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‘STAR WARS’
AL PALAU
DE LA MÚSICA

El despertar de la música és el títol del concert que es
farà el dissabte 16 i el diumenge 17 al Palau de la Música
(12 h). L’Orquestra Camera Musicae, dirigida per Tomàs
Grau, interpretarà la banda sonora de Star Wars.
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+ concerts
Divendres,8
KALEO
Cod/e-rock
Lajovebanda
islandesadebutaa
Barcelona
arabunconcertenquE
descobriran
els temes
delsseusdos
discos:Kaleo(2013)A/B (2016).
RAZZMATAZZ
ALMO6AVERS,
122. TEL.:
9B3208200,METRO:
MARINA
(L1)
HORA:
21HPREU:
2S~EUROS
PREU
ONI6¯ Ticketmaster.es
SOPA
DECABRA
Rock
Sopa
deCabrafinalitzen la gira de
Cerdes{2015)ambun concert
festival enquEtambdparticipen
M-Clan
i Adri~lPuntLPAVELLO
FONTA
JAU.AVlNGUDA
DELPRESIDENT
JOSEP
TARRADELLAS
I JOAN,
2224 TEl: 972
226136,GIRONA,
HORA:
21HPREU:
304PREU
~INIC¯ Koobin.com
THEHORRORS
Indie-rock
El 22desetembre
passat,els brit~nicsTheHorrorspublicaven
el seu
cinquEIlarg, V(20~.7),noudec~leg
del m~sbrillant i glamur6s
rockde
garatge.APOLO.
NOU
DELARAMBLA,
113,TEL.:934414001METRO:
PARAbLEL
(L2, L3). HORA:
2OH.
PREU:
254ANTICIPADA,
304A TAGUI[LA,
¯ Ticketea.com
Dimecres,13
DANIMARTIN
Pop, rock
El qaivaserlider d’EICanto
del
Locoensfa puiardurantduesdits,
dimecres
i dijous,a Lomontafia
ruso
(2016),el seutercerdiscensolitari.
GRAN
TEATRE
DELLICEU.
LARAMBLA,
5159. METRO:
LICEU
(L3) HORA:
21H.
PREU:18 62~. ~q5%DEDTE.
~’~ Entradasdeva
nguardia.com
GIANANDREA
NOSEDA
C/~ssiro
El title BCN
Classicsret homenatge
al mestreSir NevilleMarrinerl.
Guianandrea
Noseda
dirigeix
I’Orquestrade Cadaqu4s
en la seva
interpretaci6 del R~quiem
de Mozart. PALAU
DELAMOSICA
CATALANA.
PALAU
DELAMI~SICA,
4 6. TEL:932
957200METRO:
URQUINAONA
(L1,
L4) HORA:21H
PREU:ENTRE22169{
WEnt radasdeva
nguardia.com
LAS
BISTECS
Electropop
El Malgusto
Tourtornaa recalar
a Barcelona
per corroborarque
LosBistecss6nundels grupuscles
sonorsm~s~cidsi irreverents.RAZZMATAZZ
ALMOGAVERS,
122TEL:933
208200METRO:
MARINA
(L1) HORA:
21HPREU:
15~ANTICIPADA,
20~A
TAQUILLA
¯ Ticketmaster.es
RI~OUIEM
A ENRIOUE
MORENTE
El FestivaInternacional
deJazzre-
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cordala figurad’undelsm~s
grans
cantaores
dela histbriadel flamenc
arabunespectacle
en quEparticipa
toma guitarristael fill del geni,Jose
EnriqueKiki Morente.BARTS
AV.PA
RAL.LEL,
62. TEL:933248492.METRO:
PARAb[EL
(L2, [3). HORA:
21H,PREU:
ENTRE
25~. ~15%DEDTE.
mEntradasdevanguardia.com
THEEXCITEMENTS
R&B,soul
Ambaixadors
a casanostra de la
millor mtisicanegra,TheExcitementss’instal-len durantduesnits
a I’Apolo(dimecres13i diious14)
corna part del cartell delFestival
de Jazzde Barcelona.APOLO
NOU
DE[A RAMB[A,
113TEL:934414
OOiMETRO:
PARABLE[
([2, L3).
HORA:
2OH.PREU:1S~PREU
ONE
~’~ Entradasdeva
nguardia.com

