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La
consellera
de la Presidència i portaveu del Govern,
Neus Munté, va assegurar ahir que el president
SECCIÓN:
POLITICA
espanyol en funcions, Mariano Rajoy, no té “cap
credibilitat” quan ofereix diàleg a Catalunya.

El consell nacional de Convergència haurà d’avalar totes les decisions que es prenguin sobre el futur del partit. MANOLO GARCÍA

Camí d’una dissolució gradual
CDC ja planeja els passos a seguir si els militants decideixen fer un nou partit
O.M.
BARCELONA

La refundació de Convergència ha
passat per diverses fases d’ençà que
la va anunciar Josep Rull, excoordinador general del partit, només uns
dies després de l’esclat del cas Pujol.
La successió de convocatòries electorals, el tràfec del procés sobiranista i les turbulències internes –escorcolls a la seu inclosos– han afectat els tempos de la renovació i han
generat girs en l’estratègia. Al novembre, Rull va sortir en roda de
premsa a anunciar la voluntat d’iniciar un procés de dissolució que aniria de bracet de l’impuls d’una nova eina política. La iniciativa va generar un fort debat intern –sectors
de la militància es van queixar d’assabentar-se’n a través d’una roda de
premsa– i, finalment, es va aparcar
en un racó. Des de dilluns passat, el
final del trajecte polític de CDC ha
tornat al centre de l’escena: els militants, que votaran un dissabte de
finals de maig, tindran l’última paraula. I la direcció ja s’ha encarregat
de dissenyar l’esbós d’una dissolució “gradual” en cas que els afiliats
es posicionin a favor d’integrar-se
en un nou moviment.
“La idea és que Convergència
deixaria de ser una fórmula política pública”, asseguren alts dirigents
consultats per l’ARA. “No és tant
que el partit es dissolgui sinó que
s’integri en una cosa més gran”, repeteixen aquestes veus de la cúpula consultades. “CDC no desapareixerà d’un dia per l’altre”, reflexiona una altra font de la direcció, que

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

entre els motius pels quals defensa
aquesta opció hi situa “els casos judicials oberts”, com el del Palau de
la Música, centrat en el finançament de la formació nacionalista.
Fonts consultades per l’ARA assenyalen que al novembre l’equip de
Rull ja tenia planejada la iniciativa
de la integració en un nou espai
–avalat pel president del partit, Artur Mas–, així com també el procés
de participació a la militància que
s’està fent a través d’enquestes i debats arreu del territori. “I els que ara
defensen el que s’està fent ho criticaven abans”, reflexionen des de
l’antic comandament. L’ara conseller de Territori va deixar la màxima
responsabilitat de CDC després
d’entrar al nou executiu català.
Qüestions legals

Una de les claus del procés intern és
que la consulta del maig –o superdissabte, com ja l’anomenen els dirigents del partit– tindrà forma de
congrés extraordinari. Segons l’article 65 dels estatuts, el congrés pot
estar compost per la “totalitat de la
militància”. Un vot afirmatiu a crear una nova eina política equivaldria
a iniciar els tràmits de la liquidació,
que no seria immediata. “Cal tenir
en compte el deute, el patrimoni i
les obligacions actuals que té Convergència”, indica un membre de la
cúpula. En tot cas, en l’escenari de
crear un nou partit, tindria un NIF
diferent al de Convergència.
¿Existeix la possibilitat que la
formació nacionalista s’integri a la
plataforma que està bastint Mas
amb personalitats com Ferran Mascarell i el diputat Oriol Amat?

Disseny
Al novembre
la cúpula
dirigida per
Rull ja tenia
en ment
l’estratègia
Trasllat
La nova seu
del partit a
Barcelona va
costar 6,5
milions
d’euros

Aquesta via està damunt la taula des
del moment que l’expresident de la
Generalitat va anunciar, el 6 de febrer, un “nou moviment” que naixeria de la confluència entre la refundació de CDC i la seva plataforma.
Aquesta última part l’està duent
“molt personalment”, segons els
seus col·laboradors, i n’informa de
manera restringida els alts comandaments del carrer Còrsega. El partit encara té pendent el trasllat cap
a la nova seu, situada al número 339
del carrer Provença de Barcelona i
que li va costar 6,5 milions.
Hi ha dirigents consultats que
comparen la situació que podria
sortir de la votació interna amb el
PSUC i la seva progressiva dilució
dins d’Iniciativa. Un dels interrogants oberts en la redefinició de l’espai central del sobiranisme és la integració –o no– de partits com Reagrupament i Demòcrates de Catalunya. L’escissió independentista
d’Unió, però, genera algun recel a
Convergència. “Rebutgem un model de quotes, ja en vam tenir prou
a l’època de Josep A. Duran i Lleida”, raonen dirigents consultats.
L’escenari de la consulta a la militància ha apaivagat, almenys públicament, el debat per la secretaria
general obert entre possibles aspirants com Jordi Turull i Germà
Gordó. “I Mas, potser com a advertiment, ja diu que el nou partit potser no té secretaria general ni un
president executiu”, exposa un alt
càrrec. La tria de dirigents no es farà fins a mitjans de juliol, un cop ja
s’hagi decidit què s’ha de fer amb
CDC i, eventualment, tenir definides les bases d’un nou partit.e
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Animació:

IDEES

L’escriptor Jordi Puntí presenta (19 h) Les roses de Stalin
(Galàxia Gutenberg), de
Monika Zgustova, que respondrà a les preguntes del
públic a La Central (Mallorca,
237). El llibre fa un paral·lelisme entre la fugida de la filla
de Stalin de l’URSS i la seva
marxa de Txecoslovàquia.

Monika Zgustova

El Palau de la Música acull
la Russian Musical Ensemble
Victoria, amb el violinista
Rodion Zamuruev de solista,
per interpretar Les quatre
estacions de Vivaldi. El repertori de l’orquestra parteix
d’obres magistrals del barroc.
Palau de la Música, 4-6.
21 hores. 18 euros.

v

Rodion Zamuruev

12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es
tants

endres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D

c

LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

G

10

ACHTENBERG. INT.: M. E. WINSTEAD I J. GOODMAN.

COLÒMBIA. 2015. DIR.: CIRO GUERRA. INT.: JAN BIJVOET I ANTONIO BOLÍVAR.

12 A

un accident de cotxe. Quan desperta es troba tancada en una
stada per un home estrany que diu haver-la salvat del dia del
captor assegura que l’exterior és inhabitable per culpa d’un
osa que la protagonista no pot corroborar.
104 min.
21.45
18.00 22.10

15. DIR.: T. HAYNES. INT.: C. BLANCHETT I R. MARA.

APTA

e dues dones molt diferents en la dècada de 1950 a Nova York.
Teresa, treballa en una botiga i somia amb una vida més plena
una seductora dona atrapada en un matrimoni adinerat, però
a que la història es desenvolupa, les seves vides comencen a
cada vegada té més por de perdre la custòdia de la seva filla en
a que el seu marit qüestiona la seva capacitat com a mare en
e mantenia amb la seva millor amiga, l’Abby.
118 min.
20.05
22.20

ndour

15. DIR.: A. WEERASETHAKUL. INT.: J. PONGPAS.

12 A

anscorre en un petit hospital rural on resideixen uns soldats
riosa malaltia de la son. Màgia, tradició oral i espiritualitat es
òria que barreja el present i el passat esplendorós d’una zona
rts, mèdiums i princeses d’altres èpoques.
122 min.
16.00 18.00 22.25

dón

16. DIR.: D. CALPARSORO. INT.: P. VICO I L. TOSAR.

M

El abrazo de la serpiente

20.20

12 A

jós. Sis homes armats assalten la seu central d’un banc a Vae ser un robatori net i fàcil aviat es complica quan la directora
un secret ocult en una de les caixes de seguretat. Els ànims
ders de la banda i la sospita s’estén dins i fora del banc fins
ll el Govern del país.
104 min.
17.50 22.10
20.00
20.25 22.25
18.15 22.40
r 16.25 18.30 20.35 22.45
D 19.30 22.00
a 20.05 22.15
20.00 22.10
22.15

G

M

12 A

Aventura:ElKaramakateésunpoderósxamandel’Amazònia,últimsuperviventdelaseva
tribu,queviuenelmésprofunddelaselvaenunaïllamentvoluntari.Dècadesdesolitud
l’han convertit en una despulla humana, desproveït de records i emocions. 125 min.
c Méliès
22.20
c Verdi HD
22.30

El fill de Saül

HONGRIA . 2015. DIR.: LÁSZLÓ NEMES. INT.: GÉZA RÖHRIG I LEVENTE MOLNÁR.18

A

Drama: Auschwitz, 1944. Saul Auslander és un presoner hongarès que treballa en un
dels forns crematoris d’Auschwitz.
107 min.
n Cinemes Texas
22.00

El Gran Gato

ESPANYA. 2003. DIR.: VENTURA PONS.

APTA

Documental: Documental que ret homenatge a l’extraordinari compositor i cantant JavierPatricioGatoPérez.Inclouelconcertenelqualdiversoscantantsinterpretencatorze
de les seves cançons. Memòria i llegat expliquen un personatge i una època: immigració, mestissatge cultural i idiomàtic, rumba catalana, esforç i desgast de l’artista anònim. Un testimoni sobre la lluita i les ganes de viure de tota una generació.105 min.
Cinemes Texas
22.00

El juez (L’Hermine)

FRANÇA. 2015. DIR.: C. VINCENT. INT.: S. B. KNUDSEN I E. LALLIER.

Comèdia dramàtica: Michel Racine és president d’un temut tribunal penal. El Racine,
tan dur amb si mateix com amb els altres, és anomenat el president de les dues xifres
perquè, amb ell, sempre cauen més de deu anys. Tot canvia el dia en què el Racine es
troba amb Ditte Lorensen-Coteret, quan ella forma part d’un jurat popular. Sis anys
abans, el Racine va estar enamorat d’aquesta dona, pràcticament en secret. 98 min.
Aribau Club
16.45 19.15 22.15
c Balmes Multicines
16.00 18.00 20.00 22.00
c Boliche
16.00 18.00 20.00 22.00
Bosque Multicines
16.10 18.15 20.20 22.25
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c Renoir Floridablanca
16.15 18.15 20.15 22.15

El novato

FRANÇA. 2015. DIR.: R. ROSENBERG. INT.: R. GHRENASSIA I J. RACCAH.

7 A

Comèdia: El Benoit, un noi de catorze anys, ha deixat el camp per mudar-se a París.
El seu primer dia a l’escola resulta ser més difícil del que esperava i aviat se sent
aïllat. Però un dia, la Johanna, una nova companya sueca, arriba a la classe i s’integra
perfectament en la colla més popular. El Benoit, seguint els consells del seu oncle,
decideix organitzar una festa a casa i convidar-hi tots els seus companys. 78 min.
Cinesa Heron City 3D 16.20 18.20 20.20 22.20
c Verdi Park HD
16.00 18.25 19.15 22.30
c Yelmo Cines Icaria
18.20 20.20 22.20

El pregón

ESPANYA. 2016. DIR.: D. DE LA ORDEN. INT.: A. BUENAFUENTE I B. ROMERO.

7 A
fer
Comèdia: L’Arnold té una vida perfecta. Està feliçment casat, té dos fills preciosos i
una feina magnífica com a director teatral a Broadway.
93 min.
n Cinemes Texas
16.00 18.00 20.00
EUA. 2014. DIR.: P. BOGDANOVICH. INT.: IMOGEN POOTS I JENNIFER ANISTON.

Hermanísimas

EUA. 2015. DIR.: JASON MOORE. INT.: TINA FEY I AMY POEHLER.

12 A

Comèdia: Van jurar que no es veurien les cares mai més però, per una quantitat
raonable de diners, estan disposats a fer una excepció. Els germans Osorio, glòries
oblidades de la música electrònica dels 90, han tocat fons. Quan els contracten per
erso de H. R. Giger
LINDA SALLIN.
12 A
anar junts a fer el pregó al seu poble natal, Proverzo, no imaginen què els passarà. Les
H. R. Giger va ser capaç de donar vida a criatures alhora ateseves intencions d’arribar, guanyar-se els diners i sortir corrent es veuen truncades
estranyament atractives. No obstant això, Giger no ha format
per plans secrets, hordes de fans i tradicions ancestrals. Si surten d’allà amb vida,
per plaer.PALAU
Va ser massaDE
per aLA
ell i l’home
entranyable,
divertit
serà tot un èxit.
85 min.
MUSICA
CATALANA

16 A

Comèdia: Explica la història de dues germanes, distanciades des de fa temps, que no
tenen més remei que reunir-se quan els pares els diuen que recullin les seves coses
de la casa familiar per posar-la en venda. Decidides a reviure els seus dies de glòria,vida plena tot i el r
organitzen una última festa amb els seus antics companys d’institut, que acaba en una
bogeria desenfrenada i idònia per a un grup d’adults que van de mal borràs.118 min.c
Arenas de Barcelona 16.00
c
Aribau Multicines
16.00
c
Cinesa Heron City 3D 16.45
c
Cinesa La Maquinista 16.30 19.15 22.00
Glòries Multicines
22.10

High Plains Drifter

EUA. 1973. DIR.: CLINT EASTWOOD. INT.: CLINT EASTWOOD I VERNA BLOOM.

APTA

G

Embolic a Broadway

18 A

Western: Un foraster misteriós arriba cavalcant des del desert fins a Lago, una ciutatc
molt castigada per la violència.
102 min.c
c Phenomena
18.00
c
c
Hitchcock/Truffaut
FRANÇA, EUA. 2015. DIR.: KENT JONES.

7 A

Documental: En 1962, François Truffaut va persuadir Alfred Hitchcock de seure amb
ell per fer una entrevista d’una setmana sencera, on el gran autor britànic compartiria
amb el seu jove admirador els secrets del seu cinema. Basada en els enregistraments originals de la seva trobada, aquesta pel·lícula il·lustra la lliçó més gran de
cinema de tots els temps, llançant-nos al món del creador de Psicosi, Els Ocells ic
Vertigen, entre d’altres. La visió singular de Hitchcock és dilucidada per cineastesc
com Martin Scorsese, David Fincher o Richard Linklater.
80 min.
n Verdi HD
12.00
n Verdi Park HD
17.40 20.50
fills
c Verdi Park HD
16.05 22.35
n

Julieta

ESPANYA. 2016. DIR.: P. ALMODÓVAR. INT.: ADRIANA UGARTE I EMMA SUÁREZ.12

L

AA

Drama: El film parla del destí inevitable, del complex de culpa i d’aquest misteri in-Drama:
sondable que provoca l’abandonament de les persones que s’estima, esborrant-lesprés
com si mai no haguessin significat res. I el dolor que aquest abandonament provocaclusi
en la víctima. La pel·lícula narra trenta anys de la vida de la protagonista, des de l’anyMoll
85 del segle passat fins al 2015. No resulta casual que la millor època de la Julieta co-armada
rrespongui als anys 80, i en l’actualitat la seva vida sigui una catàstrofe sense solució.les
Només un miracle la salvarà. I els miracles de vegades passen.
95 min.s’enamor
Arenas de Barcelona 15.40 17.50 20.00 22.10
Aribau Multicines
16.20 19.10 22.00
Balmes Multicines
16.20 18.20 20.20 22.15
c Balmes Multicines
17.00 19.00 20.45 22.30
c
Bosque Multicines
16.05 18.10 20.15 22.20
c
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CITAS de la semana
Clásica
MARICEL CHAVARRÍA

GOERNE Y KENTRIDGE. El barítono

Matthias Goerne aterriza en el
Palau de la Música acompañado
de los poderosos vídeos del artis
ta sudafricano William Kentrid
ge. Goerne, continuador y máxi
mo exponente de la tradición lie
derista alemana, abordará el
monumental ciclo Winterreise
de Franz Schubert. Veinticuatro
canciones que tienen como tema
principal el amor no correspon
dido. Los vídeos de Kentridge
subrayarán el carácter oscuro y
de desesperación de este prota
gonista romántico.
PALAU DE LA MÚSICA. 14/IV

ROMANTICISMO Y UN GRAN CORO.

Considerado uno de los mejores
coros del mundo, el Arnold
Schoenberg Chor llega al Palau
de la Música. Dirigido por su
fundador y titular, Erwin Ort

LA AGENDA DE HOY
Barcelona ciudad

Música
ner, ofrecerá un paseo por algu
nos de los momentos corales
más relevantes del Romanticis
mo alemán. Interpretarán obras
de Mendelssohn, Bruckner, Re
ger, Schubert y Brahms.
PALAU DE LA MÚSICA. 12/IV

HÄNDEL EN VERSIÓN CONCIERTO. El

Gran Teatre del Liceu programa
durante dos días y en versión
concierto el Serse de Georg Frie
drich Händel, estrenado en 1738
y considerado por muchos como
la más mozartiana de sus obras.
Una pieza de belleza musical ex
cepcional que contará con la
mezzosoprano Josè Maria Lo
Mónaco como Serse, la soprano
Hanna Husáhr o la contralto So
nia Prina para una historia de
amor y engaño en la antigua Per
sia interpretada musicalmente
por el Ensemble Matheus que
dirige JeanCristoph Spinosi.
GRAN TEATRE DEL LICEU. 15 Y 16/IV

ESTEBAN LINÉS

POESÍA SONORA. El ciclo Solos
reúne al grupo electrónico Bra
dien y al poeta Eduard Escoffet,
con el nuevo álbum de la banda,
Escala, como razón formal. El
concierto incluye proyecciones
y una cuidada iluminación.
TEATRE ROMEA. HOY. 20.30 H. 10 €

CATHY ‘REBELDE’ CLARET. La cantan

te gitana presenta Solita por el
mundo, sorprendente obra en la
que ha colaborado Pascal Come
lade y en donde dialogan pop,
flamenco, rumba y canción fran
cesa. Se anuncian invitados sor
presa.
JAMBOREE. JUEVES. 20 Y 22 H.

