNASI ARAGAY
des d’avui]. Dimarts
passat el van inaugurar
DIRECTOR ADJUNT
amb una festa amb mariachis, pa ensucrat i un
espectacle inspirador. Va ser com
L’Escola
tornar a conversar i a riure amb el
✒ Vida i mort, velles companyes. Octavio Paz Carles. Per uns instants vam engaEls mexicans saben recordar els
és un petit nyar el temps, va tornar a ser amb
morts amb alegria. En vaig ser tesoasi de pau nosaltres. Els morts estimats semtimoni aquesta setmana a l’Escola
pre ens acompanyaran i ens aniran
on els
Octavio Paz de Barcelona, un petit
donant vida, i nosaltres a ells. Això
centre de barri amb un equip de infants són és el que expressen els altars de
mestres fantàstic –dels que adoctri- adoctrinats morts del sincretisme religiós mexicà: papers retallats, espelmes, fonen a consciència en els valors de llien la
tos, llum i colors. “Aquesta tradició
bertat, convivència, justícia i pau–,
un oasi educatiu amb molta il·lusió convivència mexicana ens fa recordar, conèixer
i molts immigrants a les aules. i la llibertat i estimar persones que ens acompaAlumnes, mestres i pares, tots plenyen per la vida sent per a nosaltres
una inspiració”, ens van explicar els
gats, cada any fan un altar de morts
mestres, amb Xavier López com a
per Tots Sants dedicat a algú que ja
catalitzador.
no hi és i que estimen. “Vida y muer-

✒ L’any passat va ser a Muriel Ca-

sals a qui van recordar i homenatjar.
I a l’escenari, agraint el gest, hi havia el Jordi Cuixart, ara empresonat. Què diria la Muriel avui? Què
diria el Carles? La vida, la mort, la
llibertat, tan indestriables, com un
vol d’ocells en filera enmig de la immensitat de l’Univers: un, dos, tres
ocells, suspesos en l’aire, suspesos
en el temps. Escrivia Octavio Paz:
“Un silencio de aire, luz y cielo / [...]
Y un pájaro cantó, delgada flecha. /
Pecho de plata herido vibró el cielo,
/ se movieron las hojas, / las yerbas
despertaron... / Y sentí que la muerte era una flecha / que no se sabe
quién dispara / y en un abrir los ojos
nos morimos”.

✒ I nosaltres hem de seguir escri-

vint el present, dia a dia, gest a gest,
compromís a compromís. Hem de
seguir volant, enlairant-nos sense
límits, com fan a l’Escola Octavio
Paz, d’on sortiran ciutadans del futur que seran garantia de convivència i llibertat. Que seran molt millors que nosaltres. Ells són l’esperança d’un país i d’un món millors.
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EL HONORABLE JORDI PUJOL,
PRÍNCIPE DE LAS TINIEBLAS
Su intensa religiosidad, unida ya a la mística de la catalanidad
irredenta, cristalizarían en una implacable lucha por el poder
EFE

El contrapunto
Rafael de la Fuente

E

s la Cataluña actual una creación
del que fuera durante más de 
años su Líder Máximo, el Molt
Honorable Senyor Jordi Pujol?
No es la primera vez que expreso esta opinión, muy ampliamente compartida. Y me
temo que no será la última.
En unas muy recientes declaraciones afirmaba el historiador británico John H. Elliott
que «con las competencias en las escuelas
en los años de Jordi Pujol se ha trasladado a
esas generaciones una falsificación de la
historia y una manipulación con tintes nacionalistas». Tiene razón el autor de «Imperial Spain». La influencia de aquel implacable y astuto príncipe de las tinieblas fue
siempre absoluta.
Siempre tuvo buenos maestros. Hay
quien dice que el paso del adolescente Jordi
Pujol por el antiguo Colegio Alemán de Barcelona, cerrado por la derrota final del Tercer Reich en , tuvo que dejar sus huellas. Antes de eso, pasó el futuro apóstol del
nacionalcatalanismo los años de nuestra
Guerra Civil en el Ampurdán, en la masía de

sus abuelos, lejos de los horrores de Barcelona. Allí leía «El sentimiento de la patria»
de Maragall y el «Elogi de Catalunya» de
Vallés y Pujals. Después vendrían las juveniles inquietudes neoprogresistas y las excursiones campestres con los amigos del
colegio Virtelia. Más tarde comenzaron las
visitas al Abad Aureli Maria Escarré en la
montaña sagrada. Y los escarceos en la
clandestinidad, en paralelo a una eclosión
de piedad mariana. Su intensa religiosidad
de entonces, unida ya a la mística de la catalanidad irredenta, cristalizarían en una
implacable lucha por el poder.