Dijous,~
JACOB
COLI.IER
Jozz
ProtegitdeQuincyJones,Jaco
Collierks I’actualenfantterrible
del jazz. UnjoveprodigiqueThe
Guardian
hadescrit comel nou
messies
del gEnere.LAI21.NOU
DE
LARAMBLA,
113TEL:934414001
METRO:
PARAbLEL
(L2, L3)HORA:
2OH.
PREU:
22,EANTICIPADA,
27¢ATAQUILLA
¯ Notikumi.com
LEON
BENAVENTE
Indle-rock
Membres
de la bandad’acompanyamentde NachoVegas,Benavente
s’handestacatcomunadeles propostesmEs
fascinantsdeI’indie rock
estatal.BARTS
AV.PARALLEL,
62.TEL.:
933248492.METRO:
PARAb[EL
(L2,
[3). HORA:
21H,PREU:
ENTRE
18122~.
~ Ent radasdeva
nguardia.com
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L’ONCA convida Aina Clotet al seu cicle al Palau
AGÈNCIES
Andorra la Vella

El 14è Cicle ONCA al Palau, que
tindrà lloc del gener a l’abril del
2018, a la sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana, comptarà amb l’actriu catalana Aina
Clotet com a artista convidada,
que participarà en el primer concert com a narradora. També hi
haurà l’actor i director andorrà

Joan Hernàndez, que serà el director escènic i seleccionarà els
textos del concert Integral Simfonies Mendelsshon II. Els textos interpretats per Clotet s’emmarcaran en la idea principal d’exposar
l'exclusió de la dona en el món de
la música a principi del segle XIX,
mitjançant el cas de Fanny Mendelssohn, germana de Fèlix Mendelssohn. L’actuació, sota la direcció musical de Gerard Claret,

es durà a terme dijous 18 de gener del 2018.
En el segon concert, que es farà
dijous 22 de febrer, la formació
andorrana comptarà amb el solista de clarinet i director convidat Joan Enric Lluna, en un concert anomenat ONCA i Joan Enric
Lluna. La tercera cita del cicle,
que tindrà lloc dijous 22 de març,
serà en format ONCA Bàsic, amb
el programa Cordes a l’aire, que

es va estrenar el 2015. Hi actuaran Isabel Vinardell & Isabelle
Laudenbach i un quartet de corda de l’ONCA.
El cicle es clourà dijous 12 d’abril, amb L’ONCA i Abel Tomàs,
que per segon any consecutiu serà el concertino director convidat. Estrenarà Les set últimes paraules de Jesucrist a la Creu, de
Haydn, amb la participació del
poeta Josep Pedrals.

6 Diciembre, 2017
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cIutat VElla
Teatre Joan Yago i la companyia
teatral Patricia Palomares presenten
Aneboda, the show (foto), una obra

ous
benedictins
María Victoria Verdú treballa a la
parada Granja Josep M. Plana, al
mercat de les Corts (travessera de
les Corts, 215). Proposa preparar
uns ous benedictins, un plat estrella del brunch, acrònim de les paraules angleses breakfast (esmorzar) i lunch (dinar).
INGREDIENTS
4 ous
Béicon
Espinacs frescos
Pa
Mantega
Llimona
Oli
Vinagre
Sal i pebre
PREPARACIÓ
Per fer la salsa holandesa, s’han
de fondre 250 grams de mantega
al bany maria. Sense remenar-la,
retireu el greix i reserveu la mantega en un bol. Col·loqueu un bol
dins d’una cassola amb aigua al
foc i aboqueu-hi dos rovells d’ou
amb una mica d’aigua i vinagre.
Munteu els rovells amb unes varetes. Retireu-ho del foc i afegiu-hi
la mantega sense deixar de remenar-ho. Poseu-hi un raig de suc de
llimona i una mica de sal. Reserveu-ho. Escaldeu dos ous amb l’ajuda de paper film. Deixeu-ho bullir
quatre minuts. Fregiu els talls de
béicon i torreu el pa.

sobre tres amics que, al muntar un
armari, discuteixen sobre un cargol
perdut. Carrer de Sant Pere Més Alt,
25. A les 18.00 hores.
Orfeó Català Exposició sobre la
Senyera de l’Orfeó Català. El Centre
de Documentació de l’Orfeó Català
organitza la mostra amb motiu de la
restauració de la senyera que va
acompanyar el cor durant el segle XX
en diversos concerts i viatges. Carrer
del Palau de la Música, 4-6.