LA PELÍCULA DE TINDERSTICKS. La
gloriosa banda liderada por
Stuart Staples aterrizó por últi
ma vez en Barcelona en el 2012, y
ya había hambre. Ahora vuelve

con su impecable, embriagador y
sutil último álbum The waiting
room, una obra de perfiles cine
máticos también ya que cada uno
de los temas en él incluidos ha
dado pie a la realización de un
cortometraje de realizadores di
ferentes. Espectáculo completo
con la voz de barítono de Staples.
L’AUDITORI. JUEVES. 21 H. DESDE 20 €

DE LOS TIEMPOS DE BEAUTIFUL
SOUTH. El festival Blues & Rit

mes de Badalona ha conseguido
programar la única actuación en
España de Paul Heaton (The
Housemartins, The Beautiful
South), que vendrá acompañado
de Jacqui Abbott, antigua com
pañera suya en The Beautiful
South. La excusa es la presenta
ción de su nuevo álbum conjun
to, el estupendo Wisdom, laugh
ter and lines.
TEATRE PRINCIPAL DE BADALONA. SÁBADO.
21 H. 28€

Dels nanòmetres als terawatts.
Nanociència i nanotecnologia al
rescat de l’energia. Conferen-

cia a cargo de Pedro GómezRomero (ICN2-CSIC), dentro
del ciclo Dilluns de ciència:
Nanociències i Nanotecnologia. El futur ja és aquí!.
Residència d’Investigadors.
Hospital, 64 (18.30 horas).

Antologia de contes. Presenta-

ción de este libro de Foster
Wallace, a cargo de Vicenç
Pagès Jordà y Ràfols Gesa,
traductor.
Librería Documenta. Pau Claris,
144 (19 horas).
Mirades. Proyección de este

documental, que muestra la
tarea de la fundación Ulls del
Món en Mozambique. Coloquio con Elisenda Rom Suñol,
de Ulls del Món, y Chus López,
de CreaRSA.
Biblioteca Jaume Fuster. Plaza
Lesseps, 20 (19 horas).
Blow Up: jazz en imatges.

Conferencia a cargo de Edgardo Dobry.
Biblioteca Poble Sec. Blai, 34 (19
horas).

FLORENCE+THE
MACHINE

En los confines de Hibernia.
Conferencia a cargo de David
Revelles, periodista especializado en periodismo de viajes.
Amics de la Unesco de Barcelo
na. Mallorca, 207 (19.15 horas).
3 euros.

P.ST.JORDI. SÁBADO 21 H

Concierto de inten
sidades y emocio
nes es lo que pro
mete la presencia
de Florence and
the Machine , es
decir, el poliédrico
combo liderado por
Florence Welch. La
formación británica
está inmersa en
pleno How Blue
Tour, en el que
está presentando
oficialmente su
último álbum How
big, how blue, how
beautiful, aparecido
a mediados del
pasado año. Ade
más de la simbiosis
de soul y rock, la
simple presencia de
Florence ya es todo
un reclamo.

La Barcelona d’Hermes. Pre-

sentación de este libro de los
Caçadors d’Hermes, a cargo
de Elisenda Albertí, editora del
libro, Daniel Venteo, historiador, y los autores.
Llibreria Jaimes. València, 318
(19.30 horas).
Solos. Nueva sesión de este

ciclo con el concierto de la
banda de electrónica Bradien
y el poeta Eduard Escoffet,
que vuelven a los escenarios
con motivo de la publicación
de su nuevo álbum, Escala
(2015).
Teatre Romea. Hospital, 51
(20.30 horas). 10 euros.

MARIO RUIZ / EFE

Teatro
JUSTO BARRANCO

CIRCO RABIOSAMENTE NUEVO. Re

gresa al Mercat de les Flors el ci
clo Circ d’ara mateix, que mues
tra los nuevos territorios por los
que se adentran las artes circen
ses. El arranque va a cargo del
espectáculo francés Le vide (El
vacío), una pequeña joya con un
especialista en cuerda suspendi
da y un violinista. Por Circ d’ara
mateix pasarán compañías como
Animal Religion –con Sapiens
zoo, un escaparate de acrobacias
y equilibrios a ritmo de música
clásica y electrónica– y Circ
“eia”, con su nueva creación, in
Tarsi, tras el éxito de Capas.
MERCAT DE LES FLORS. DEL 14/IV AL 1/V

CIUDAD DE SOMBRAS. Llàtzer Gar

cía y su compañía Arcàdia vuel
ven tras el gran éxito de La pols.
El jueves aterrizan en el Espai
Lliure con Sota la ciutat, una cró
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Cine
nica de ilusiones perdidas con
personajes obstinados en dar un
sentido extraordinario a sus vi
das para salir de la mediocridad.
ESPAI LLIURE. 14/IV AL 1/V

MOLINA Y GUTIÉRREZ CABA. Dos es

trellas, Emilio Gutiérrez Caba y
Ángela Molina, para César &
Cleopatra, una obra de Emilio
Hernández dirigida por Magüi
Mira sobre el poder, la corrup
ción y la seducción que narra el
encuentro en el limbo de la eter
nidad de dos antiguos amantes,
Julio César y Cleopatra, que iro
nizan sobre lo que vivieron.
TEATRO ROMEA. DEL 13/IV AL 1/V

LAIA MARULL REPITE. Tras triunfar

en el Espai Lliure, Laia Marull
vuelve con el monólogo La llista
a La Villarroel. Una obra sobre
cómo lo importante suele ser
desplazado por lo urgente.
LA VILLARROEL. DEL 13/IV AL 1/V

SALVADOR LLOPART

GATO PÉREZ. Cumpliría hoy 66
años el añorado Gato Pérez,
aquel argentino que un día llegó
a Barcelona con una maleta, una
guitarra y muchos sueños. En
tonces descubrió otra cosa, la
rumba. Gato, que murió en 1990,
dejó tras de sí un reguero de
emociones en forma de cancio
nes que Ventura Pons rememora
en El gran Gato (2002), donde
los amigos de Gato Pérez habla
ban de recuerdos compartidos
con el poeta de la rumba. Uno de
esos amigos que aparecen en el
filme es el también recientemen
te fallecido Carles Flavià. Para
recordarlos a ambos, a Gato Pé
rez y Carles Flavià, el cine Texas
recupera el documental con un
añadido: cuarenta minutos de
conversación inéditos entre Fla
vià y Sisa sobre el gran Gato rum
bero. El acto será presentado por

el propio Ventura Pons y contará
con la asistencia de Jessica Pé
rez, hija de Gato Pérez.
CINE TEXAS. HOY. 22.00 H. 3 €

VÉRTIGO. Oportunidad de revisi

tar –en perfectas condiciones de
proyección– la obra magna de
Hitchcock. Esa historia en círcu
los concéntricos de un traumati
zado James Stewart obsesiona
do con dos mujeres, una viva y la
otra muerta, que son la misma
(Kim Novak). Todo en Vértigo
son símbolos, presagios y locura.
CINE PHENOMENA. MARTES. 16.45 H. 6€

VIVIR SU VIDA. La Filmoteca de

Catalunya prosigue con su ciclo
Godard con Vivre sa vie (Vivir su
vida) (1962), construida en doce
escenas sobre una joven parisina
que ejerce de prostituta. Con la
gran Anna Karina, entonces mu
jer del cineasta.
FILMOTECA. 22 H. SÁBADO. 4 €

Homenatge a Gato Pérez.

Proyección de la película El
gran gato, presentada por su
director Ventura Pons. En el
transcurso del acto habrá un
recuerdo para Carles Flavià,
con una conversación que
tuvo con Sisa, hablando del
Gato Pérez. 3 euros.
Cines Texas. Bailèn, 205 (22 h).
SI DESEA PUBLICAR UNA ACTIVIDAD EN
ESTA PÁGINA O EN LA AGENDA DIGITAL
DE LA VANGUARDIA, ENTRE Y CREE SU
CUENTA EN:
WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

TELÉFONOS ÚTILES

Emergencias ................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat . 012
Sanitat respon ................................ 061
Policía ............................................ 091
Guardia Civil ................................... 062
Guardia Urbana Barcelona .............. 092
Bomberos de Barcelona .................. 080
Información carretera ....... 900-123-505
Gas Natural ...................... 900-750-750
Fecsa-Endesa .................... 902-536-536
Cerrajeros 24 h ................ 93-446-59-59
Serveis Funeraris de BCN ... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris..... 902-230-238
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MOStCA

E1 llibre-CD dels concerts de Joan Daus
al Palau, en exclusiva ambI’ARA
ARA
B~CELONA

Joan Daush va tancar una etapa el
desembre passat amb un doble concert al Palau de la Mflsica que va titular La festa final. Va ser una nit
antolbgica en qu~ van sonar els populars temes dels seus dos discos
(Jo maimaii Onserbs dem~~) i de les
dues bandes sonores dels films Barcelona, nit d’estiu i el seu spin-off.
"Durant cinc anys han passat moltes coses, la roda t’arrossega iet fa
treure disc rere disc, can~6rere can~6, i penses que potser toca respirar, Joan Daush es va acomiadar temporalment dels
disfrutar-ho i celebrar-ho", explica escenaris al desembre. ~
el mflsic. "Ho vampreparar com qui
prepara el sopar de l’flltim dia de
vales ganes de viure del pflblic.
colbnies: que tot quedi b6 i que
La sensaci6 ~s de comuni6", afirsigui el record que te n’emmael mflsic, que va comptar arab
portarhs", afegeix.
la seva banda habitual, a m~s
Tendresa,de Lluis Llach, i
d’una secci6 de corda, un cor i
Quan soni la tendresa van
col-laboradors corn Sara Pi, Martl Maym6,Florenci Ferrer, Sanencetar un llarg concert que,
corn ~s habitual en els espectos Berrocal i Jan Biosca.
tacles del gran mestre de ceriEls que ho vulguin reviure i els
mbnies que ~s Joan Daus~, va
que s’ho van perdre ho podran reestar ple de situacions entranyadescobrir en el llibre i doble CD
que vendrh en exclusiva I’ARAel
bles, emotives i divertides arab el
pflblic unnen vasortira cantar Teo
cap de setmanaque ve, els dies 16
va a l’escola, hi va haver una petici6
i 17 d’abril, per 12,95 euros. Joan
de matrimoni i un Truca’m arab els
Daus~ho resumeix aixi: "Felicimbbils il-luminant el Palau . "Noratat pura".~
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Ibermúsica
desembarca en
el Palau con
BCN Clàssics
JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Llenar el Palau de la Música
con una oferta capaz de seducir al melómano de toda la vida y atraer nuevos públicos.
Con esta ilusión nace el ciclo
BCNClàssics, que supone el desembarco en el templo modernista de Ibermúsica, la principal promotora de música clásica de España, fundada por Alfonso Aijón. El alma mater del
nuevo ciclo es Llorenç Caballero, director de la Orquestra de
Cadaqués. Daniel Barenboim,
Neville Marriner, Gianandrea
Noseda, Daniel Harding, Josep Pons y Jaime Martín actuarán en el nuevo ciclo que
se abrirá el 2 de octubre con
los Pequeños Cantores de Viena. “Hemos creado un ciclo estable y ecléctico que combina
diferentes estilos, formaciones y enfoques para disfrutar
la música clásica”, explica Llorenç Caballero, que retoma para el nuevo ciclo el nombre de
BCN Clàssics, utilizado por la
Orquestra de Cadaqués en sus
conciertos de la Sala Oval del
Museu Nacional d´Art de Catalunya (MNAC) de 1997 a 1999.
El nuevo ciclo ofrecerá seis
conciertos de abono entre el
19 de octubre y el 18 de mayo
de 2017, tres de ellos a cargo
de la Orquestra de Cadaqués,
dirigidos por su director honorífico, Neville Marriner, su director principal, Gianandrea
Noseda, y su titular, Jaime
Martín, que contará con el violinista Daniel Hope como solista del Concierto núm. 1 de Bruch. Daniel Barenboim se suma al proyecto con un recital,
el 24 de noviembre, con obras
de Franz Schubert y Claude
Debussy. Y Daniel Harding y
la Joven Orquesta Gustav Mahler contarán con el prestigioso baritono Christian Gerhaher como solista.
El gran repertorio domina
la programación, con protagonismo especial de Beethoven,
e incluye dos oberturas de Ferran Sor como única presencia de la música española.
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Núria Pradas en la tienda Santa Eulalia con el jefe de la

La historia de la tienda de mo

Sueños al deta
al por m
MAR ROCABERT, Barcelona
El esplendor de los años veinte
abre Sueños a medida, una novela de Núria Pradas que retrata a
través de la tienda de moda Santa Eulalia dos décadas de Barcelona en las que la burguesía pasó
de vestir a medida a vivir la crudeza de la Guerra Civil y la posguerra. Cuando repartieron miserias al por mayor, sobre todo entre la clase trabajadora. La escritora se ha inspirado en este comercio histórico, que organizó el
primer desfile de moda de la ciudad en 1926, fue puntal del auge
de la alta costura y no cerró nunca las puertas, hasta ahora, que
ofrece prêt-à-porter de lujo en el
establecimiento del paseo de
Gràcia.
Con el nombre ficticio de Andreu Molins, que representa a
Luis Sans, el abuelo del actual
propietario, Sueños a medida
(Penguin Random House en castellano, Columna en catalán) recorre unos años convulsos en la
ciudad a través de esta familia,

pero también de
que trabajaban en
Santa Eulalia, situ
mente en el Pla de l
trasfondo es real, la
manas son inventa
Entre los vestid
vestían las señora
felices veinte y los u
litares que vendió
colectivizada —así
el nombre—-, el libr
mo eran las relacio
lia con los emple
que se ha reunido c
res jubilados para
se, cuenta que el d
hombre muy queri
mundo, que tenía s
ro era muy genero
Y han sido los
los que le han ayud
el ambiente que se
la tienda, aportán
anécdotas. Alguna
das en el libro, com
Carmen Polo, espo
En la novela se cu
dreu Molins, poco a

74

cultura
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UN CREADOR INTERNACIONAL

La llarga espera
de Plensa

MÒNICA TUDELA

El Palau de la Música planta una escultura
de l’artista de 4,5 metres a la porta de l’auditori
NATÀLIA

Farré
BARCELONA

Les seves escultures ocupen places i carrers de mig món i l’altre
mig es disputa les seves obres. Però Barcelona, la seva ciutat, li mesquineja l’espai. És la gran paradoxa
del treball de Jaume Plensa (1955),
probablement l’artista català amb
més projecció internacional i amb
menys reconeixement local. A tall
d’exemple: a la capital catalana hi
ha quatre escultures seves, però totes de dimensions reduïdes, totes
datades als 90 i totes amb poc o res a
veure amb la seva creació actual. De
la dècada dels 80 són la mitja dotzena de peces amb la seva firma que
custodia el Macba, però mai o gairebé mai són a les sales. La seva especialitat són les reserves. I ens hem de
remuntar fins al 1996 per trobar la
seva última, a més a més de primera, gran exposició a Barcelona.
El futur s’augura com a mínim
incert: l’anunciada mostra al Mac-

ba per al 2017 està en suspens, igual
que ho està la icònica escultura que
li va encarregar Xavier Trias, el 2014,
quan era alcalde. Una obra ambiciosa amb vocació de convertir-se en
una icona per a la ciutat i que Plensa imagina amb 52 metres d’altura
(el monument de Colom en fa 60),
amb cara de dona i ubicada al mar, a
l’espigó del gas, entre la platja de la
Barceloneta i la del Somorrostro. És
un projecte que l’escultor somia des
de nen i fa tota una vida que espera,
però també és un projecte lent. Així
que la decisió no es pot demorar gaire més si la ciutat vol sumar un nou
atractiu i alhora homenatjar d’una
vegada per sempre l’home que el rotatiu The New York Times va definir el
2011 com «un dels artistes públics
més importants del món».
L’actual ajuntament no descarta
tirar endavant el projecte, però vol
analitzar-lo i sotmetre’l a debat. De
moment, dimecres que ve el tema
se servirà a la taula de discussió Escultura a l’horitzó: Skylines ideològics de
Barcelona, dins del cicle ¡Valor! que
se celebra al Palau de la Virreina. Se-
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rà la primera vegada que es parlarà del projecte en públic, ja que ni
el consistori ni l’artista l’han explicat encara. Cosa que Plensa continuarà sense fer, ja que no es preveu la seva presència a l’acte. Sí que
va assistir dijous a l’acte d’inauguració de la petita mostra que li dedica el Palau de la Música. Quatre
obres recents que dilueixen temporalment el maltractament artístic que rep des de la ciutat i que donen una oportunitat als barcelonins de disfrutar de les seves peces
més actuals sense necessitat d’agafar el cotxe. A Andorra i Saragossa
hi ha les seves escultures modernes més pròximes.