Después vinieron los providenciales dos
años y medio de cárcel, fruto de aquel canto
coral en el Palau de la Música, en , en
plena dictadura, dedicado a la Senyera. Los
que le valdría el ser incluido por el maestro
Sergio Vilar en su libro «Protagonistas de la
España Democrática – La oposición a la
Dictadura -». Se acabó de imprimir en el  de la parisina rue Mazarine en
diciembre de . El joven Príncipe ya había sido armado caballero.
Las fotos de la llegada a Barcelona del Honorable Josep Tarradellas identifican en el
comité de recepción a un discreto y respetuoso Jordi Pujol. No tardaría mucho aquel
paciente y hábil escalador en ocupar en la
Generalitat el sillón presidencial de aquel
venerable anciano. El que el  de octubre
de  desde el balcón del poder entonaría
aquello del «Ciutadans de Catalunya, ja sóc
aquí!»
Después vendrían tantas otras cosas: las
sagas de Banca Catalana, la insaciable tradición del «tres por ciento», las inmensas fortunas acumuladas desde la corrupción institucionalizada. El resto de la historia de esa
rampante cleptocracia –rampante por lo de
la mano abierta y las garras tendidas– ya lo
conocen ustedes. Que Dios nos ayude.

Hay quien dice que el paso del
adolescente Jordi Pujol por el
antiguo Colegio Alemán de
Barcelona, cerrado por la derrota
final del Tercer Reich en 1945,
tuvo que dejar sus huellas
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negación. «Es como
si me hablara en
japonés, no sé de
qué me habla»,
tercia el político
catalán con un tono
de aparente calma,
pero un lenguaje
corporal que
denota inquietud.

El ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias, durante la entrevista que le realizó La Sexta sobre los documentos revelados en los «Papeles del Paraíso»

La independencia
como cortina de humo
CDC completó un viraje soberanista en tiempo
récord, acorralada por los casos de corrupción
Marcos PARDEIRO - Barcelona

«Convergència empieza a hacerse
independentista cuando salta el
caso Palau». La conclusión pertenece a Joan Llinares, el hombre
que fue nombrado director del
Palau de la Música sólo unos días
después de que estallara el escándalo por el saqueo de la institución cultural. Era julio del año
2009 y los investigadores no tardaron en atar cabos con la documentación obtenida en el Palau.
Los papeles hallados en el despa-

cho de Fèlix Millet evidenciaban
que Convergència se había valido
de la institución como mediadora
para obtener comisiones ilegales
por la adjudicación de obra pública en Cataluña.
La imagen de CDC comenzó a
desgastarse a enorme velocidad y
su líder, Artur Mas, no tardó en
elevar el listón nacionalista de su
formación; primero, abanderando la reivindicación de la soberanía ﬁscal para Cataluña para poner ﬁn al «expolio»del Estado y,
poco después, en 2012, poniendo

deﬁnitivamente rumbo a la independencia de Cataluña. En un
tiempo récord, CDC había completado un inédito viraje.
De cara a la galería, los dirigentes convergentes explicaron que
todo se debía la sentencia del
Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut y a la inmovilidad del
Gobierno para acomodar las aspiraciones catalanistas en un
proyecto español. Cataluña, comenzó a argumentar CDC, ya no
podía valerse del esquema autonomista, debía pasar de pantalla.
Lo cierto es que puertas adentro,
Convergència vio en la independencia una gran y perfecta cortina
de humo. No sólo podía servir
para difuminar el escándalo del
caso Palau, sino también para
despistar los fraudes del clan de
los Pujol y las múltiples réplicas
del caso 3%.
Tan descarada fue la estrategia
de CDC que los propios dirigentes

de ERC tuvieron que decir en voz
alta que no todo valía en nombre
de la independencia. «Tapar la
corrupción con la “estelada”, esto
sí que sería desleal hacia el proceso soberanista y hacia lo que
quiere la gente», llegó a aﬁrmar en
febrero de 2015 Alfred Bosch
(ERC), entonces portavoz de los
republicanos en el Congreso.
Los tímidos ataques de Esquerra contrastaron con el contundente intento de la oposición por
ventilar la cortina de humo construida por CDC. A lo largo de los
últimos años, han recordado la

MUCHOS, INCLUSO
EN ERC, HAN VISTO
EN LA «ESTELADA» UN
INTENTO POR TAPAR
LA CORRUPCIÓN

conclusión de los investigadores:
La antigua CDC recibió, presuntamente, 6,6 millones de euros
por la concesión de obras durante
los gobiernos de Pujol y 15 de sus
sedes fueron embargadas.
A la vista de que la credibilidad
de Convergència no hacía otra
cosa que calcinarse, los líderes del
partido asumieron que, en efecto,
no había «estelada» suﬁcientemente grande para tapar los casos
de corrupción y dieron pie a la
refundación del partido, a la conversión en el PDeCAT, en busca de
una remontada. Nuevas siglas y
nuevos líderes.
Pero la maniobra, según las
encuestas, no ha servido para reﬂotar a la otrora hegemónica
formación en Cataluña. La conclusión es que miles de catalanes
han concluido que Samuel Johnson tenía toda la razón cuando
dijo que «el patriotismo es el último refugio de los canallas».

BTV – Katacrac
4-11-2017
Reportatge de l’espectacle familiar Tocatico-totacà, en sessió escolar amb els nens i nenes de
les escoles El Guirigall, Les Rovires i Sobirans. Sumari (00:37), reportatge (06:18 a 09:06)
Enllaç:
http://beteve.cat/programa/catakrac/