saNt aNDREu
Fira Amb motiu de la festa major del
barri de Sant Andreu, Foment Estudi
Belles Arts organitza una fira de
productes artesans a la rambla de
Fabra i Puig, a partir de les 09.00
hores. La Comissió de Festes de Sant
Andreu de Palomar presenta també a
la carpa de la festa major de la plaça
de Can Fabra una tarda de ball amb
actuacions de diferents escoles de
dansa del barri, a partir de les 17.00
hores.

gRàcIa
Mercat L’antiga fàbrica
Wallnwood acull el BCN Makers,
un mercat amb més de 20
expositors i creadors. Hi haurà
mobles, il·lustracions, bosses,
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“<El Messies> et meravella
per com descriu el traspàs
de la foscor a la llum”

a Paul McCreesh dirigirà la mítica formació anglesa Gabrieli Consort & Players en

la interpretació de l’obra de Händel que es farà dissabte a l’Auditori de Girona
Jordi Camps i Linnell
GIRONA

L’oratori El Messies no
tracta només del naixement de Crist, sinó també
de la passió i el seu triomf
sobre la mort. Tanmateix,
les tradicions manen molt
i avui dia no pot faltar
aquest oratori per Nadal,
com no poden faltar les
Passions de Bach per Setmana Santa.
La mítica formació anglesa Gabrieli Consort &
Players, sota la direcció
del seu fundador, Paul
McCreesh, ho sap molt bé,
ja que s’han convertit en
un referent a l’hora d’interpretar l’obra mestra de
Händel arreu del món.
“Cada vegada que iniciem
una gira i veig que la tenim
en el programa, em pregunto el perquè. És quan
novament interpretem El
Messies que m’adono que
m’encanta i la raó per què
se la considera l’obra
mestra que és”, confessa
McCreesh, que també hi
afegeix que “no importa si
ets creient o no, si ets
cristià o practicant d’una
altra religió; és meravellós
com l’obra de Händel descriu el traspàs de la foscor
a la llum”.
Tant el director anglès
com un cor format per una
cinquantena de membres
i amb Anna Dennis (soprano), Rupert Enticknap

Paul McCreesh, al centre de la formació Gabrieli Consort & Players ■ AUDITORI DE GIRONA

(contratenor), Thomas
Walker (tenor) i Neal Davies (baix) com a solistes,
actuaran en una única
funció dissabte (20.30 h) a
l’Auditori de Girona. Es
tracta d’una ocasió única i
especial perquè “és la formació un pèl més reduïda
del costum”, com ressalta
McCreesh, però per ell “la
més perfecta, ja que s’assembla més a com Händel
el va estrenar durant la
Setmana Santa de l’any
1742 a Dublín”.
La versió que ofereix
Gabrieli
Consort
&
Players és, en paraules del
mateix McCreesh, “un
punt mig entre la interpretació més seca i acadè-

mica i la més lliure i excessivament romàntica; és a
dir, fent un símil gastronòmic: ni suau, ni picant!”, subratlla. També
avança, per aquells que no
ho saben, que sempre tenen per costum interpretar l’oratori sencer, ja que,
en realitat, com diu, “el geni és el lletrista, Charles
Jennens, que va concebre
l’estructura del llibre com
una òpera de tres actes
d’una seqüència extraordinària!”
Gabrieli Consort &
Players participarà també
als concerts participatius
que organitza la Fundació
La Caixa al Palau de la Música Catalana. ■

I avui també un
concert ‘De
pel·lícula!’
—————————————————————————————————

L’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Rubén
Gimeno, interpretarà bandes
sonores de pel·lícules reconegudes, mentre actors de doblatge hi intercalen fragments de guió, en un concert
que tindrà lloc avui al mateix
Auditori de Girona (20 h) i
que organitza, en aquest cas,
la Fundació d’Antigues Caixes
Catalanes. Hi participarà l’actor Jordi Brau (la veu de Tom
Hanks, Tom Cruise i Robin
Williams), com a narrador.
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Los cantantes y músicos de la pasada edición del concierto en el Auditorio. LC
..

'El Mesías' de Hàndel
mas participativo

La Obra social «la Caixa» invita a cerca de 4.400 cantantes
aficionados de toda Esparïa a cantar el cèlebre oratorio
L.C.