Ferro, acer i basalt
Fins al mes de setembre, Carmela,
quatre metres i mig de ferro colat
amb la cara d’una adolescent, cobrirà el buit de plenses actuals als
carrers de Barcelona des de la cantonada del Petit Palau. I fins al 16
de maig lluiran les altres tres escultures dins de l’auditori modernista: Silent music III, la silueta del
tors d’un home construït amb notes musicals entrellaçades realitzades en acer inoxidable, al Foyer;
i Sanna’s dream i Rui Rui’s dream, a
la Sala Lluís Millet. Aquestes du-

33 Reparació 8 L’escultura de Plensa davant el Palau, ahir.

No se sap res de la
mostra prevista al
Macba ni del seu
icònic projecte
per a la ciutat
es últimes escultures, dues cares
d’adolescents, com Carmela, però
una mica més petites, dos metres
d’altura, i creades amb basalt en
lloc de ferro. Aquestes obres, a més,
no són inèdites ja que totes dues es
van exposar a la mostra que el museu de Ceret, al Vallespir (França),li
va dedicar l’any passat. Tampoc és
nou el diàleg que Plensa estableix
amb el passat. Si ara interactua
amb el modernisme de l’arquitecte Domènech i Montaner, fa menys
d’un any ho feia amb el renaixentista Andrea Palladio a l’església de
San Giorgio Maggiore de Venècia.
L’exposició forma part de la proposta que la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música va iniciar fa
cinc anys per impulsar el diàleg
entre la música i les diferents arts
plàstiques; i és, de moment, l’única mostra prevista sobre Plensa a
Barcelona i també a Espanya. Perquè si el Macba es recorda poc de
l’artista, encara ho fa menys el Reina Sofia de Madrid. El museu madrileny té un total de 19 obres de
Plensa als seus fons que rara vegada exhibeix. I malgrat que tots els
llorejats amb el premi Velázquez
(l’escultor ho va ser el 2013) són homenatjats amb una gran mostra a
la pinacoteca, tampoc se sap res de
l’exposició que aquesta institució
havia d’acollir el 2017. Plensa no
desespera, o almenys no desespera públicament, i afirma que no té
pressa, que encara es pot esperar.
¿Fins quan? H
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Noms propis

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

era; és molt més

ta i en horitzona revolució que
ics i que suposa
denes convencirmules per fideabast a internet
ada d’entreteniel sector hauria
nt per endinsarel de negoci daun cert vertigen
si no volen aca-

visió
mòbil és
que es
ims anys

Justin
Welby
Arquebisbe
de Canterbury

bar tenint un paper subaltern en el mapa de
la comunicació de masses del segle XXI. La
dada que a Espanya el 47% dels espectadors
ja consumeixen productes televisius a la carta és contundent, i encara que seria temerari aventurar la mort de la televisió que es mira de manera passiva des del sofà familiar,
l’època del seu absolutisme ha passat definitivament.
Els interessos econòmics en joc en el paradigma que s’acosta són enormes, i la presa
de posicions per part dels agents concernits
anuncia una dura batalla. Dues qüestions
s’haurien de tenir en compte en tot cas. La
primera, que el combat contra la pirateria a
internet serà molt més important. La segona, que l’augment de l’oferta no farà necessàriament més savis i assenyats els ciutadans. No s’ha de confondre quantitat i qualitat, i l’esperit crític hauria de prevaler tant
en l’entorn digital com en allò que acabi
quedant de l’analògic.

de la història

oments compliiana de Gal·les,
s situacions, enacor, comptant
ànics que fan els
barats –coment– i els conflictes

el II ha vist la rane Unit, des del
que en un altre
peri colonial bri-

tànic fins a la declinant pèrdua de pes del país a Europa i al món, una deriva que els partidaris del Brexit, de la sortida del Regne Unit
de la Unió Europea, convertiran, si guanyen
el pròxim referèndum, en un país perifèric i
marginal. La imatge de la reina juntament
amb un príncep hereu que s’acosta als 70
anys explica nítidament un Regne Unit que
sembla que camina cap a l’anacronisme en
comptes de caminar cap a un futur, certament difícil, però necessàriament obert al
món.

Ferreres

EEEE

Amb plausible sinceritat, el cap espiritual de 85 milions d’anglicans
a tot el món ha admès que és fill illegítim d’un secretari personal de
Winston Churchill, que va mantenir relacions esporàdiques amb la
seva mare «esperonades per l’alcohol».
3Pàg. 18

Isabel
Dos Santos
Empresària

EEEE

L’estratègia de bloqueig al consell
del Banc Portuguès d’Inversió que
manté la filla del president d’Angola impedeix que CaixaBank culmini la seva operació de compra, que
ja fa gairebé un any que dura. El
BCE imposarà sancions si dilluns no
hi ha fumata blanca.
3Pàg. 29

Alberto
Contador
Ciclista

EEEE

Pletòric de forces, el corredor de
Pinto s’endú per quart cop la Volta
al País Basc després de guanyar una
dura contrarellotge final. El gran
moment de forma li augura una
excel·lent temporada i potser allargar la carrera esportiva. 3Pàg. 64

Mariona
Carulla
Presidenta del
Palau de la Música

EEEE

Aquesta entitat ha impulsat l’exposició de quatre obres de Jaume Plensa, un dels artistes barcelonins amb
més prestigi internacional i amb
qui la seva ciutat té deutes pendents a causa de l’oblit al qual l’ha
condemnat.
3Pàg. 74

Bruce
Springsteen
Músic

EEEE

El Boss suspèn un concert a Carolina del Nord en senyal de protesta
per una llei contra gais, lesbianes i
transsexuals. «Hi ha algunes coses
que són més importants que el
rock, i la lluita contra el fanatisme
n’és una», ha assenyalat. 3Pàg. 76

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA
ÀREES. Entre
tots: Joan Cañete. Internacional: Marta López. Política: Neus Tomàs. Economia: Olga Grau. Coses de la

rnat Gasulla i Iosu de la Torre.
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Uagenda
BARCELONA
10.00 MERCAT
El Flea. Corn cada segon
diumengede mes, el metcat de segonam~ts’instal-la a plaQaBlanquerna
(rere el MuseuMaritim).

BARCELONA
17.30 CONCERT
’Concierto de Aranjuez
75° aniversario’. Elguitarcista Rolando S~adun
du, al Palaude la Mfisica,
un programaque inclou la
famosa pe0a de Rodrigo
per a guitarra espanyola.

BARCELONA
1G.30 DOCUMENTAL
’Monty I:~thon: The
Meaningof Live: Segon
d~ dc p~ojccc~~d ~esti-~
Serielizados del documental, ara estrenat, del
mitic grup humoristic angl~s. A1CinemaMald~t.

El retorndelsAt the Drive-In

Julieta Venegas
aterra al Liceu

BARCELONA
20.00 CONCERT
Una d~cadadesprds de separar-se, ]a banda nordamericana de post-hardcore torna a Razzmatazz.

BARCELONA
20.00 CONCERT
La cantautora mexicana,de les m~srellevants del
g~neredel pop ]]ati, actua dins del Suite Festival.
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BARCELONA
|9.30 CONCERT
SiempreAs|. Elgrup sevilla presentaa l’Auditori
l’filtim disc Corazdn
i repassa els temes m~spopulars del seu repertorY.
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ropea. En 2009 parecía posible
que llegara al 75% de renta media, con el que una región deja
de ser menos desarrollada, pero
lleva 3 años estancada en el
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UN GRAFITERO EXTREMEÑO
PINTA LOS CASCOS
DE MARC MÁRQUEZ
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David Matas muestra uno de
los cascos que ha pintado.
:: JOSÉ VICENTE ARNELAS

Sólo un giro inesperado de algún
partido evitaría nuevas elecciones
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Un grafitero extremeño en el paddock
El pacense David Mata dibuja el casco de Marc Márquez y del resto de fichajes españoles de Red Bull
Empezó como artista
callejero y hoy le
encargan diseños
las grandes figuras
mundiales
de las dos ruedas
:: J. LÓPEZ-LAGO
BADAJOZ. Muchos grafiteros con
constancia en esta disciplina artística habrán pasado por tres momentos ineludibles: acatar sentencias
condenatorias por pintar en la calle,
mostrar el carné de identidad a la
policía en plena ejecución de un encargo legal, y soportar a propietarios
de negocios que aspiran a que les decoren su local prácticamente gratis
a cambio de unos botes de sprays.
A sus 32 años, el pacense David
Mata ya ha superado todas estas etapas. Incluso llegó a presidir la Asociación de Grafiteros de Badajoz e
inició una carrera como Empresariales que abandonó en segundo curso cuando reconoció que pasaba más
horas boceteando diseños que atendiendo al profesor. En una entrevista de hace seis años declaró que el
grafiti en su ciudad había muerto,
sentencia que hoy mantiene tras
huir hacia adelante hasta colarse en
el paddock de Moto GP. Sus dibujos
viajan ahora a más de trescientos kilómetros por hora perseguidos por
las cámaras de televisión. Conocido como Dave, este grafitero pacense, retirado debido a la inercia de los
acontecimientos, es ahora mismo
quien le pinta el casco al dos veces
campeón del mundo de Moto GP
Marc Márquez.
Otros productos relacionados con
el piloto, como su moto de cross, la
pizarra donde recibe mensajes en
carrera o una línea de juguetes asociada a la marca Márquez también
llevan el sello de David Mata, que
desde un pequeño local de la periferia de Badajoz, y prácticamente
en solitario, dedica el día y parte de
la noche a sacar adelante un pedido
detrás de otro. «Se puede decir que
casi todo lo he aprendido mediante
la técnica de ensayo-error. En diez
minutos te explico cómo he conseguido este amarillo, pero a mí me
ha costado tres años», dice este pintor y diseñador autodidacta salido
de la calle cuya obsesión inicial era
el diseño de zapatillas de deporte y
que ahora tiene el local atiborrado
de cascos blancos de figuras mundiales que aguardan su turno para
convertirse en exclusivos. «Si te fijas, hay algunos detalles rematados
a mano alzada, y cada uno tiene
siempre tiene un pequeño defecto,
por eso son piezas únicas», revela
sosteniendo un ejemplar en la mano
dedicado por Márquez.
El piloto catalán de Honda es considerado el corredor más mediático
del momento junto a su rival Valentino Rossi, con el que compartía diseñador hasta el año pasado. Que la
escudería de Márquez, que dirige el

David Mata, de 32 años, en su estudio de Dave Designs en Badajoz. :: J. V. ARNELAS
excampeón Emilio Alzamora, confiara a este artista callejero el aspecto de su casco no tiene que ver con
el azar.
Al equipo de Márquez lo convenció tras un concurso que convocó su
escudería para conmemorar el Gran
Premio de Cataluña de 2015. Se presentaron unos quinientos diseños
de cascos. Según Mata, «unos 350
hacían guiños al independentismo,
siempre con alguna referencia a la
bandera. Yo usé detalles del pintor
y arquitecto Gaudí y relacioné a Márquez con la cúpula del Palau de la
Música y la celosía de La Pedrera jun-

Pilotos como Torronteras,
Dani Torres o la kitesurfista
Gisela Pulido encomiendan
su estética a este joven

to a colores que evocaban el sol y el
Mediterráneo. No solo gané el concurso sino que me respetaron el diseño al cien por cien y en la escudería se sorprendieron tanto que Emilio Alzamora me preguntó: ¿de dónde has salido?».
Habría que tirar del hilo en Badajoz para saber por qué David Mata
le tiene cogido el truco a la superficie esférica de los cascos.
La población más grande de Extremadura es una ciudad con un circuito de BMX en pleno centro, algo
poco común. Esto ha propiciado un
goteo incesante de campeones nacionales e internacionales. Estos ‘riders’ y algunos grafiteros han coincidido en pandillas y por eso David
Mata empezó a pintar los cascos del
corredor local Borja Carrasco. De ahí
pasó a los de Alejandro Kim, otro as
pacense del BMX que ha recorrido
los circuitos de medio mundo. Entre unos y otros le facilitaron con-

«Estudié diseño, pero
ni he recogido el título»
:: J. L. G.
BADAJOZ. Ahora tiene un pequeño local adecuado a sus necesidades, pero David Mata empezó a diseñar en un doblado del antiguo taller de carpintería de su
abuelo. Se forjó como dibujante
en las calles y tras un intento fallido por estudiar Empresariales
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terminó canalizando su vocación
en la Escuela de Arte y Diseño de
Mérida, un ciclo superior donde
aprendió algunas nociones de dibujo y colores y poco más pues
todo lo relacionado con programas
informáticos para desarrollar su
profesión ya lo dominaba. «Es que
dábamos dos horas a la semana cla-

tactos, uno de ellos el del piloto de
mountain bike extremo Andreu Lacondeguy, un fichaje de Red Bull, la
marca de refrescos que patrocina
atletas de disciplinas deportivas variadas, todas relacionadas con acrobacias y adrenalina y en la que los
protagonistas llevan casco. Por ahí
se coló Dave en la elite del diseño.
Hasta entonces se ganaba la vida
decorando garitos y fachadas de negocios; dibujando motos custom para
el restaurador JP Choppers, donde le
llegaron los primeros reconocimientos; también como asalariado de una
empresa local de publicidad y últimamente ideando la estética de algunas campañas de la Junta de Extremadura destinadas a los jóvenes.
Otro hito en su evolución está en
Mula Fest, un festival de tendencias urbanas que se celebra en Madrid desde hace cuatro años. Debido a sus contactos en Japón y Estados Unidos le pidieron que dirigie-

ses con ordenador, cuando mi trabajo es prácticamente todo el rato
delante del ordenador (...). No he
ido ni a recoger el título», dice.
Sobre su trabajo explica que es
totalmente artesanal y para ello
utiliza una pequeña pistola como
la que usa un chapista para pintar
coches, si bien necesita el pincel
para incorporar detalles a mano
alzada. Se trata de pintura acrílica bicapa con acabados de barniz,
una herramienta mucho más fina
que los aerosoles que gastaba en
su etapa de grafitero.

ra el área de ‘custom paint’. Ahora
no niega que sus viajes a California
o a la tierra del sol naciente son parte de sus influencias más potentes,
y entre sus cuentas pendientes está
mejorar el inglés para exportar mejor su talento.

Pintor oficial de Red Bull
No obstante, la lanzadera definitiva está en Red Bull. Cuenta David
Mata que antes tenía un pintor principal que actualizaba los diseños de
esta marca de bebidas energéticas y
varios ayudantes, pero en otoño de
2014 sus directivos decidieron que
hubiera un artista por país. En España apostaron por él.
Snowboard, motocross, escalada,
kitesurf ... los encargos de cascos en
Dave Designs se multiplicaron. «Hay
que tener en cuenta que un particular deja que un artista le dibuje el
casco una vez en la vida pues el trabajo –sobre 250 euros por unas diez
horas– vale más que el propio casco. Pero un profesional usa varios
cascos cada temporada. Al final pintas para un piloto que tiene el mismo manager que otro y te encarga
más unidades».
Los cascos de figuras mundiales
del supercross como Maikel Melero, Edgar Torronteras o Dani Torres
han pasado por su estudio, igual que
el de la ‘kitesurfer’ Gisela Pulido
cuando quiso un diseño exclusivo
para conmemorar su décimo título
mundial. También diseña y pinta
para Álex Márquez, excampeón de
Moto3 y hermano del excampeón
mundial de Moto GP. Incluso han
confiado en el pacense la estética de
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Jorge Prado, fichaje de 16 años de
Red Bull llamado a ser la próxima estrella del motocross mundial y para el que ya ha personalizado ocho cascos.
Dice David Mata que en la parrilla de Moto GP se reparten los
diseños de los cascos del 90% de
los pilotos entre cuatro o cinco,
lo que él llama «un monopolio
no forzado» que le beneficia como
profesional, aunque pocos sean
diseñadores y pintores a la vez
como él. Según cuenta, en este
oficio los ‘top’ terminan únicamente diseñando y un ejército
de colaboradores siguen sus órdenes.
De momento, Mata niega con
pruebas matemáticas que se esté
haciendo rico. Dice que aunque
una unidad entregada ronde los
800 euros, el coste de producción
es altísimo y las horas de trabajo
son muchas debido a las correcciones.