Cualquier aficionado a la
música coral daria lo que
fuera por interpretar una
pieza representativa
acompanando a una gran
orquestay coro en un marco singular bajo la dirección de un reconocido director internacional. Un
sueno que la Obra Social
«la Caixa» hace posible
desde hace mas de 20 anos
con sus conciertos participativos de El Mesías de
Hàndel.
«Esta iniciativa hace posible el sueno de trabajar
estrechamente con orquestas y coros profesionales», explica Núria Oller,
responsable del programa
de música de la Fundación
Bancaria «la Caixa».
Así lo corrobora Carlota
Mosegui Trias, historiadora del arte de 24 anos y participante experimentada a
pesar de su juventud. «El
hecho de cantar bajo las
ordenes de grandes directores, orquestas y solistas
muy destacados te hace vivir El Mesías de otra forma
y tener una experiencia
única que difícilmente se
puede llegar a tener como
cantante aficionado».
En esta edición, 4.400

Dosdécadas
de conciertos

Desde su puesta en
marcha en 199S, mas de
51.000 cantantes aficionados han intervenido
en los conciertos participativos de El Mesías
auspiciados por la Obra
Social «la Caixa», que se
han representado en
mas de treinta poblaciones de la geografia
espanola. En total a
ellos han asistido unas
457.000 personas.
aficionados interpretaran
algunas partes corales de
este gran oratorio en los 15
conciertos organizados
por la entidad en entornos
emblemàticos de 11 ciudades, a los que se prevé que
asistan como público mas
de 28.700 personas.
Un equipo de profesionales se ha hecho cargo de
la preparación de los participantes; un intenso trabajo durante mas de 40
horas de ensayo.
Manana, martes, y el
miércoles tendra lugar en
el Auditorio Nacional de
Madrid. 678 aficionados

cantaran junto a la orquesta Europa Galante y el coro Polish Chamber Choir
- Schola Cantorum Gedanensis bajo la batuta del reconocido director Fabio
Biondi. Allí estarà Maria
Isabel Ferràndiz Martínez.
Para esta administrativa,
que ha participado en cinco ediciones de las doce
que lleva en la capital,
«participar me aporta bienestar. Saber que mi voz
contribuye a rememorar la
obra de Hàndel y compartirlo con el público es un
orgullo».
Los días 18 y 19 de diciembre serà el turno del
Palau de la Música. Paul
McCresh dirigirà a la orquestay coro Gabrieli Consort &Players. Junto al resto de participantes cantaran Maria Torras Mas y su
marido. Unos habituales
desde la primera edición
en 2007. «Cantar con los
companeros te acerca a
gente de diferentes edades
y diferentes ideas pero todos unidos por este maravilloso canto que nos ofreció Hàndel. Para mi cantar
El Mesías representa la llegada la Navidad», explica
Maria, que es fisioterapeuta de profesión.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 72

O.J.D.: 128465

TARIFA: 6136 €

E.G.M.: 549000

ÁREA: 147 CM² - 13%

SECCIÓN: CULTURA

10 Diciembre, 2017

a dels seus
.gencat.cat

. L’artista

de la desr crear meumana, el
la Fundaerializaciomés rellelitzada per

17/VI

Pioner del
ica i de viríac Adolf
nista d’una
ecisiva reva a la Vie-

OTRAS

Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

GIANANDREA NOSEDA I EL RÈQUIEM DE MOZART. El director italià, que el cap de set-

mana que ve presidirà el jurat del Concurs
Internacional de Direcció de l’Orquestra
de Cadaqués, protagonitza dimecres l’últim concert de l’any del BCN Clàssics amb
l’última obra mestra de Mozart, a més de
l’Stabat Mater d’un contemporani seu,
Josep Pla. Repertori universal i patrimoni
musical català ofert per l’Orquestra de
Cadaqués i el cor Amici Musicae, així com
la soprano Christina Poulitsi, la mezzo
Katarina Bradic, el tenor Steve Davislim i
el baix Tommy Hakala en el repartiment
de solistes.
13/XII PALAU DE LA MÚSICA 20 HORES

BARBARA HENDRICKS PER LA LLIBERTAT. Torna
la soprano dels Estats Units amb el repertori que l’any passat va estrenar al Festival
de Jazz de Barcelona, The road to freedom, en què blues, gòspel i espirituals ne-

gres descriuen la lluita dels esclaus per la
llibertat i la fi de la segregació racial.
Aquesta vegada el festival de Jazz la porta
al Palau de la Música, amb el piano i el Hamond de Matthias Algotsson i la guitarra
d’Ulf Englund. Down in Mississippi, Dark
was the night, Glory Halleluja, Strange
fruit... en la veu d’un home que va néixer
al sud dels Estats Units encara sota les
lleis de segregació racial.
15/XII PALAU DE LA MÚSICA 21 HORES

EL LUXÓS VIOLÍ DE FRANK PETER ZIMMERMANN.

Kazushi Ono dirigeix l’OBC en un programa intens i amb un solista d’excepció. El
virtuós violinista alemany tindrà l’atreviment de passar del Concert per a violí
núm. 1 de Bach a la Fantasia per a violí i
orquestra en Do major, op 131 de Schumann (tots dos primera audició de l’OBC).
El concert acabarà amb l’Així parlà Zarathustra de Richard Strauss, el poema simfònic més impactant del romanticisme.
DEL 15 AL 17/XII L’AUDITORI
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AVUI FA

ANYS
w ^ 1 Delaware és el primer
estat que ratifica la Constitució als Estats Units.

Pearl Harbor (Oahu,
illes Hawaii, EUA): L'aviació i
la flota japoneses bombardegen aquesta base naval dels
Estats Units, la qual cosa provoca que aquest país entri a
la Segona Guerra Mundial.
B E I ^ M o r a Barcelona Lluís
Millet i Pagès, fundador de
l'Orfeó Català.
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La Fundació
Rocamora exhibeix
el gran llegat de
Manuel Pertegaz
PÀGINES 8 i 9

ica deixa en l’aire
claus de la Model

ra desconeixen si celebraran el traspàs
intervinguda i el director general
del departament com a únic càrrec
electe amb firma, però sense capacitat decisòria, el lliurament de les
claus d’una administració a una altra amenaça de quedar en paper
mullat.
Malgrat tot, fonts municipals asseguren que “la recepció de l’edifici
es durà a terme pròximament”, si
bé sempre pendents de la situació
política. Tenen en compte que fa
dues setmanes va acabar l’exposiATENTS A LA CONJUNTURA

Fonts municipals
asseguren que la
recepció de l’edifici
es farà pròximament
ció La Model ens parla, que va obrir
les portes de la presó a la ciutadania, i que ara toca buidar completament l’espai per començar a pensar
en quan es farà efectiu el traspàs.

MOSOS

Forbes

LUXE
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Pertegaz en diagona
La Fundació Rocamora acull la primera visió realmen
MARGARITA PUIG
Barcelona

AFP
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El primer creador espanyol que va
portar la seva moda a la Cinquena
Avinguda. El modista que el 1957
va poder substituir Dior. El modista enamorat de l’alta costura
que coneixia personalment les seves clientes, ensenyava personalment als seus maniquins com lluir
els seus vestits i va arribar a tenir
700 persones en nòmina. El visionari que a la dècada dels 70 va saber adaptar-se davant l’allau del
prêt-à-porter (mentre que Balenciaga no ho va fer: va tancar el seu
taller el 68 i va morir el 1972) i es va
obstinar a continuar fins al final.
Fins als 97 anys. L’artesà que més
magistralment va treballar els
talls per amagar pinces i marcar la
silueta creant peces impressionants per la seva
aparent senzilleComissari
sa...
L’exposició
Tot això que de- inclou 84 peces
escollides
fineix l’esperit imper Josep
mortal de Manuel
Casamartina i
Pertegaz, també el
Ismael Núñez
creador del vestit
amb què es va casar la reina Letícia,
és el que recull l’exposició que pot
visitar-se fins a mitjans de mes a la
Fundació Cultural Privada Rocamora.
Sota el meditat títol de Pertegaz
en diagonal (amb referència al taller del mestre, que continua intacte a l’edifici modernista de
l’avinguda a l’encreuament amb
Enric Granados), la mostra aquesta vegada s’ha emmotllat a l’ambient palatí de l’emblemàtica torre
del Putxet.
En el més gran homenatge que
s’ha fet mai al modista d’origen
aragonès, es mostren 84 peces
d’indumentària, de les quals més
de la meitat encara no s’havien ex-

al
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nt panoràmica del magistral modista