«Marc tiene buenas ideas»
Hace tres años que David Mata
empezó a diseñar para Red Bull
y menos de un año para Márquez, al que ya le ha hecho cinco cascos, el primero el año pasado cuando ganó el concurso
convocado por su escudería. Pocos se habrán percatado, pero en
este periodo ha evolucionado sutilmente la hormiga que recorre
la coronilla del piloto y ya trabaja en nuevos perfilados para el
93 que usa de dorsal. «Estamos
haciendo un trabajo de transición continuista, pero pronto
habrá una ruptura y se verán
grandes cambios», adelanta discreto.
Pero el trabajo duro está en la
parte menos creativa: en los logos de los patrocinadores, exigentes al milímetro. Mata sabe
que la cabeza de Marc Márquez
o cualquier piloto puntero es
como una valla publicitaria. Las
estrellas de las dos ruedas no enseñan su cara la mayor parte del
tiempo y su identidad se traslada al casco. Los deportistas quieren dejar su impronta y en esto
Márquez es muy proactivo. El
corredor de Honda intercambia
constantemente ideas con el
exgrafitero pacense, al que llama o envía por ‘guasap’ bocetos
propios. David Mata incorpora
algunos a su propia tormenta de
ideas hasta que da con los colores y vectores definitivos pues
considera que el piloto tiene intuición. «Trabajo con muchos, y
Marc ve cosas que nadie ve. Tiene buenas ideas desde el punto
de vista del diseño», declara.
Lo más curioso es que David
Mata no sabe montar en una
moto que no sea una scooter, un
aprendizaje forzado en su etapa
como repartidor de pizzas, una
época en la que los botes de pintura valían 400 pesetas y por eso
necesitaba ganar un dinerillo
para callejear en busca de muros
vírgenes, un escape al que todo
apunta que regresará. En su estudio tiene una estantería repleta de aerosoles sin estrenar. «Le
he dado la vuelta para no verlos
porque si veo los botes igual me
da por salir por ahí a gastarlos.
Son una tentación».
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Señorío de Montane
millones para poder
Hará un nuevo matadero
en Salvaleón y modificará
su sala de despiece para
acentuar su presencia
en el mercado extranjero
:: CELESTINO J. VINAGRE
MÉRIDA. Una de las principales industrias del porcino extremeño busca crecer en Estados Unidos. Señorío de Montanera, con instalaciones
en Badajoz y en Salvaleón, mira hacia el mercado americano tras formalizar una ampliación del capital
social de la sociedad. A finales de
marzo ha decidido que ese capital
se amplíe en 731.000 euros con las
aportaciones de sus socios, los 75
ganaderos que sustentan la empresa. De esta forma, Señorío de Montanera da respuesta a una mayor necesidad de inversión, de mejoras en
su matadero de Salvaleón, indica su
presidente, Francisco Espárrago.
«Había nuevos socios que querían
entrar y, sobre todo, queremos hacer una inversión fuerte para poder
tener la homologación necesaria
para vender a Estados Unidos», concluye Espárrago en declaraciones al
diario HOY. Para lograr tener esa homologación, el presidente de la industria porcina subraya que hay que
realizar diversas actuaciones en su
factoría de Salvaleón.
En concreto, relata el responsable de la sociedad, se va a realizar un
nuevo matadero, se va a cambiar
toda la sala de despiece, climatizar
algunas bodegas y también realizar
nuevos vestuarios para los trabajadores. Para todo lo que se va a hacer
se van a destinar dos millones de euros (1,9 exactamente). «Se trata de
cuestiones en buena medida muy
técnicas pero necesarias para que el
matadero cumpla las condiciones
que ponen las autoridades estadounidenses y que nos autoricen vender en su país», finaliza el presidente de Señorío de Montañera.
La empresa vende el 35% de sus
productos al extranjero, básicamente a Reino Unido, Japón y Canadá.
La internacionalización creciente es
su línea de trabajo. «Nuestra intención es abrir mercado en EE UU porque nos han asesorado en ese sentido. Quizás no sea fácil introducir allí

Jamones en uno de los secaderos de

Setenta y cinco
ganaderos
de las dos provincias
Señorío de Montanera es una sociedad limitada que fue fundada
por Francisco Espárrago y que se
sustenta en los cochinos que aportan cada campaña 75 ganaderos de
porcino de la región. La mayoría
de ellos proceden de la zona suroeste de la provincia de Badajoz,
el área de influencia de Jerez de
los Caballeros, el gran núcleo productor del ibérico extremeño.
Pero también hay ganaderos del
noroeste cacereño (zona de Coria)
y de la comarca de Los Baldíos
(que hace de límite también entre
las dos provincias y con términos
municipales tanto en Badajoz
como en Cáceres). Esos 75 ganaderos disponen de unas 60.000 hectáreas para la crianza del ibérico
regional. «La empresa como tal no
tiene ni una sola hectárea. Todas
son de sus ganaderos», agrega Espárrago. Señorío de Montanera
empezó con la participación de 40
ganaderos en Salvaleón, Jerez y
Fregenal de la Sierra.

EN BREVE

Vendido el tercer premio
de la Lotería en Plasencia
50.000 EUROS AL NÚMERO

:: Las ciudades de Plasencia (Cáceres) y Madrid fueron agraciadas con
el tercer premio del Sorteo Especial
del Cáncer de la Lotería Nacional,
dotado con 50.000 euros al número, y que correspondió al número
56.940. El primer premio, con
1.000.000 de euros, fue a parar al
número 39.619, y el segundo, de

250.000 euros al número, al 30.759.
Los reintegros correspondieron al
2, 6 y 9. El número del primer premio fue vendido en La Roda de Andalucía (Sevilla), según informa Loterías y Apuestas del Estado. El segundo, en Tobarra (Albacete), Huétor de Santillán (Granada), Sabiñánigo (Huesca), Ciudadela de Menorca (Baleares), Tías (Las Palmas), Pazos
de Borbén (Pontevedra), Talavera
de la Reina (Toledo) y Valencia. Y el
tercero ha cayó en Madrid y Plasencia.
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Miquel Molina

El dictador que deportava els andalusos
En les trobades familiars s’explicava una És cert que Franco va utilitzar la immigració andalusa per parats per sexes. I afegeixen que no s’ha
història a la qual costava donar crèdit. Re
pogut confirmar que a Madrid s’apliques
feria el drama que van viure els andalusos diluir el català? Al contrari: sabem que va obligar a tornar a sin polítiquesde deportaciósistemàtiques.
que als anys cinquanta emigraven a Barce casamilersdemigrantsarribatsaBarcelona.Unaaltracosaés
La història familiar diu que Misiones va
lona. Malgrat ser ciutadans espanyols en
anar caient en desús així que l’economia
que
el
canvi
demogràfic
acabés
sent
del
grat
del
franquisme
possessió de tots els seus drets, la Policía
s’enlairava i els immigrants trobaven feina
Armada els detenia i els interna
amb més facilitat. La resta és més
va en un pavelló de Montjuïc. Si
coneguda. Les classes mitjanes
ningú no responia per ells, els fe
catalanes van acollir aquells
ien pujar un altre cop al tren i els
immigrants, d’entre els quals
tornaven a Andalusia.
sortirien alguns dels líders més
En aquest punt entrava en ac
significats de la lluita antifran
cióelparentpolicia,tambéimmi
quista. I l’exitosa immersió lin
grant, arribat a Barcelona durant
güística completaria el procés
la República. L’agent es persona
d’integració.
va al pavelló cada vegada que l’in
La política de migracions del
formaven de l’arribada de veïns
franquisme torna ara a l’actuali
delseupoble,aJaén.Fentvalerla
tat de la mà del grup Koiné i el seu
seva autoritat, se’ls emportava a
manifest Per un veritable procés
la seva casa de Gràcia, on queda
de normalització lingüística a la
ven en espera que un paisà o un
Catalunya independent. A l’hora
conegutcatalàelstrobessinfeina.
de fonamentar la seva aposta pel
En definitiva, s’activava una xar
monolingüisme, els signants afir
xa de solidaritat ciutadana que
men que Franco va utilitzar “una
evitava als immigrants la humili
immigració arribada de territoris
ació de saber que serien depor
castellanoparlants com un ins
tats dins el seu propi país.
trument involuntari de colonit
Aquesta història contradeia la
zació lingüística”.
versióques’anavaimposantaCa
En realitat, el que va ser invo
talunya quan va caure la dictadu
luntari va ser l’èxit que va obtenir
ra, que establia que el que feia el
el franquisme quan finalment es
govern era recórrer els pobles
va alterar la demografia en detri
d’Andalusia per omplir els auto
ment dels catalanoparlants. La
MHIC
cars de famílies disposades a co
intenció del dictador havia estat
AquestnoblepalaudeMontjuïcamagavaunsinistrecentrededesinfeccióiclassificaciód’immigrants
lonitzar els díscols catalans.
unaaltra,finsacertpuntcompar
Però estudis recents han con
tida i promoguda per la mateixa
firmat que aquella història familiar era ab 28) estableix que entre el 1952 i el 1957 van de ser remeses a aquest Govern civil per a burgesia: fer fora els desplaçats per evitar
solutament verídica. El pavelló de classifi ser almenys 15.000 les persones retorna la seva evacuació”. El mateix to vexatori que a les ciutats proliferés el barraquisme.
cació d’immigrants s’aixecava on avui es des als seus pobles d’origen. La base legal quevaferservirGregorioModrego,arque Sialfinalesvaproduirunamigraciómassi
tan els exquisits jardins de Joan Maragall, d’aquella deportació massiva era una cir bisbe afí a Franco, quan lamentava que “el va que va desbordar el mateix règim va ser
al costat del palauet Albéniz. Es deia Pala cular del governador civil Felipe Acedo: que ens fa més mal és que el nombre exces per la confluència de dues necessitats: la
cio de las Misiones.
“S’impedirà d’ara en endavant l’entrada i siu d’aquests immigrants dóna lloc, en dels ciutadans del sud d’Espanya de fugir
La investigació realitzada pel col∙lega subsegüent permanència als respectius part, a la immoralitat de les nostres urbs”.
de la misèriaabsoluta,i la de l’economialo
Jaume V. Aroca i la directora del Museu termes municipals d’aquelles persones
Els investigadors expliquen que al Pala cal de fer servir mà d’obra barata. Igual que
d’Història de la Immigració, Imma Boj, que per no tenir domicili haguessin de re cio de las Misiones es classificaven, desin passa en totes les històries d’immigrants.
(L’Avenç, 298 i Andalucía en la Historia, córrer a l’habitatge no autoritzat, havent fectaven i alimentaven els immigrants, se
mmolina@lavanguardia.es

El dilema Plensa

Música clàssica de Barcelona

El rock, peça de museu

Instagram té una nova estrella. Des de divendres, en
aquesta xarxa social hi afloren les fotografies que
tenen com a protagonista Carmela, l’escultura de
Jaume Plensa que s’acaba d’instal∙lar al costat del
Palau de la Música en el marc d’una exposició tempo
ral. És previsible que Barcelona la faci seva i que, quan
s’acosti la data de la seva retirada, comencin a profile
rar les veus que demanin que es quedi per sempre.
Seria el més normal en una ciutat que amb prou feines
disposa d’obra pública d’aquest artista global.

Barcelona fa dijous un pas endavant en la seva promo
ció internacional. En presència de premsa estrangera i
dels directors dels principals concert halls d’Europa, es
presentarà la programació conjunta de música clàssica
i òpera de la ciutat per a la temporada 20162017. La
presentació de Barcelona Obertura coincidirà amb un
concert del baríton Matthias Goerne. Barcelona pot
presumir d’un abril musical de primer nivell, amb
actuacions de figures com Plácido Domingo, Neville
Marriner, AnneSophie Mutter...

Aquest 2016 serà l’any, sens dubte, en el qual el rock
s’haurà convertit en objecte museístic. En aquest mo
ment hi ha obertes exposicions dedicades a David
Bowie, als Rolling Stones, a Velvet Underground, al
punk... Podem donar així per mort aquest corrent
principal de la música popular? Hi haurà qui pensi que
sí, però el que de veritat ha portat aquests artistes als
museus és, més que la seva obra, la seva capacitat d’in
fluir en els canvis socials des de la segona meitat del
segle XX fins avui. Mentrestant, que no pari la música.

C R Í T I CA D E T EAT R E

Als límits del silenci
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cis com un element substancial de
la nova dramatúrgia. I justament
per il∙lustrar la importància i la lògi
ca del silenci teatral, Maeterlinck
escriuria el 1894 Interior, una peça

tral del país amb independència de
si agrada més o menys.
Des del jardí d’una casa solitària,
quatre persones contemplen a tra
vés de les vidrieres la família que hi

dubten del que cal fer. No gosen n
trepitjar la taca de llum projectad
damunt la gespa. Mentre la notíci
fatídica resti a l’exterior, ells són el
protagonistes de la tragèdia. I cad
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Gergiev, Argerich, Eschenbach, Trifonov...: Ibercamera manté Barcelona i Madrid a la gran lliga de la música

La Champions de la clàssica

IMPERDIBLES
Marta Argerich. Quintet
per a piano de Schumann
amb el Quarteto Quiroga.
5/X/2016
Christoph Eschenbach.
Dirigeix la Simfònica
de Ràdio Stuttgart a la
5a de Mahler. 15/XI/16
Daniil Trifonov. Tres
moviments de Petruixka
de Stravinski. 16/I/2017
Valery Gergiev +
Mariinski. Tristany
i Isolda. 27/I/17
Cor de nens de
Windsbach. Missa en si
menor de Bach. 29/III/17
Simfònica Ràdio Frank
furt + Gautier Capuçon.
La consagració de la
primavera i Variacions
rococós. 25/V/17

.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

I

bercamera, o més ben dit,
el GrupCamera, està
d’aniversaris la pròxima
temporada. No a Barce
lona, on el seu consolidat
cicle arriba ja a la 33a edició, pe
rò sí a Girona –una dècada– i a
Madrid, on la temporada La Fi
larmónica, que així és com es de
nomina l’entitat jurídica pròpia
que té allà el GrupCamera, cele
brarà el seu primer lustre. I ni
més ni menys que amb 1.500
abonats, 200 més dels que té a la
capital catalana. Qui va dir que el
sistema d’abonaments ja no és
del gust del públic en ple segle
XXI?
“El secret d’aquesta afició
creixent a la ja rica tradició mu
sical de Madrid no és cap altre
que la coherència del programa
en conjunt”, assegura Josep
Maria Prat, president del grup.
Això i l’impacte de determinades
actuacions, com el debut de
l’Orquestra de Ràdio Colònia
amb Wayne Marshall a la batuta,
i el recital de la pianista Varvara,
la nova aposta de l’Agència
Camera.
Amb aquesta voluntat de co
herència el grup va presentar la
pròxima programació del cicle

Ibercamera, que coincideix
pràcticament amb el de La Filar
mónica: la temporada 201617
l’obrirà a l’octubre una de les se
ves fidels estrelles del piano, la
gran Martha Argerich, que hi
anirà amb el Quarteto Quiroga
per oferir el Quintet per a piano
de Schumann. I la seguirà al no
vembre un incunable del reper
tori: la Cinquena de Mahler, in
terpretada per la Simfònica de
Ràdio Stuttgart, una orquestra
històrica a Alemanya que ha ex
pressat les ganes de fer gira per
Espanya –vindrà cada dos anys–,
i que a falta de director titular ha
proposat Christoph Eschenbach
(titular de la Simfònica de Wa
shington), “un dels grans mes
tres vius que faltava al nostre ci
cle”, apunta Prat.
La batuta estel∙lar Valery Ger
giev interpretarà al gener amb
l’Orquestra del Mariinsky dos
programes diferents a Barcelona
i Madrid, i és que, tal com s’avan
çava en aquestes pàgines di
marts passat, Ibercamera li ha
proposat rescabalar el públic
barceloní i oferir un tercer acte
–que potser acabi sent el segon,
ja que l’espectacular soprano
EvaMaria Westbroek podria
lluirs’hi més– de Tristany i Isol
da. “Estic llest”, va ser la clara i
breu resposta de Gergiev per

Les figures
d’Ibercamera. La

pianista Martha
Argerich i el director
Christoph Eschen
bach, titular de la
Simfònica de Wa
shington, i que
dirigirà la Simfònica
de Ràdio Stuttgart

missatge de mòbil quan Prat li va
proposar de fer Tristany. Però
aquesta vegada amb un contras
tat tenor del Mariinsky –Mikhail
Vekua– que faci oblidar el fiasco
que va ser Robert Gambill al Li
ceu l’any passat. A més, porta el
jove George Li al piano, segon
premi del concurs Txaikovski
del 2015.
I aquí no acaba l’oferta d’or
questres internacionals d’Iber
camera, que constitueix el cicle
de L’Auditori, on continua su
mant abonats. “És una oferta im
batible, amb repertoris molt me
surats –diu Prat–, i és la que con
voca un públic més jove i atreu
gent de l’extraradi barceloní: Sa
badell, Terrassa, Granollers...”
A la Quinta de Mahler cal afe
girhi La consagració de la pri
mavera per la Simfònica de Rà
dio Frankfurt dirigida pel suc
cessor de Paavo Jarvi, el
colombià Andrés OrozcoEstra
da. Van ser ells mateixos que van

Springsteen no actua a Carolina
del Nord per la nova llei transgènere
identitat de gènere. Una llei que
prohibeix a més a les ciutats de
L’estrella de rock Bruce Springs l’estat aprovar lleis que ampliïn
teen va cancel∙lar divendres un els drets i la protecció a la feina
concert que havia d’oferir el cap per a gent gai i transsexual. La
LA MUSICA
dePALAU
setmana DE
a Greensboro,
CaroCATALANA
decisió del Boss arriba en un mo
REDACCIÓN Barcelona

Springsteen, les lletres i acci
ons del qual han guanyat reputa
ció per un activisme polític mo
derat, va dir que la cancel∙lació
va ser la millor forma que va tro
bar per mostrar la seva oposició.

trucar al GrupCamera. Volien
fer gira. D’acord, però serà amb
La consagració de Stravinski pre
cedida per un Txaikovski, les
Variacions rococós, va proposar
Prat com a “complement ideal”.
I serà a més amb el cellista Gauti
er Capuçon. “Vostè és Prat, el
que m’ha posat a treballar? Jo
volia fer Xostakóvitx i vostè em
farà estudiar les Rococó”, expli
ca Prat que li va dir l’intèrpret
francès quan recentment van co
incidir a Ais de Provença.
Una altra perla del cicle –si
s’aconsegueix fer gaudir el pú
blic del que ja és evident– pot ser
El llac dels cignes per la Simfòni
ca Txaikovski i el seu titular, Vla
dímir Fedosseiev, un altre dels
gran entre les batutes russes.
Aquí l’acompanyarà Varvara en
el concert de Rakhmàninov
núm. 1, mentre que a Madrid
l’orquestra oferirà una gala Txai
kovski en benefici de la Funda
ció Síndrome de Down.

Les filigranes de la programa
ció les completa un habitual
d’Ibercamera com és Zoltán
Kocsis i la seva Filharmònica
d’Hongria. Ibercamera va pactar
que la solista fos la catalana Mi
reia Farrés al Concert per a trom
peta de Haydn. I ja a l’apartat de
música antiga, debutarà al cicle
el conjunt d’Oviedo Forma An
tiqva amb el Stabat Mater de Vi
valdi en la veu de Xavier Sabata i
la Música aquàtica de Händel. I,
tal com s’avançava en el progra
ma global del Palau de la Música
aquesta setmana, el Cor de Nens
de Windsbach i l’Akademie für
Alte Musik Berlín interpretaran
la Missa en si menor de Bach amb
Núria Rial, entre altres veus.
Quant a recitals, l’estrella in
discutible –que aquesta tempo
rada va cancel∙lar per lesió– serà
el jove pianista rus Daniil Trifo
nov (amb Schumann, Xostakó
vitx i Stravinski), però també Ar
cadi Volodos (Brahms i Schu
bert), així com la violinista
Viviane Hagner –de la generació
de Janine Jansen, encara que
potser més irregular–, que
aquesta vegada acudeix amb la
seva germana Nicole al piano a
les sonates de Beethoven Prima
vera i Kreutzer.c

forta que tinc per alçar la meva
veu en oposició als que ens con
tinuen empenyent cap enrere i
no cap endavant”, va assenyalar,
contundent.
Durant els últims temps els es
tats del sud dels Estats Units
s’han constituït en l’epicentre
d’una reacció contra la sentència
del Tribunal Suprem de legalit
zar els matrimonis entre perso
nes del mateix sexe. Una nova
llei de Mississipí permet als que

Springsteen, Steven van Zandt,
ha declarat que aquest tipus de
legislació és com “un virus dia
bòlic” que s’estén pels EUA. El
guitarrista explica que van pen
sar de manifestarse contra la llei
des de l’escenari però van creure
que amb això no n’hi havia prou.
“Ens sentim millor intentant pa
rar l’expansió d’aquest virus rà
pidament i esperem que més
gent s’alci i s’uneixi a nosaltres”.
Per Van Zandt és antiamericà
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SECTORS m
IMPACTE SOCIAL

habitacions que tenen buides a les
persones amb familiars ingres
sats als hospitals. “Fa poc que
hem llançat, també, el projecte
Família Amiga, en el qual famílies
amb habitacions lliures acullen
temporalment persones amb fa
miliars hospitalitzats”, conclou la
gerent de la fundació.
Per Josep Torrico, director de
la Fundació Marianao –creada el
1985 per un grup de veïns de Sant
Boi del Llobregat per promoure el
desenvolupament personal dels
ciutadans en situació de risc d’ex
clusió social del municipi–, un al
tre aspecte que frena la millora de
la tasca de les fundacions és l’ex
cessiva legislació a què han estat
sotmesos aquests darrers anys.
“El 2015 ha estat un any terrible
quant a legislació, i la nova llei de
Transparència ha introduït enca
ra més passos administratius que
hem de fer en un moment de més
demanda social i menys recur
sos”, diu. “Està clar que hem de
retre comptes i ser transparents,
però al final tanta burocràcia fa
que deixem de posar el focus en el
que realment és important: les
persones a qui donem servei”,
sentencia Torrico.
Un altre dels principals reptes
per Carles Soler, cofundador de la
fundació EducaBot –dedicada a
promoure la ciència, la tecnolo
gia, l’enginyeria i les matemàti
ques entre els més joves a través
de la robòtica– és aconseguir te
nir més repercussió, fent un es
forç de comunicació per guanyar
se la complicitat dels ciutadans,
les institucions i els mitjans de co
municació. “La tasca de les fun
dacions és poc coneguda. De fet,

Les fundacions demanen
més reconeixement social
A Catalunya conviuen un total de 1.880 entitats que per diversos camins
arriben anualment a més de 6,6 milions de beneficiaris

m La gran majoria són

La Fundació Marianao va ser creada el 1985 per veïns de Sant Boi de Llobregat per promoure el desenvolupament de ciutadans en risc d’exclusió social

A

Anna Cabanillas

quests darrers anys,
escàndols de gran
impacte mediàtic
com el cas Nóos o el
finançament irregu
lar de la Fundació Palau de la
Música, han suscitat un clima
de desconfiança entorn de la fi
gura i la missió de les fundaci
ons. Tot i això, els experts ad
verteixen que hi ha un reduït
nombre d’ovelles negres en un
gran ramat compost per més de
9.000 fundacions, en tot l’Es
tat, que exerceixen una impor
tant tasca social en àmbits com
la salut, l’educació, la integra
ció social, la promoció de la
cultura o de la transferència
tecnològica, entre d’altres, “ne
cessària perquè el país tiri en
davant”, diu Pere A. Fàbregas,
president de la Coordinadora
Catalana de Fundacions, que
agrupa més de 500 fundacions
catalanes de diferents àmbits.
Tal com apunta l’estudi Con
tribució de valor: el sector fun
dacional de Catalunya, elaborat
per PwC, només a Catalunya
avui hi ha un total de 1.880 fun
dacions que, amb la seva activi

tat, arriben anualment a més de
6,66 milions de beneficiaris. “I
durant l’escenari de brutal crisi
que hem passat ha crescut la de
manda social de serveis prestats
per les fundacions, malgrat que
tenen menys fons procedents de
les administracions públiques, i
amb una regulació del mecenatge
que empetiteix les aportacions
privades”, es queixa Fàbregas.
Paola Jubert sap molt bé de què

parla. Va crear la Fundació Jubert
Figueras amb els seus germans a
inicis del 2003 per oferir pisos
temporalment a famílies amb
pocs recursos desplaçades lluny
de casa seva per acompanyar els
seus familiars hospitalitzats. “La
crisi ha fet que famílies de classe
mitjana en què abans treballaven
tots els membres i es podien per
metre pagar un hotel durant els
dies de l’hospitalització, ara no

ARXIU

puguin fer front a aquesta despe
sa, explica Jubert, i afirma que
per pal∙liar la caiguda de les dona
cions privades –amb les quals pa
gaven alguns lloguers i les nòmi
nes dels treballadors– han hagut
de reorientar la seva estratègia i
buscar noves fórmules, com ara
l’acord de col∙laboració al qual
han arribat amb diversos hotels
de l’àrea metropolitana de Barce
lona, que ofereixen de franc les

Catalunya, terra de fundacions
El 23% de les fundacions existents a
l’Estat l’any 2013 eren catalanes,
segons dades de l’estudi Contribució de
valor: el sector fundacional de Catalu
nya, de la consultora PwC. És una xifra
que posa de manifest el caràcter pioner
de Catalunya al sector fundacional, que
ja l’any 1982 disposava de la primera
llei de Fundacions, mentre que la
primera llei espanyola de Fundacions va
aparèixer el 2004, 22 anys més tard.
“La primera fundació de la qual tenim
constància a Catalunya data del segle
XII, concretament del 1170, amb la
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creació de l’ordre hospitalària de Sant
Celoni, per part dels monjos Hospitala
ris de Sant Joan per atendre els malalts,
i que va ser la llavor del que avui és
l’hospital de Sant Celoni”, explica Pere
A. Fàbregas, president de la Coordina
dora Catalana de Fundacions.
Del total de fundacions (1.880) que
conviuen a la geografia catalana, el
89% concentren l’activitat en quatre
àmbits: els serveis socials (24,6%), la
cultura (37,1%), l’educació (17,3%), i la
recerca i desenvolupament (10,3%). A
més, tal com recull l’informe de PwC, el

sector fundacional a Catalunya dóna
feina directa a més de 65.000 persones
–un registre superior a l’ocupació del
sector agrícola i equivalent a la indús
tria de productes alimentaris– , i aporta
al PIB català prop de 505 milions d’eu
ros. A més a més, l’estudi destaca que,
per cada euro de subvenció que reben
les fundacions catalanes, es mobilitzen
4,20 euros addicionals, és a dir, que es
multiplica per cinc el volum d’aportació
pública, i es converteixen així els
760 milions d’euros provinents del
sector públic en els 3.955 milions finals.

petites fundacions
creades per persones
que volen liderar
una iniciativa social

en la ment col∙lectiva dels ciuta
dans la paraula fundació s’associa
a grans corporacions com ara
bancs o empreses, mentre que la
gran majoria som petites fundaci
ons, creades per grups de perso
nes que volen liderar una iniciati
va social, i que se sosté en gran
part gràcies a la cooperació dels
voluntaris que ens ajuden a orga
nitzar actes o a recaptar fons”,
apunta.
Així, les fundacions catalanes
van mobilitzar un total de 25.960
voluntaris de manera recurrent
en els projectes duts a terme du
rant el 2013, una xifra que durant
els últims 3 anys s’ha incrementat
un 77%, fins als 13,8 voluntaris de
mitjana per fundació, segons l’in
forme de PwC. “Seria meravellós
que aquesta tendència positiva es
traslladés també al nombre de do
nacions privades. Per això, però,
faria falta afavorir una nova llei de
mecenatge real, equiparable a la
que tenen països com França, on
els donants poden desgravar el
60% de les donacions que fan,
perquè amb la seva contribució
alliberen l’Administració pública
d’aquesta càrrega. Si desapare
guessin les fundacions, qui faria la
seva feina?”, conclou Fàbregas.
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M#s de mil concerts des de11995
El Grupcameraes
reivindicacom un
dels promotors
privats m#spotents
BARCELONA
E1Grupcamerava presentar ahir ofici~dmentla nova temporada 2016-2017,
la 33a, enaltint-se. E1 seu
president, Josep Maria
Prat, va recordar que sSn
el grup promotor privat

m~santic de] pais i que,
abans i tot que engeguds
Palau 100 al Palau de la
MfisicaCat alana, e]ls ja hi
programaven duestemporades. Des de l’any 1995
hart organitzat m~s de
1.985 concerts. Avui, la
temporada d’lbercamera
compta arab els artistes
m~simportants del panoramaactual, cornara el director de l’Orquestra Mariinsky, Valery Gergiev, un
fidel que enguanypo~Lar~

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

l’acte IR de Tristany ilsoldade Wagnera l’Auditori.
Tamb~ destaquen els
ci]~c concerts que formen
part del Cicle Orquestres
Inte~mcionals de l’Auditori de Barcelona, entre
els quals la Cinquena de
Mahler, a c~trrec de ]’Orquestra Simf0nica de R~dio Stuttgart i el mestre
Christoph Eschenbarh; i
el de la SimfSnica Txaikovsld i el mestre Vladimir Fedosseiev, que in-

terpretaran la suite d’El
Ilac dels cignes".
A banda de Barcelona,
el Grupcamera organitza
una temporada estable a
Girona, que e] 2018 farm
deu anys, una altra a Madrid, amb1.500 abonats, i
e] cicle GrandesConciertos, a Vitbria, que ha am"ibat Ms400 abonats.
A banda de ser una
promotora, Grupcamera
tamb~ t~ una ag~ncia que
representa artistes com

ara e]s pianistes Maria
Joao Pires,Varvara o Ignasi Cambra,a qui Pires vol
produir tm disc. "Richter,
Mazel, Gergiev, Pires...
ens han fet confianQai els
agrada la nostra manera
de treball~r", va defensar
Prat. Davant el desembarcament recant d’una altra
promotora a Catalunya, el
president va dir: "Abans
est~tvem sols i ara estem
acompanyats, per5 alx5
dSna mfiscul musical." ¯
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os acerca
lecciones

dvertencia de dimisiones si
a al PP para una última vía

cen«pareci se

386

O.J.D.:

aceptara. Todo ello acerca más
que nunca la opción de nuevas
elecciones el 26J, aunque el PP
aún podría entrar en acción. >4

[•] ANÁLISIS
BEÑAT ZALDUA

Catalunya, ante
dos meses claves:
o «procés» o
procesismo
Tras el bajón anual, esta vez
más preocupante, dos meses
claves en Catalunya. ANC,
CDC y CUP celebran asambleas y congresos y el Govern
presentará unos presupuestos inciertos.
>2-3

Corsica, el
renacer
político de
una nación
resistente
La incontestable victoria
electoral del nacionalismo
corso abre una nueva etapa
en esta nación orgullosa y
resistente, de apenas
300.000 habitantes y una
economía precaria. Atrás
queda una larga historia de
dependencia respecto a
París, puntos de inflexión
como el de Aleria en 1975 y
una fase de lucha armada
con 11.000 atentados en
cuatro décadas y no pocas
luchas fraticidas. La de hoy
es la primera entrega de una
serie de GARA elaborada
desde el corazón de Corsica.
En la imagen, trabajadores
pintan el símbolo nacional
corso en un ferry a Marsella
esta semana. >6-7
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TRES MESES DE LEGISLATURA CATALANA (Y II)

Hutsa

El president actual, Carles
Puigdemont, sirve agua a
su antecesor, Artur Mas,
dedicado ahora en cuerpo y
alma al proceso de
refundación de CDC.
Albert GARCIA

CATALUNYA: DOS MESES
PARA CLARIFICAR EL ESCENARIO
•••
Beñat ZALDUA
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hutsa

S

entre Junts pel Sí y la CUP (derivada en tormentosa relación), y la aparente debilidad
del independentismo civil hacen que el bajón de este año se perciba más peligroso que
el de cursos anteriores. Los casi dos meses
que van desde el fin de semana que viene,
en el que la ANC celebra su asamblea general, hasta el primer fin de semana de junio,
en el que culminará la llamada refundación
de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC), serán claves para ver si la situación es
remontable o el proceso se estanca y se convierte definitivamente en procesismo.
El principal test de estrés de las relaciones
entre JxSí y la CUP llegará en los próximos
días o semanas, cuando el vicepresidente y
responsable de las finanzas catalanas, Oriol
Junqueras, presente su proyecto de presupuestos. Aunque falta conocer los detalles,
nadie espera que el líder republicano sea capaz de obrar un milagro. El estado de las finanzas públicas catalanas es el que es (el
BCE decidió esta semana comprar deuda de
todas las CCAA del Estado menos de Catalunya, que considera bonos basura) y el margen de maniobra resulta escaso. Junqueras
asegura que no habrá nuevos recortes, en
contra de lo exigido por Montoro, pero difícilmente podrá confeccionar los presupuestos que la crisis económica requiere. Lo sa-

LA ASAMBLEA DE
LA ANC, EN SU
MOMENTO MÁS
CRÍTICO
hutsa

iempre ha ocurrido así a lo
largo de estos largos años
de proceso. O procesión, como ya le dice más de uno.
Al espectacular ciclo de movilizaciones del otoño (con
la Diada como epicentro) le
sigue una depresión independentista que en primavera empieza a remontarse para llegar de nuevo con las pilas
cargadas al final del verano. Sin embargo,
los envenenados resultados del 27S (con mayoría independentista en escaños pero no
en votos), la posterior tortuosa negociación

REPORTAJE

hutsa

Los próximos dos meses serán
claves para despejar o aumentar las dudas sobre el «procés’». ANC, CDC y CUP celebran respectivas asambleas y
congresos, mientras el Govern
presentará unos presupuestos
de difícil aprobación. De fondo, la incógnita española.

El fin de semana que viene la
Assemblea Nacional Catalana
celebra su asamblea general
ordinaria, que este año viene
marcada por la tensión en el seno
de la entidad. Debilitada por el
paso de varios de sus activos más
preciados a Junts pel Sí y con el
liderazgo de Jordi Sánchez
cuestionado por sectores que
denuncian su parcialidad a favor de
Artur Mas (tanto en julio del año
pasado, en las negociaciones para
formar JxSí, como en las
negociaciones post 27S entre JxSí y
la CUP), está por ver si la principal
entidad independentista del país
consigue salir airosa y entera de la
cita. Y más en un contexto en el
que, en contra de lo previsto hace
seis meses, todo indica que será
necesaria una nueva demostración
de fuerza el 11 de setiembre. B.Z.
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CDC BUSCA RECUPERAR EL ESPACIO
PERDIDO, QUIZÁ CON NUEVAS SIGLAS

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Junqueras
presentará en los
próximos días unos
presupuestos que,
previsiblemente,
volverán a generar
tensión en el campo
independentista, ya
que la CUP
difícilmente
aprobará unas
cuentas
continuistas.