ANA JIMÉNEZ

posat mai, creades per Manuel
Pertegaz (nascut a Olba, Terol, el
1918 i mort a Barcelona el 2014).
Són vestits de festa, de còctel, de
carrer, de núvia i abric. I perfums,
bosses de mà, barrets, mocadors,
dibuixos... Peces molt diverses
que ajuden a donar una visió global de la grandesa del mestre i que
van de la dècada del 1940 a les seves últimes produccions ja entrat
el segle XXI (incloent-hi la túnica
que Pertegaz va dissenyar el 1960
per a les components de l’Orfeó
Català). És a dir, tant alta costura
com prêt-à-porter en una panoràmica que fins ara no havia fet ningú i que va en paral·lel a la mostra
que durant aquests dies la Comunitat de Madrid dedica al modista.
Tot procedeix del fons de la
col·lecció Antoni de Montpalau,
de la fundació homònima, i és el
seu director, Josep Casamartina,
quehihadonat aquestpunt devista innovador. Historiador de l’art i
de la moda ho sap tot de Pertegaz.
En termes acadèmics resumeix
que la seva feina “es pot relacionar
amb el suprematisme rus, aquell
moviment artístic nascut el 1915
basat en formes geomètriques,
encara que algunes peces recorden el barroc espanyol”.

Emma Stone i Jenni

Les e
dava

Una vintena
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Un cicle de mdsica
amb caire social
La cinquena edici6 de Mfisiques Sensibles consolida aquest
cicle que t6 voluntat solid~ria i aposta pel talent emergent
CI NCANYS
FA ja que Cristina Torres,
productora i m~nagerd’artistes de
professi6, i treballadora social de
formaci6, va impulsar una nova iniciativa
en el panoramamusical barceloni arab
la voluntat d’unir cultura i activisme.
Aixf va n6ixer Mfisiques Sensibles, un
festival que, corn el seu nomindica, 6s
sensible arab la realitat quevivimi t6
corn a fet diferencial un clar compromis

Compra
entrades
i reserva
taulaa tirneout.cat

de responsabilitat social. "La nostra idea
era unit dos vessants", ens explica, "d’una
banda, es tractava de fer un petit cicle de
concerts que apost6s clarament pel talent
emergent, donar pas ales noves veus. I
un 40%dels artistes que hem programat
fins ara hart presentat el seu primer
disc. I d’altra banda, el que busc~vem
era destinar una part de la recaptaci6
de les entrades a ONGs
i petites entitats

30

socials que treballen en diferents camps
i en ~mbitslocals, i que no tenen grans
suports ni ajuts".
Entre els primersgrups i artistes
emergentsque hi van participar hi havia
Blaumut,Sara Pi o Pau Vallv6,tots ells avui
alia consolidats dins la nostra escena. E1
cicle es va iniciar al Foyerdel Liceu amb
una programaci5de tardor i, aquest any,
ha fet el salt a la Sala Petit Palaudel Palau
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TimeOut per a Coca-Cola

de la Mfisica."El canvi ha estat
molt favorable, perqu6 sovint
s’esgotaven massarapid les
localitats i hi havia gent que hi
volia anar i no podia. Ara hem
passat d’un espai ambcapacitat
per a 400 persones a un altre on en
caben550, i aix66s molt bo per al
projecte".
Per6 el canvi d’escenari no
6s l’t/nica novetat d’aquesta
cinquenaedici6, perqu6el cicle
ha sumat una nova iniciativa
social, el projecte GIRAJ6venes
que impulsa Coca- Cola. "Cal dir
que aquest cicle no seria possible
sense l’ajuda dels patrocinadors,
tot i que no sempreet trobes
a l’altra banda amb marques
sensibles", afegeix la Cristina.
"Anosaltres, tot i que sore un
projecte petit, Coca-Colasempre
ens ha donat suport. I aquest any
hem pogut enlla~ar el compromis
social amb aquest projecte GIRA
J6venes".
Adre~ata j ovesd’entre 16 i
23 anys, aquest 6s un projecte
que j a faun temps que funciona
a Madridi Sevilla i ara s’acaba
d’implementara Barcelona. E1
que busca 6s oferir formaci6i
futur als joves que tenen poques
oportunitats, i obrir-los una
porta en el m6nlaboral. En David
~ Pantoja S~nchez6s un dels dos
joves que, a trav6s de GIRA,
s’ha integrat en l’equip organitzador
de Mt/siques Sensibles, ajudant en el
repartiment de la programaci6a l’inici de
cada actuaci6 i d’un obsequifet a m&a carla
assistent del pfiblic, al final. "Jo estava en
un programa anomenat Garantia duvenil
que s’ofereix a persones que ni estudien
ni treballen", ens diu, "i a partir d’aqui em
van trucar per format part del projecte
GIRAJ6venes. He rebut formaci6, he anat
a un campusa Madridi, a m6s, m’han
proporcionat aquesta feina".
Undels objectius del projecte GIRA
J6venes 6s mostrar als joves el m6nlaboral
real i encaminar-losen els &mbitsque a
ells els interessen especialment,per tal
de treure d’ells el millor que portendins. I
aquest ha estat el cas d’en David."Jo tinc
una banda de rock dur que es diu Brush",
ens explica, "i aquesta oportunitat laboral
m’haagradat molt, perqu~ est~ lligada ala
mevapassi6, que 6s la mftsica. Hevist corn
es fa l’espectacle treballant des de dins i
voldria seguir treballant en aixb’.
Ambaquesta suma d’esforqos, Mt/siques
Sensibles es consolida corn una de les
millors iniciatives per fer de la cultura un
~mbitcada cop m6ssocial i solidari.
-) www.musiquessensibles.com
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TOP 3 CLASSICA
Recitals, concerts, bpera... Unatria de la
millor mtisica cl/~ssica de la setmana

’l’Orquestra
de Cadaqu6s
Lamissa
dedifuntsdeMozart
il’StaloatMater
deJosep
Pla
-compositor
deBalaguer
del segleXVIII-formen
el programa,
que
dirigir~ Gianandrea
Noseda
i quehomenatjar~
Sir NevilleMartinet,
fundador
deI’Academy
of SaintMartinin theFields.
-> Palaude la Mdsica
Catalana.
M: Urquinaona.
Dc.13.20h. 22-69(~.

~MiquelVillalba
I’obradeFrancesc
Civil, destacat
mfisici pedagog
catal~delsegle
XX,
6s encara
moltdesconeguda.
MiquelVillalba,que
n’haenregistrat
la
producci6
pianisticarecentment,
la interpretar~
enaquesta
proposta
delMuseu
dela MfisicadeBarcelona.
-) L’Auditori.Sala4. M:Marina.Dc.13.12h. 12 ~.

’I’OBCCambra
I’Orquestra
Simf~nica
deBarcelona
i Nacional
deCataiunya,
I’OBC,
programa
la temporada
demfisicadecambra,
arabconjunts
formats
permembres
deI’orquestra.Enaquesta
ocasi6ser~unconcert
que
inclousextetsi octetsdecorda,deBrahms
i Mendelssohn.
-) L’Auditori.M:Marina.Dt. 12.20.30
h. 3 ¢.
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El próximo 14 de diciembre a las
19,30 horas, la Casa Junco acogerá el segundo de los conciertos
del programa AEIenruta Clásicos,
organizados por la Universidad
de Valladolid, a través del vicerrectorado del Campus de Palencia. Este segundo concierto será
el turno de Kebyart Ensemble, un
cuarteto capaz de traspasar la
perfección técnica para llegar a la
comunicación musical.
Kebyart Ensemble fue creado
en ESMuC el año 2014 por Pere
Méndez (saxo soprano), Víctor Serra (saxo alto), Robert Seara (saxo
tenor), Daniel Miguel- (saxo barítono), cuatro jóvenes inicialmente
guiados por Nacho Gascón.
Inspirados por la riqueza tímbrica, rítmica y estilística de la
música tradicional de Indonesia
deciden unir las palabras kebyar+art, siendo el Gamelan Gong
Kebyar uno de los conjuntos instrumentales de la isla de Bali. Como otras músicas orientales, han
influido enormemente en la estética de obras de autores de los siglos XX yXXI.
Son los actuales ganadores del
ciclo El Primer Palau que ofrece a
los jóvenes intérpretes la oportunidad de debutar en la Sala de
Conciertos del Palau de la Música
Catalana. En 2016 también han
sido premiados con el prestigioso Premi de Música Cambra
Montserrat Alavedra-Premio
BBVA de música. El año 2015 obtuvieron el segundo premio de la
84a edición del Concurso Permanente de Juventudes Musicales
de España y anteriormente han
recibido el primer premio en el X
Concurso Internacional de Música de Cámara Higini Anglès.
Durante el periodo 2016 - 2018
realizan una gira de conciertos
por España gracias a Juventudes
Musicales de España y ya han pasado por Andalucía.
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La Gorda catalana
E