Pero pese a las explicaciones, hay
quien ha encendido ya las alarmas. De
hecho, ver el espacio político que opta
por tratar de ocupar es el elemento más
interesante del proceso de refundación
de Convergència que, en principio,
culminará en el mes de junio, a no ser
que las bases opten finalmente por
fundar otro partido desde cero, caso en
el cual el proceso se alargaría. Aunque
se jugó con la idea, la primera ronda de
tanteo con las bases mostró que la
militancia se aferra todavía a las
tradicionales siglas.
El objetivo es frenar la sangría de
votos perdidos elección tras elección y
recuperar una centralidad política que
CDC trató de mantener virando hacia el
independentismo, espacio en el que, sin
embargo, ERC le sigue ganando terreno
(aunque de forma menos evidente que
hace unos meses). Un objetivo que
requiere un lavado de cara a unas siglas
desgastadas por la corrupción, a las que
todavía quedan tragos amargos como el
juicio del «caso Palau», en el que están
acusados de financiación ilegal. B.Z.

Junqueras y las diputadas de la CUP Gabriela Serra y Eulàlia Reguant en el Parlament.

hutsa

año de legislatura como punto de inflexión.
Una fecha (el 10 de enero de 2017) en la que
la CUP exige a JxSí haber dado algún «paso
claro en el camino hacia la ruptura». Ello ha
vuelto a generar incomodidad en JxSí, desde
donde recuerdan que la maltrecha hoja de
ruta habla de 18 meses. No de 12.
Y de fondo, Madrid
Una de las paradojas de la legislatura que algunos bautizaron de «desconexión» es que
se sigue mirando muy de cerca el panorama
político español. No es ningún secreto decir
que el impasse en Madrid condiciona los pasos del Govern. El protagonismo de la política estatal aumentará evidentemente en caso
de nuevas elecciones al Congreso, una cita
que volvería a pillar con el pie cambiado al
independentismo, que ya vio cómo el 20 de
diciembre la candidatura de En Comú Podem, ligada a Podemos y con Ada Colau como madrina, era capaz de imponerse. Eso sí,
está por ver también como afectan las lu-

hutsa

La asamblea de la CUP
Aunque no necesariamente, el debate presupuestario podría también reabrir el debate
interno en el seno de la CUP, entre los partidarios de dar el apoyo a las cuentas en nombre del proceso independentista y quienes
prefieren mantener a raya los postulados
anticapitalistas de la formación. En cualquier caso, está por ver cómo quedan los
equilibrios internos de la CUP tras la asamblea nacional del 22 de mayo, primera después de los tensos meses de negociación
postelectoral, en los que resurgieron con
fuerza las dos almas del espacio político de
la izquierda independentista.
De momento, la formación dio a conocer
esta semana el documento de trabajo que
debatirán las asambleas interterritoriales y
del cual saldrá la ponencia final que tendrá
que aprobarse el 22 de mayo. El documento
presenta la Declaración de desconexión del
9N como «un buen programa de mínimos»
y dice que los presupuestos «son una realidad que habrá que ir estudiando». Propone
también aplicar «microrupturas», «especialmente en aquellos ámbitos como pueden
ser articular una movilización popular explícita que dé apoyo a los ejercicios de desobediencia», algo que ya han llevado a la
práctica con la convocatoria de la manifestación del 7 de mayo (está por ver el posicionamiento del resto de actores soberanistas).
«Todo lo que no sea desobedecer la ley española nos debilitará y reforzará al Estado»,
añade el documento, que sitúa el primer

PRESUPUESTOS
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ben en las filas de la CUP, desde donde se insisten en que no darán apoyo a unas cuentas
continuistas. La batalla está servida. Aunque
Junqueras insiste en abrir la negociación a
fuerzas como el PSC y Catalunya Sí que Es
Pot (Podemos e ICV-EUiA), estas difícilmente
darán aire a un ejecutivo independentista,
de modo que la pelota queda entre JxSí y la
CUP. Si una simple moción sobre la Declaración del 9N ya ha dado pie a la polémica entre ambos grupos independentistas, ¿qué no
esperar del debate presupuestario?
Desde las filas de CDC y ERC se viene recordando que, según ellos, el acuerdo de investidura obliga a la CUP a aprobar los presupuestos, una afirmación que la Esquerra
Independentista niega, recordando que el
acuerdo para investir a Puigdemont no es
un cheque en blanco. Primero quieren ver
las cuentas. La prórroga presupuestaria, no
descartada por nadie, puede acabar siendo
la única vía de consenso, aunque no aprobar
los presupuestos sería una derrota para Junqueras. Un traspiés que, probablemente, dolería menos en las filas de Convergència, en
pleno proceso de rearme para disputar la
hegemonía en el campo soberanista.

«La única fórmula con la que Catalunya
puede aspirar a un reconocimiento
pleno es un Estado propio, no nos
moveremos de ahí». De esta forma,
Francesc Sánchez, uno de los pilotos de
la refundación de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC),
rechaza de forma tajante a GARA que el
proceso congresual puesto en marcha
por el partido nacionalista vaya a poner
en duda el paso hacia la independencia
emprendido por el partido en 2012. La
incógnita se abrió sobre todo después
de que el expresident Artur Mas,
dedicado en cuerpo y alma a dicha
refundación después de renunciar in
extremis a la candidatura a president,
señalase que «Convergència debe
refundarse como partido soberanista
más que como independentista».
Sánchez explica que de esta manera
CDC tratará de seguir «atrayendo» a
aquellos sectores que todavía no han
dado el paso hacia el independentismo
y que son imprescindibles para aspirar
a alcanzar más del 50% a favor del
Estado propio.

Albert GARCIA

chas intestinas de Podemos en Catalunya,
donde tres candidaturas se disputan una dirección vacante desde hace meses.
En cualquier caso, los augurios no son
buenos. La CUP no participará, mientras que
una Convergència en pleno proceso de refundación volverá a activar sus resortes a favor de una candidatura unitaria (de hecho,
ya lo han empezado a hacer), algo a lo que
ERC se negó de plano en la última contienda.
El contexto, más aún si Junqueras no consigue aprobar sus presupuestos, habrá cambiado, pero está por ver si eso llevará a los
republicanos a un cambio de estrategia. La
contradicción es evidente: pese a la amplia
victoria del 27S, la suma de CDC y ERC no
consiguió multiplicar los resultados del independentismo, pero al mismo tiempo solo
una candidatura conjunta garantizaría la
victoria del independentismo en unas nuevas elecciones. Y sobra decir que dos derrotas electorales consecutivas no serían el mejor mensaje de desconexión al mundo.
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Gregorio Morán

El neofeixisme lingüístic

atalunya està vivint un dels mo
ments més al∙lucinants de la se
va història. No hi ha expert que
pugui calibrar el deteriorament
que s’ha anat produint en les coses més
senzilles de la vida com són la conversa i
l’escriptura, aquesta magnífica invenció
que ens permet no només comunicar els
nostres sentiments, sinó compartir idees o
contrastarles sense necessitat d’obligar a
l’altre a pagar peatges.
Ho dic sincerament i sense cap acritud.
Jo no escric en català sinó en castellà,
exactament com es va fer aquest diari du
rant períodes democràtics com la Repú
blica o la recent democràcia. Confesso que
en castellà mai no he escrit “Catalunya”,
perquè per mi és una expressió tan aliena
com escriure “Astúries”, quan sempre
vaig escriure seguint la norma literària
castellana correcta. Vostès creuen que val
la pena? O es tracta d’una convenció social
instaurada pels qui van parlar català a casa
seva, ni que fos en la intimitat,
com va dir amb arrogància Jo
sé María Aznar.
La societat catalana viu una
crisi total d’objectius, no
d’identitats, com assegura la
facció talibana que ha crescut
com els bolets, sempre que els
bolets fossin plantats per
dirigents ben remunerats. Si
alguna cosa ha caracteritzat
aquesta societat, antigament,
va ser la seva radicalitat. Una
gran massa petitburgesa entre
illes anarquistes o aventure
res. Encara no s’havia ins
tal∙lat la covardia ètica com a
virtut social. Quan fa uns me
sos vaig trobarme casual
ment pel carrer Raimon, el
bard essencial d’aquest país, i
vam prendre uns cafès des
prés d’anys de no veure’ns, em
va retreure lleument, a l’estil
llevantí, que alguns articles
meus eren molt durs amb els
hàbits d’aquest país. Què deu
pensar ara, quan una simple
frase –“jo no sóc independen
tista”– li va propinar els in
sults més vils, a una persona
que va lliurar la seva vida i la
seva obra a fer gaudir la que
creia que era la seva gent? No
hi ha països bons ni dolents,
només hi ha gent decent i gent indecent.
Cal reconstruir la societat civil catalana
i aquesta és una tasca després del virreg
nat pujolià, l’ensorrament de la dignitat
social que va ser Millet i el cas Palau; el mi
llor advocat del món mundial, Piqué Vidal,
mestre de generacions d’advocats d’upa,
convertit en extorsionador, i el millor jut
ge, Pascual Estevill, implacable manteni
dor de la justícia i esdevingut un miserable
comissionista. És veritat que això passa i
va passar a molts llocs, però ells no eren la
sal de la terra. Un país que un dia podia ser
Suècia i un altre Holanda, com deia el gran
falsificador, que no només havia trencat
un banc en benefici propi sinó que va
aconseguir que se’l considerés la vara de
mesurar honestedats (feta excepció de la
seva senyora, massa inclinada a la floricul
tura d’alt rang i a uns fills que preferien la
delinqüència d’elit).
Des que van trencar les llegendes, i les
economies del país, i les subvencions dig
nes d’emperadors romans, vam entrar en
una crisi de la qual molts, no la majoria,
però sí suficients, han decidit crear un
conflicte civil. Cal trencar la societat cata
lana, perquè no els serveix als seus inte
ressos ni als seus projectes. En el fons inte
ressos de capella, de no perdre l’assesso
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ria, la tertúlia, la càtedra guanyada a pols
de trampa i cartró –a la manera espanyola,
diríem, si no els semblés una comparació
ofensiva–.
Primer van dissoldre l’esquerra, la míti
ca esquerra de Catalunya, el far de la pri
mera transició, i ho van fer a un preu de
saldo. Com que es tracta d’un país petit, un
cop seleccionades les patums de llauna, els
van anar col∙locant en una compra gens
subtil però tampoc escandalosa. Des d’Eu
geni d’Ors, si no abans, aquest país va des
cobrir com és de barat un intel∙lectual;
s’alimenten de vanitat i pocs recursos. Mai
no se l’ha de tenir aturat; que no se li ocorri
pensar i estripar les cartes i passarse a
l’enemic, que n’hi ha molts casos.
Però la cosa comença a posarse una mi
ca lletja. Ningú no sap qui mana. Catalu
nya té un president sortit del nores en una
jugada tan estranya i escalemera que un
no sap massa bé si es tracta d’un candidat
de recanvi, un miracle virginal o senzilla

ment un pacte entre la casta més corrupta
i incompetent des dels temps de Cambó.
N’hi hagi prou de dir que al president
Puigdemont, un funcionari de segona fila
del món enfiladís de províncies, se’l co
neix entre els seus com el Motxo, i no per
què netegi res sinó pel seu personal tracta
ment capil∙lar.
I llavors apareix “el document dels 280
acadèmics”, repeteixo el títol de la prem

Ara resulta que en aquest país
flagel∙lat per atur, estafes
i retallades, “potser el principal
problema és el lingüístic”
sa. Ja em va cridar l’atenció quan, a la Fira
literària de Frankfurt, la quantitat de pre
tesos escriptors que va aparèixer per allà
va superar qualsevol país de l’orbe, n’eren
més de cent. Ara resulta que existeixen
280 acadèmics, dels quals en conec un
grapat que són tan acadèmics com jo lam
pista, inclosa qui va donar lectura al text
en un marc tan incomparable com el para
nimf de la Universitat de Barcelona. Es diu

Txe Arana, i confesso la meva ignorància,
mai no havia sentit parlar d’ella, i això que
visc de la informació.
De tots els elements del text, que in
tel∙lectualment és d’una penúria digna
d’Òmnium Cultural o de l’Assemblea Na
cional Catalana, institucions que per a irri
tació d’alguns no em canso de considerar
reaccionàries i racistes, n’hi ha dos en les
quals val la pena aturarse.
El primer, la declaració del català com a
llengua oficial única, cosa que ens obliga
ria a més de la meitat de la població catala
na a apel∙lar a aquests lletrats acadèmics
per a qualsevol requeriment. En altres
paraules, que els donaríem feina. A mi em
va impressionar molt saber que la Uni
versitat de Girona té més professors de ca
talà que alumnes de lingüística catalana.
Ho entenc, ningú no vol perdre la seva fei
na i la societat està massa fumuda per anar
per aquests mons de Déu i posarse a la
llista de l’atur: “llicenciat en lingüística
catalana”. Resumint, que el
document té un tuf incon
fusible de 280 acadèmics, en
la seva immensa majoria de
pendents de la Generalitat,
com a funcionaris, assessors o
subvencionats, i que tal com
han anat les coses del famós
procés es poden quedar al
carrer.
L’altre, segons la meva opi
nió de més importància, per
què es refereix al món de la
ideologia i les seves creences,
és la denúncia de l’emigració
obrera dels anys cinquanta i
seixanta com a “instruments
del franquisme per a la colo
nització lingüística”. Per més
que es digui, com a senyorets
equilibrats, que va ser “invo
luntari”, constitueix l’ofensa i
la calúmnia més desmesurada
d’uns acadèmics protegits del
poder. N’hi ha algun que di
gués alguna cosa de la màfia
pujoliana, i no diguem del des
falc del Palau?
O sigui que la classe obrera
que va contribuir de manera
decisiva a la riquesa de Ca
talunya, explotada, mal paga
da, en condicions infrahuma
MESEGUER
nes durant més d’una dècada,
resulta ara l’agent definitiu
del franquisme contra Catalunya i la seva
llengua. No hi ha ningú que ho hagi viscut i
que desemmascari aquest abús de reac
cionaris?
Hi havia, doncs, dues llengües, que en
cara sobreviuen, una de blanca i una altra
negra. Els negres que no es van adaptar a la
“llengua blanca” són culpables de colonit
zar Catalunya per aquests acadèmics que
viuen de l’erari, no de la suor de la seva fei
na, com molts dels seus antecessors “colo
nitzadors de fàbriques i tallers”. Perquè el
més patètic és que bona part dels signants
són fills o hereus d’aquesta esclavitud de la
fugida de la fam, sense televisió que els re
tratés. O no va ser una esclavitud?
Que gent, presumptament d’esquerres,
arribi a afirmar que en aquest país fla
gel∙lat per l’atur, els desnonaments, les re
tallades, les estafes, “potser el principal
problema és la qüestió lingüística”, és que
se’ns han trencat tots els vidres i de pura
vergonya no ens atrevim a mirarnos a cap
mirall que ens retrati de cos sencer. Són
vostès, senyors signants, uns neofeixistes
sense consciència de serho. Per cert, mai
no vaig conèixer cap neofeixista que reco
negués aquest trànsit entre la radicalitat
d’un altre temps i la misèria de defensar
els seus privilegis ara.c

I

Tall
i confecció

ara, cavaller, les seves mid
em permet. Pendel havia a
Osnard a treure’s la jaqu
John Le Carré descriu l’e
amb precisió i entra en els detal
mètode que segueixen els profe
nals de l’agulla, la cinta i la tisor
confeccionar un vestit a mida. E
tre de Panamà relacionantse am
seu client clau enmig del mar
previ al canvi de mans de la gest
Canal. Anys noranta. “Un remolí
teressos contraposats se sedass
bre la zona”, diu la contraporta
la novel∙la que narra l’evolució
home senzill involucrat en un
d’espionatge que acabarà en trag
“Era de nit i tornaven a saqueja
namà incendiant torres i barra
terroritzant animals, nens i d
amb foc d’artilleria, delmant el
mes als carrers, esperant haver
clòs la feina a trenc d’alba”.
Han passat disset anys des
cessió per part dels Estats Un
país caribeny del pas estratègic
uneix dos oceans. I just uns m
abans de la inauguració del sego
nal, irrompen uns papers que
blen buscar una inquietant ana
amb aquella trama. Els temps
canviat i alhora els mètodes
aquesta època global, res millo

La impacient veu popu
ja ha dictat sentència
i no hi ha recurs possib
la taca serà indeleble

airejar documents que intim
amenacin i destrueixin reputac
És una altra manera de saquejar.
que ara tot se sap a l’instant i sen
tre, la imatge empastifada difícil
es recuperarà. Necessitarà tem
paciència. Una virtut que molts
assenyalats no podran tenir pe
no l’assoliran o no ho suport
Esclar que això no els exculpa
ver de justificarse, perquè dava
dit acusador la defensa és un
Però la impacient veu popular
dictat sentència, contra la qual
ha recurs possible. La taca serà
leble. Siguis premi Nobel, germ
tia de rei, director de cinema os
zat, polític, motorista de compe
actor o ballarí de txatxatxa.
parlo de dictadors o emirs pe
d’aquests ho sospitem tot per sis
i no ens sorprèn res per lògica.
Barack Obama triga dos dies a
lar del tema. Segueix el ritme
mitjans econòmics del seu país
van alentir la informació i això v
parar els rumors. Els poc més de
cents noms nordamericans po
llevants de la llarga llista fan aug
tar els dubtes. Pot ser que hi ha
Estats Units al darrere? Putin h
segura, potser per dissipar els m
xos dubtes al voltant dels seus vi
personals amb el seu entorn se
sospitós. I el propietari del bufe
facilitava la creació d’empreses
talla parla amb el cinisme que M
Pérez detallava en aquestes pà
per fer creure que ell passava pe
És lògic que no conegués els
clients finalistes. Aquestes cos
fan bé i per encàrrec de missa
delegats. Intermediaris que es
senten com a professionals que
senyen vestits a mida. Com el s
de Panamà.c
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La crónica literaria de la semana

El vocabulario y sus parafilias

en la planta de moda para mujer,
otras en el espacio popup. Al ver
mis pintas en la puerta, me man
dan directamente a la rueda de
prensa. Núria Pradas presenta
Sueños a medida (Suma de Letras/
Columna),unanovelasobrelosfe
licesañosveinte,losprimerosdes
files y el amor en aquellos almace
nes fundados en la calle Boqueria,
en 1843. La historia del libro acaba
en 1944, cuando la tienda se trasla
dó al paseo de Gràcia. Y su dueño,

Luis Sans (cuarta generación ya,
desde que la viuda del último de
los Taberner le vendiera su parti
cipación al socio Lorenzo Sans,
hace un siglo), nos acompaña por
los 2.000 metros cuadrados que
conservan aún muebles y pósters
de todas sus épocas. Sobre nobles
escritorios, se expone, como otro
elemento de la decoración, este
diario.
Quizá lo más impresionante sea
unarchivodepatronesqueguarda

las medidas de puños, espaldas y
cuellos de ilustres señores. Tras
una vitrina, como especies en peli
gro de extinción, los sastres cortan
tela. Las tijeras del camisero Ma
nel Manobens tienen cincuenta
años, el mismo tiempo que algu
nos han trabajado en la casa. La al
ta costura ha dado paso a las mar
cas de lujo, en una transformación
que mantiene el espíritu casi fami
liar de la empresa. El local, de al
quiler, está en un edificio que per
tenece a Amancio Ortega (si
las tiendas fueran un género lite
rario, Zara sería La gran novela es
pañola). A Sans han llegado a de
cirle: “Te daré más dinero por el
local de lo que podrías soñar”. A lo
que él contestó: “Yo no sueño con
dinero”.
El jueves presentaron libro en
Barcelona: Da
vid Simon, Ser
Abcdario para
adultos. Pilarín
gio del Molino,
Bayés y Òscar Dalmau
Juan Villoro,
presentan en un aula
Pablo
Carbo
de la escuela Ipsi el
nell, Víctor Nu
libro que han hecho a
bla, José María
medias, un best seller
García y Ma
de sexo, drogas,
violencia y parafilias
nuel Castells.
Este último, en
el Palau de la
Somnis a mida.
El camisero Manel
Música, flan
Manovens, la
queado por la
escritora Núria
editora de Li
Pradas y el propieta
rio de la tienda Santa bros de Van
guardia, Ana
Eulalia, Luis Sanz,
Godó, y el pe
durante la presenta
ción del libro
riodista Ma
nuel Campo
Vidal. “Mi in
De la crisis
económica a la
tención es ha
crisis política. Ana cer una presen
Godó, editora de
tación
larga,
Libros de Vanguar
complicada y
dia, el autor Manuel
analítica”,
Castells, y Manuel
amenazaba el
Campo Vidal, en el
Palau de la Música
autor. Pero no
fue complica
da, al contrario. De la crisis econó
mica a la crisis política recoge
aquellos artículos que, agrupados
temáticamente, constituyen un
ensayo lúcido y crítico sobre nues
tra época. Entre el público estaban
Fèlix Riera, Bartolomé Masoliver
y el director del Palau, Joan Oller.
Campo Vidal recordó esta frase de
Castells: “Si usted guardó unas pe
setas, consérvelas; puede que le
sirvan”. Lo mismo pasa con las pa
labras.c

desenlace mágico es consecuencia
de la libre intervención de los vo
luntarios que han accedido al esce
nario.
Naturalmente, la propuesta es
de una ingenuidad pavorosa, con
dición que culmina de manera un
tantosiniestraenelúltimonúmero
deBrain.Paracerrarlapropuestay
con la vana intención de aumentar
su temperatura emotiva, Hausson
invita al espectador de turno a es
coger la broca eléctrica averiada,
entre cuatro exactamente iguales,
queimpediráqueelcráneodelma
go sea perforado inexorablemen
te, como se supone que sucedería
(!) si el voluntario escogiera alguna

pone a prueba la imaginación in
agotable de Jesús Julve. Y es que
son positivamente imaginativos
los episodios de la carta emergente
cuando suena la esquila atada a
una cinta azul que manipula un es
pectador; y el de los números del
DNI que, sumados, dan la combi
nación de un móvil sostenido des
de el principio por otro voluntario;
yeldelosdibujosdiversoscuyaau
toría exacta adivina el mago sólo
con la mirada del que lo ha dibuja
do, una acción telepática precisa
de la que, me da la impresión, en el
repertorio de Hausson no había
hasta hoy ningún precedente...
De todos modos y por enigmáti

endemoniada manipulación de
cartas que practica el prestidigita
dor, un ejercicio presente en todos
sus espectáculos como para de
mostrar que los años pasan pero la
extraordinariabuena forma del ar
tista no decae gota: una carta, dos,
media docena, media baraja o una
baraja entera... aparecen y desapa
recen, son tiradas en un recipiente
y vuelven a surgir componiendo
un abanico elegante, como si antes
de ser abandonadas ya hubieran
criado, y acto seguido el manipula
dor recoge la carta olvidada detrás
de la oreja, detrás de la rodilla, y se
nos muestran otra vez, triunfales,
dos abanicos más y todo, todo, a la

S U P E RG LÚ
Llucia Ramis

Barcelona

El vocabulario no se acaba nunca.
A sus 42 años, Òscar Dalmau sigue
descubriendo palabras en El gran
dictat. Y ahora Pilarín Bayés, auto
ra del trazo que ilustró nuestra in
fancia, lo hace con él. Dalmau que
ría firmar un best seller de sexo,
drogas, violencia y parafilias. Pero
como no se veía escribiendo una
novela, hizo un Abcdario para
adultos. Publicado por Bridge
–con una enamorada Iolanda Ba
tallé a la cabeza–, este es el atípico
manual para aprender las letras.
“Si tapáis el texto, veréis que los
dibujos son cándidos; es vuestra
mente perversa la que imagina co
sas”, dice el profe Òscar, tras pasar
lista. Son las cuatro de la tarde. Los
periodistas hemos encajado nues
tras nalgas en las sillas minúsculas
de un aula de P3, en la escuela Ipsi.
Tomo apuntes con un lápiz Staed
tler en un cuadernillo de ortogra
fía. La goma es Milan. Partículas
de tiza flotan en el aire. El dibujo
de la letra U me parece muy explí
cito: “El uombat Ulises ejercita la
urolagnia sobre el uakari ultraja
do”. O sea, un marsupial mea enci
ma de un mono. El profe Òscar ad
mite que no fue fácil encontrar
obscenidades con la letra U. Hay

MAITE CRUZ

El profe Òscar Dalmau
admite que no fue
fácil encontrar
obscenidades
con la letra U
iguanas incestuosas, camellos co
cainómanos, ñandús que añaden
coñac al coño de una cigüeña. Y
sólo en la Z de zoofilia aparece un
humano. Una retahíla de tabúes
que no nos enseñaron el cole.
La maestra Pilarín, que ilustró
La Bíblia de tots –entre otros 930
libros, algunos de catecismo, “con
gran convencimiento del mundo
piadoso”–,admitehaberhecho“la
mierda más grande que he dibuja
do nunca”; en la M de la mosca

MARC ARIAS

Margarita, claro. Recuerda que no
es una monja. Pero en su Vic natal,
tan conservador, algunos conoci
dos le preguntan a su hija Marga
Sala cómo le ha dejado hacer esto.
A Bayés le costó más dibujar al rot
tweiller rematado por el rinoce
ronte racista que al oso onanista.
Mientras Dalmau habla, ella lo re
trata con un rotulador rojo: es un
diablo. Hay pan con chocolate.
Silaspalabrassevistieran,loha
rían en el Santa Eulalia. Algunas

ÀLEX GARCIA

C R Í T I CA DE T EATRO

El espectador decide
en nombre de todo el público; el
testigo más próximo que certifica
quenohaytrampanifraudevisible
Autor, director e intérprete: Haus por parte del fabricante de sorpre
son
sas; la persona que sin querer ha
Lugar y fecha: La Seca. Sala Leo
brá sido cómplice del efecto del
poldo Fregoli. Hasta el 24 de abril
gran prestidigitador, el cual, una
vez más, desafiará la razón de una
gentehabitualmentebastante...ra
JOANANTON BENACH
zonable. El ilusionista Jesús Jul
No suele haber un espectáculo de ve –Hausson desde hace casi me
magia sin que en algún momento u dio siglo– ha aprovechado esta in
PALAU
DE LA
MUSICAdeCATALANA
otro se necesite
la colaboración
teracción entre el mago y la asam

Brain
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Carles Gámez
Escriptor i periodista

«¡Caracoles!» Amb aquesta exclamació ﬁnalitzava el crític musical de la revista Destino,Albert Mallofré, la ressenya del disc Al vent davant d’un «artefacte» musical difícil d’ubicar en
el panorama melòdic de l’Espanya dels inicis
dels anys seixanta. Una veu que aterrava com
un objecte no identiﬁcat entre l’anomenada
cançó espanyola més caduca, l’herència sudamericana i els ritmes moderns que s’obrien
camí abans que els Beatles posaren de cap per
avall les coordenades musicals de l’època. Raimon, sense saber-ho, s’erigia en el promotor, el
«motor turbo» d’una aventura i conspiració cultural que acabaria impulsant una cançó «amb
cara i ulls», la «nova cançó» que donarà impuls
a altres noves cançons a l’estat espanyol.
A la reivindicació lingüística, una cançó
cantada en «valencià» i allunyada dels tòpics
s’afegeix una voluntat lírica, aquella «canzone
diversa» de la que parla el semiòtic Umberto
Eco a propòsit de la generació de cantautors italians sorgits a inicis dels anys seixanta. La modernitat de Raimon i de les seues cançons s’acompanya d’una actitud de rebel·lia i inconformisme, herència
d’una cultura existencialista que es projecta en un estil de vida
oposat als valors que
representen les institucions burgeses. Hi
ha també la veu,
aquesta forma d’interpretar abrupta i aèria
que desentona en els
oïts més exquisits. Raimon ha llançat a l’aire el
seu cant lliure com Domenico Modugno, un
altre cantant «modern» en aquella històrica vetllada en que les notes de la cançó Nel blu dipinto di blu van obrir la cançó italiana a la contemporaneïtat en el Festival de San Remo.
En la veu i les cançons de Raimon altres intèrprets van a trobar les seues pròpies veus. Gràcies a Raimon el país farà més tard el trànsit de
les cançons melodramàtiques de Raphael a les
balades quotidianes de Joan Manuel Serrat. És
el temps de la gestació d’una nova sensibilitat
que a l’altra banda de l’Atlàntic, un altra veu «dissonant», Bob Dylan, ha iniciat sota la bandera
d’un folk-song passat per la batedora. tots dos
cantants, Dylan y Raimon, coincidiran al cap de
Al vent (Raimon, 1963)
El primer « hit» del cançoner raimonià que obrirà la
cançó d’autor entre nosaltres. Un cant juvenil i existencial
que es transforma en l’himne d’una
generació.

1

Diguem no
(Raimon, 1963)
Com «l’homme revolté»
d’Albert Camus, Raimon
també diu no. Des de l’Espanya
franquista ﬁns als nostres dies la
cançó no ha deixat de fer el seu
camí com a cant de rebel·lia.

2
3
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CAnçó De CApvespRe
(Salvador Espriu/Raimon,
1963)
Primera incursió en l’obra

20

Raimon a principis dels anys 60,
amb poc més de vint anys. Portada del
seu primer disc (baix a l'esquerra), un EP
amb el seu gran èxit «Al Vent» editat per
Edigsa amb fotografia d'Oriol Maspons.

El pròxim 15 d’abril el cantant «d’ai Xàtiva» torna al
Teatre Principal de València. Als seus 75 anys, Raimon
exerceix la seua maduresa artística com a creador i
referent imprescindible en la cançó popular i d’autor.

Raimon

clàssic i modern

poètica de Salvador Espriu més tard
ampliada en el treball musical Les
cançons de la roda del temps, un
dels àlbums claus que assenyalen la
història de la música popular espanyola del segle xx.
se’n vA AnAR
( Josep Maria Andreu/
Lleó Borrell, 1963)
La parella formada per
Raimon i Salomé aconseguien el triomf en el Festival de la Cançó del Mediterrani de 1963 gràcies a aquesta balada
que seguia el model de
les melodies italianes de
l’època. La Nova Cançó
coneixia el seu primer
gran èxit.

4

cançons entre la
història i la memòria

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

lA nit (Raimon, 1964)
La nit existencial de Raimon
es transformarà i serà adoptada com la metàfora de la
llarga i fosca nit
franquista.

5

poc temps, a la primavera de 1966, sobre l’escenari de la sala olympia de Paris com a abanderats d’aquella canzone diversa que ha acabat
escampant-se per tot arreu.
Després del primer impacte que ha suposat
el rock and roll, que a l’Espanya franquista arriba insonoritzat i amb la parella edulcorada del
Dúo Dinámico, la ﬁgura de Raimon capitalitza aquesta energia juvenil que irromp a inicis
de la dècada dels seixanta. Al vent , la cançó epifànica, forma part de la banda sonora d’aquesta joventut que pugna per fer-se un lloc en un món 5
administrat pels adults. Una joventut, la de Raimon, que ja no
ha viscut en primera persona la
guerra civil i per tant ha perdut
les pors dels seus antecessors, reglamentada en una societat sota
vigilància i un país sotmès a una
dictadura. Un estat autoritari
que comença a viure un cert
«desgel» gràcies al nou marc eco-

D’un temps, D’un pAís
(Raimon, 1964)
Una altra de les cançons
destinades a convertir-se
en himnes i banda sonora. La versió
de Serrat al seu tribut musical a la
Nova Cançó conﬁrmava el seu estatus de clàssic.

6

He DeixAt
mA mARe
(CAnçó De
lA mARe)
(Raimon, 1965)

7

Un cant d’enyorança i solidaritat,
les arrels familiars, el compromís
social i el paisatge del Carrer
Blanc com a teló de fons.
iniCi De CàntiC en
el temple (Salvador
Espriu/Raimon, 1965)
La poesia cívica de Salvador Espriu i el cant aspre de
Raimon conﬂueixen i formen
parella estable i melòdica.
Els versos d’Espriu s’acosten
al gran públic.

8

7
Quaranta anys després del mític
concert del 1968 al hall de la Facultat
d'Econòmiques a la Complutense de
Madrid, Raimon va tornar a donar
un recital al mateix lloc.

QuAn jo vAig nàixeR (Raimon, 1966)
Una de les primeres
cançons de denuncia
de la guerra civil i de la repressió franquista que Raimon converteix en un crit
contra la dictadura.

10

el pAís BAsC
(Raimon, 1967)
Com altres com-
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1

nòmic i fenòmens com el
turisme. La mateixa televisió, un mitjà que ràpidament posa a Raimon en la
seua llista negra, i també la
ràdio, acabaran per fer també de caixa de ressonància
dels nous temps.
Mentre els primers jutges
de la Nova Cançó i altres que
arribaran després –Guillermina Motta, Serrat– havien
posat el seu accent en el model de la cançó francesa, el
cançoner raimonià obri nous
fronts ﬁns ara desconeguts a
la cançó popular. Si als Estats Units, Bob Dylan,
Joan Baez o Tom Paxton encapçalen el renovat folk-song, una nova cançó de denúncia i contingut líric, que s’etiquetarà com a Protest
Song, Raimon crea la primera cançó de contingut antifranquista, Diguem no. Una ruptura amb les balades domèstiques d’Els Jutges i
els cants consumistes de l’època que després
continuarà en altres fronts
4
melòdics i experimentals.
La musicalització de la
obra d’Espriu i Les cançons
de la roda del temps, un disc
extraterrestre per a l’ època,
el seu treball, a manera d’un
work in progress, amb els
clàssics, Ausiàs March, Jaume Roig, Joan de Timoneda,
Roís de Corella, que deixarà un àlbum solar, Per destruir aquell qui l’ha desert,
que obri el camí a altres treballs posteriors –Serrat,
Llach, Maria del Mar Bo-

Bob Dylan y Raimon
coincidiran a la
primavera de 1966
en l’Olympia de Paris
com abanderats de
la nova cançó jove
posicions de Raimon, algunes de les frases de les cançons han passat a formar
part de la memòria col·lectiva: «Tots els colors del
verd...».

11

Veles e Vents
han mos
desigs
complits
(Ausiàs March/ Raimon, 1970)
Desprès dels poemes «hermètics» de Salvador Espriu, Raimon transformava en cançó
els versos medievals d’Ausiàs
March en forma de gran balada mediterrània.

12

molt lluny
(Raimon, 1972)
Raimon de retorn al seu país
de la infància i joventut i aquelles primeres nits d’estiu amb
els amics plenes de complicitats i incerteses.
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net– en aquesta convergència
feliç entre poesia i cançó. Un treball de creació, la «construcció
d’un cant» –com el títol de la excel·lent monograﬁa que li va
dedicar el periodista Antoni
Batista– que ha anat cimentant
des de fa més de cinquanta
anys. L’obra d’un cantant-creador fora de modes i dependències i que arriba ﬁns als
nostres dies amb treballs tan
sensibles com Rellotge
d’emocions , l’últim àl- 2
bum d’estudi, o les pròpies revisions i actualitzacions que el cantant ha fet de la seua
pròpia puntejada pels seus àlbums en directe, una de les «marques de referència»
del cantant, des d’aquell primer àlbum en
directe al Palau de la Música Catalana ﬁns
al Raimon 50 al Teatre del Liceu. Un creador que ha deixat algunes de les cançons
3
que han assenyalat la banda sonora d’un
temps i d’un país, ara, revisitat i rellegit en les veus de les
noves generacions des de la
seua vessant més lírica, amorosa o insubmisa. Un clàssic
viu, com va dir en el seu moment Joan Fuster.

Joan Manuel Serrat,
Núria Feliu i Raimon al
Palau de la Musica de
Barcelona fotografiats en 1966.
ORIOL MASPONS

13

com un puny
(Raimon, 1974)
Les cançons d’amor
vertebren tota l’obra raimoniana des dels primers
discos. Entre les grans composicions de temàtica sentimental ací amb l’absència com argument –Com un puny resta com
una de les obres més belles del
cançoner amorós.

14

amb tots els
petits Vicis
(Raimon, 1974)
Temps de reﬂexions per a un Raimon que encara la maduresa i el pas del
temps, un tema recurrent en la
seua obra .

15

DISCOS, REVISTES I CONCERTS han
anat marcant la imatge de Raimon, qui
sempre ha tingut predilecció pels artistes
plàstics, amb els que ha compartit amistat, d'Alfaro a l'Equip Crònica, Joan Miró
o Tàpies. 1 Raimon va ser portada «psicodèlica» de la revista «Romántica» en
1965. 2 3 Dibuixos d’Alfaro per a un
cartell i per a un disc de Raimon. 4 Portada del dvd amb la integral del cantant.
5 Coberta del disc «Les cancons de la
roada del temps»,
dedicat a Espriu,
amb disseny de Joan
Miró en 1966.

Jo Vinc d’un
silenci
(Raimon, 1975)
La nit del 30 d’octubre de 1975 Raimon estrenava
la cançó en el Palau d’Esports

de Barcelona, un cant d’aﬁrmació i d’esperança en el ﬁnal de la
nit de la dictadura.

16

l’única
seguretat
(Raimon, 1976)
La missiva amorosa com en altres composicions
de temàtica amorosa li serveix
per a enllaçar amb altres reﬂexions íntimes i col·lectives.

17

he mirat
aquesta terra
(Salvador Espriu/
Raimon, 1980)
Raimon tornava a la poesia
d’Espriu en conﬂuència feliç entre les paraules de verb poètic i
la melodia. La cançó passarà a
ser un dels temes imprescindibles en els seus recitals.

18

la mar respira calma
(Raimon, 1986)

La natura com a tema de reﬂexió puntua moltes cançons de
Raimon, ací, de nou el mar
com argument i paisatge de
confessions íntimes i la veu del
cantant plena de ressonàncies
italianitzants .

19

animal
d’esperances
i memòria
(Raimon, 1999)
Cant de maduresa i declaració
de principis, en el balanç, cançons d’amor i de lluita compartides amb el públic, en l’horitzó, l’etern combat per la vida i
l’esperança.

20

punxa del
temps
(Raimon, 2011)
Raimon feia el seu
particular Cinema Paradiso, de
nou el pas del temps i una vida
que a partir d’ara cada vegada
és més passat que futur...

s

i he de ser s
leerme las
de Diego li
nombre. En
nombre tan
quier otro,
tema que se trata creo que e
nombre, Estrella, me parec
para este mundo del arte y
rren. En cuanto al apellido
cordar la coctelería del mis
junto con el Cock, unas cas
pre vamos los pueblerinos
adonde, fuera de temporad
rez y yo expresamente a tom
Después ya fui un poco m
a leer sus columnas y, más
oye, están muy bien. Estrell
da la gana, y no lo critico, ya
mo excepto cuando debo e
de mis bêtes noires. Que ello
noires, pero yo soy su pesad
esta última columna tuya, t
que no me haya gustado, es
que por ahí los tiros no van
Salí de la cama como sue
totalmente out. Me puse de
Ana Rosa, y Carmen me da
Bilbao La Sombra de Warh
azar objetivo que deﬁnió B
pintando unos cuadros a pr
po de la sombra según C. G
además leyendo los comen
del mismo psiquiatra, psicó
suizo. Y si puede parecer qu
teneras será porque desde q
que conozco la serie de And
he pensado que Warhol se
Tuve la suerte no ya de v
na de las piezas de la serie s
la instalación de la serie com
en sus partes constituyan o
funcionan perfectamente p
rie en su totalidad, bueno, e
moneda corriente creer qu
pecie de ágrafo (ni escribía
rios: los grababa) e iletrado
sivamente de baja cultura (
que no es lo mismo que cul
wow, uauh, y todo eso. Pero
monios que aseguran que W
impenitente y de intereses
tampoco garantiza que incl
Estrella de Diego no con
dad, sino que más bien opt
men de la serie a un evasivo
tura popular americana, cre
te desconocido en España (
nuestro país en el ámbito d
pular). De dicho personaje,
nombre es lo único que coi
de Warhol, cuentan que tie
que es tan evasivo que ni si
una imagen en Google) bas
y sombrero grande negros y
fanda roja. Aspecto sumam
Aristide Bruant, retratado p
en uno de sus más conocid
que el bueno de Aristide en
llevaba boina, pero como s
boinas grandotas de los vas
Andy Warhol pinta (serig
de apariencia abstracta, com
y no a ningún personaje de
mic o cine, como hiciera co
Tracy, Popeye, Mickey Mou
de carne y hueso.
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XarxaTorell6 estrena una obra
basadaen ’El violf d’Auschwitz’
Torell&
EL 9 NOU

La novel-la El violi d’Auschwitz de Maria Angels Anglada inspira l’espectacle amb
el mateixtltol que Xarxa
Torell6 estrena dissabte (9
vespre) al Teatre Cirvianum.
Jordi Tortes ha dirigit l’adaptaci6 que posen en escena els
joves actors de Xarxa.
Teatre, dansa, mfisica i
imatges s6n els ingredients
de l’espectacle, que a m6s
de les paraules de Maria
AngelsAngladas’ha inspirat
en imatgescorn les de la pelllcula La llista de Schindler,
que faran "de fil conductor".
Els joves actors Artur i Aniol Surinyach interpreten
els papersprotagonistes, el
del luthier jueu Danieli el
comandantnazi Sauckel,

ORFEO CATALA

acompanyatsper una quinzena d’actrius que s6n la veu
del Poble Jueu.
E1 Cirvianum tamb6
acull diumenge(6 tarda)
un concert a c/~rrec del Cot
lnfantil Amicsde la Uni6
de Granollers, una de les
formations de veus blanques
m6srellevants del panorama
musical de Catalunya. Sota
el tltol de Lalluna al barter,
interpretaran peces de Josep
Vila Casafias, director de
l’Orfe6 Catal~, escrites per
a interprets d’aquestaedat i
arab lletra del poeta Miquel
Desclot. L’espectacle ha
comptat ambla intervenci6
de la ballarina Sol Pic6 en
les coreografies, l’acompanyamental piano set& a
c/~rrec del torellonenc Josep
Surinyaci el de la coral Lloriana Jove.
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Denuncien a la ﬁscalia el
possible tracte de favor de la
Generalitat a l’autopista C-16
 La plataforma No Més Morts a la C-55 obre el front judicial i demana
que s’investigui les obres en aquesta carretera i la concessió a Autema
JOSEP SALLENT | MANRESA

La plataforma No Més Morts a la
C-55, que es va crear fa cinc anys
per exigir el desdoblament de la
carretera i la gratuïtat de l’autopista
entre Manresa i Terrassa (C-16),
sospita que una bona part de les
actuacions que la Generalitat ha
realitzat històricament al voltant
d’aquestes dues vies han anat encaminades a afavorir els interessos
de l’empresa Ferrovial, principal
integrant d’Autema, la concessionària de l’autopista.
Davant d’aquests recels, la plataforma ha decidit obrir «un nou
front de lluita», ara judicial, i ahir
mateix va presentar a la ﬁscalia de
Seguretat Viària 23 documents
sobre les actuacions en aquestes
dues carreteres, incloent-hi les recents obres a la C-55. L’objectiu:
que la ﬁscalia investigui si darre-

re de totes aquestes intervencions
«hi ha delictes o errors», segons va
explicar un dels portaveus de No
Més Morts, Marcel·lí Reyes.
«Hi ha una deliberada actuació
dels diferents governs de la Generalitat per afavorir Ferrovial i la
C-16», considera la plataforma,
que recorda que, en l’anomenat
cas Palau, «Ferrovial és acusada de
donar continuadament diners a
canvi d’adjudicacions». I es pregunta: «El desgavell de les comunicacions del Bages és una condició necessària per garantir el negoci?», referint-se així al possible
afavoriment de la Generalitat perquè el trànsit del Bages sud acabi
passant per l’autopista C-16.
Els documents presentats a la
ﬁscalia fan referència, d’una banda, a l’adjudicació a Ferrovial de
l’autopista C-16 i el posterior allar-

La plataforma va presentar
ahir a la fiscalia de Seguretat
Viària 23 documents sobre
actuacions a la C-55 i la C-16

gament de la concessió, mitjançant
decret, que no s’acaba ﬁns d’aquí
a 21 anys. «Els desorbitats rèdits de
l’obra, 4.035 milions d’euros, per
una inversió de 126 milions, la
converteixen en l’autopista més
cara de l’estat», diu la plataforma.
La denúncia també assenyala
com les actuacions realitzades sobre la C-55 han anat encaminades
a «afavorir el transvasament de
trànsit d’una via pública de la xarxa bàsica a una de privada amb un
alt peatge«. Per exemple, les últimes obres d’instal·lació d’una mitjana intermèdia entre Manresa i

Casals, Reyes i Miras, portaveus de la plataforma, explicant la denúncia

Castellbell. «L’objectiu de les obres
ha estat evitar els xocs frontals i, per
tant, la seguretat. Però les obres
han fet també alentir el trànsit, ja
que, amb uns carrils tan estrets, la
gent redueix la velocitat i estem
provocant un alentiment general», explicava ahir un altre portaveu de la plataforma, Carles Miras.
«Amb aquestes obres, per tant,
s’està intentant també portar trànsit de la C-55 a la C-16? Al cost que
sigui?», es va preguntar.
En aquest sentit, la plataforma
demana a la ﬁscalia que investigui
aspectes tècnics de les obres, com

la falta de vorals en molts dels
trams i les mateixes mitjanes intermèdies. «En una carretera d’aquestes característiques, el traçat
hauria de tenir vorals d’un metre
i mig, però hi ha trams que s’han
quedat sense vorals, o que són
molt estrets. No hi pot circular ni
un ciclomotor, i hi ha llocs per on
no poden passar els vehicles d’emergències», va denunciar una
de les portaveus, Fina Casals. L’actuació, constaten, ha convertit la
C-55 «en una ratera», que no ha
evitat accidents tan tràgics com el
mortal del 19 de març passat.

ARXIU/S. REDÓ

ARXIU/S. REDÓ

«Ara obrim un nou
pas: a l’ofensiva»
Després que la plataforma ja
hagi fet nou talls de carretera els últims cinc anys, ha arribat a
la conclusió que actualment «serveixen més com un acte solidari i
de reconfort cap a les famílies de
les víctimes», diu Reyes. Ara «pensem que calen nou tipus de mobilitzacions i actuacions, i aquesta
denúncia és el senyal que obrim un
pas: a l’ofensiva».
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Cuida't
menjant

És legal una carretera sense vorals?

La concessió de l’autopista, cavall de batalla

 És una de les preguntes que la plataforma es planteja en la seva denúncia

 Un dels principals aspectes de la denúncia ha estat exposar a la fiscalia la
concessió de l’autopista que es va fer a Ferrovial «quan no era ni la millor
opció ni la més econòmica» i el posterior allargament del contracte. L’entitat
denuncia «els desorbitats rèdits de l’obra, els triples peatges a l’ombra, les
condicions secretes, la manca de transparència general, etcètera».

a la fiscalia de Seguretat Viària. Les obres a la C-55 han deixat alguns trams
amb els vorals molt estrets o, fins i tot, sense voral, com a la fotografia. «Per
a una carretera amb 34.000 vehicles diaris, els vorals haurien de ser d’un
metre i mig. Hem demanat a la fiscalia que ho investigui», explica l’entitat.
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Un incendi va cremar parcialment ahir al migdia una casa de
fusta a Guardiola de Berguedà, a la
zona del Jou, segons van informar
els Bombers. El foc es va declarar
a la 1 del migdia a la caldera de
l’habitatge i va cremar la part lateral de la casa. La resta de l’ediﬁci va quedar ennegrit pel fum.
Fins a l’indret es van desplaçar diverses dotacions dels Bombers,
que van extingir el foc i van ventilar la casa.

8TV
Informatiu 8 al Dia
7-4-2016
Exposició d’escultures de Jaume Plensa al Palau de la Música Catalana. Minut 29:21
Enllaç:
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/informatiu-7-dabril-del-2016/
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EXPOSICIONS BARCELONA

LES ESCULTURES DE JAUME PLENSA DIALOGUEN AMB
L’ARQUITECTURA DEL PALAU DE LA MÚSICA
bonart
El dia 7 d’abril, s’ha inaugurat una exposició dedicada a Jaume Plensa al Palau de la Música Catalana. La mostra compta
amb quatre escultures del reconegut artista plàstic, escultor i gravador català que estan ubicades en diferents espais del
Palau. L’exposició s’emmarca en el diàleg amb les arts plàstiques, impulsat des de fa quatre temporades per la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i que cerca el diàleg de l’arquitectura modernista del Palau, en aquesta ocasió
amb les escultures de Plensa.
Es tracta d’una oportunitat per acostar la ciutadania a l’art d’un dels artistes catalans més internacionals, que fa molts anys
que no exposa a Barcelona. Els visitants podran admirar la peça Carmela (2015), de ferro fos i 4,5 m d’altura, a l’exterior de
l’edifici (cantonada del Petit Palau) fins a mitjan setembre. La Sala Lluís Millet acull les escultures de bronze Sanna’s dream
i Rui Rui’s dream, de 2 m d’altura, obres de l’any 2014; i el Foyer Silent music III, escultura d’acer inoxidable pintat i pedres
de marbre, obres que es podran visitar fins al 16 de maig.
Amb aquesta mostra el Palau proposa enguany una reflexió sobre els cànons i el valor del concepte “clàssic” per a cada
generació. Plensa dialoga amb la tradició i les referències clàssiques, fent una aportació poètica i espiritual. Unes obres que
parlen al món; unes imatges que somien en un món nou. Una proposta per meravellar el públic amb senzillesa i bellesa.
Plensa ha experimentat amb el dibuix, els escenaris d’òpera al costat de La Fura dels Baus, les videoprojeccions o les
instal·lacions acústiques. El material amb què treballa són les idees i les seves referències són els poetes Estellés, Canetti,
Dante, Shakespeare, Blake o Valente.

Exposició
Carmela. A l’exterior. Del 7 d’abril al 18 de setembre de 2016. Accés lliure.
Sanna’s dream i Rui Rui’s dream. Sala Lluís Millet. Del 7 d’abril al 16 de maig. Accés lliure amb l’entrada al concert o a la
visita guiada.

Silent music III. Foyer del Palau. Del 7 d’abril al 16 de maig. Accés lliure.
Horari, de 10 a 00 h.

A les imatges, a dalt, detall de Silent Music, de Jaume Plensa; a sota, inauguració de l’exposició (Foto Antoni Bofill).
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8TV
Informatiu 8 al Dia
5-4-2016
Informació de la temporada de concerts 2016-17 del Palau de la Música Catalana, en
què es destaca la incorporació de Simon Halsey com a nou director de l’Orfeó Català i
assessor artístic del Palau; inclou declaracions de Halsey. Minut 32:05
Enllaç:
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/informatiu-5-dabril-del-2016/