STÁ MONTORO enormemente preocupado. Nada
se sabe de La Gorda. Es
un misterio que tiene a toda España en vilo. ¿La habrán suprimido con el asunto del 155? El
año pasado, La Gorda, es decir,
el primer premio de la lotería
regional catalana, que es una
muy mala imitación del sorteo
de Navidad, no le tocó a nadie
y se quedó con lo recaudado el
gobierno de Arturo Mas y sus trileros. Resultó que del número de
La Gorda no se había vendido ni
un solo décimo. Hace un par de
años picaron algunos incautos
separatistas subvencionados que
se vieron obligados por aquello
de hacer patria, pero en el 2016
la recaudación de esta rifa navideña catalana cayó en picado.
Se habían puesto a la venta
décimos de lotería por valor de
50 millones de euros y sólo se recaudaron 24 millones. Y lo gracioso es que no volvió a tocar. El
personal, que había comprado
las rifas, se empezó a mosquear
y a sospechar que le habían tomado el pelo. Es lógico. Pero
cuando ya pillaron un cabreo
monumental fue cuando se enteraron que el segundo premio
había caído en una tienda de comestibles de donde era alcalde el
señor Oriol Junqueras que, ya se
sabe, que donde pone el ojo pone
la bola. Del tercer premio no se
tiene noticias, aunque se sospecha que le pudo tocar a Arnaldo
Otegui que estos días anda de
gira por estas tierras de España
celebrando la buena nueva con
los palmeros locales.
El asunto, es que este año
la cosa de La Gorda está muy
chunga y no se sabe si se celebrará. No tiene buena prensa y
el personal está harto de que le
engañen. Ya no se fía ni de los
bombos, que son de fabricación
china como las famosas urnas
y los tiene escondidos en su
casa algún cura trabucaire. Los
responsables deben cambiar el

JOSEMARÍA PICALLO

sistema y hacer el sorteo mucho
más transparente y ﬁable. Así,
debían de celebrar la tómbola
en Bruselas, con el ﬁscal belga,
Jean-Marc Meilleur, moviendo
el bombo, para que la familia
Pujol al completo, los de Banca
catalana, Narcis Serra, Maragall y la dirección al completo del
Palau de la Música, todos ellos
en pantalones cortos y pajarita,
repartieran los premios y el dinero. Shakira, Pique y Guardiola
con el cardenal Sistach, asesor
en la redacción de la Constitución de la República catalana,
serían unos magníﬁcos presentadores de la gala lotera, a la que
le darían una gran ﬁabilidad.
A lo mejor así, con estos personajes tan entrañables, el pagano se deja llevar y vuelve a picar
el anzuelo. Pero no es fácil. Me
da que los ciudadanos catalanes
no están para loterías con la que
le han montado los del gobierno
regional. Ellos que vivían tan ricamente, en una región otrora
prospera y pujante, están viendo
cómo se fugan de allí las empresas y el dinero, como aumenta
el paro, como disminuye la inversión, como cae el turismo, en
un colosal carajal político que,
sin duda, llevará a la región a la
inseguridad jurídica, al descredito nacional e internacional e,
incluso, a la insolvencia económica y a la pobreza. Una lotería
que les ha tocado a los catalanes
gracias a muchos años de Pujol,
tripartitos del PSC, y cobardes
puchimones, cuyos logros más
importantes y sus primeras
consecuencias ya están aquí:
Desde el 1 de octubre pasado se
ha marchado una empresa de
Cataluña cada 20 minutos. Menuda lotería, cuyo premio, me
temo, que se volverá a repetir. Y
esa sí que es gorda.
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iovanni Sartori, sociòleg italià
mort la passada primavera, va
escriure que «fins ara es considerava que en política la solució dels problemes de la gent calia reclamar-la als polítics (igual que en la medicina s’ha de reclamar als metges i en el dret,
als advocats). No obstant això, el govern
dels sondejos, referèndums i la demagògia del directisme atribueixen els problemes als polítics i la solució, a la gent».
Dues de les principals líders de la política
catalana, Marta Rovira i Inés Arrimades,
van quedar ben retratades diumenge passat a Salvados. Ignoraven la taxa d’aturats
a Catalunya, el nombre de dones que han

G

IGNORÀNCIA
POLÍTICA
Jordi Xargayó
mort aquest any per violència masclista i
quants refugiats estan acollits al nostre territori. Temes que un polític que pretén
tenir altes responsabilitats hauria de conèixer com el palmell de la seva mà. Però,
no. Parlar d’independència o d’unitat na-

cional és més fàcil. És com fer-ho de futbol. Compten amb la fe dels afins i no requereix cap més coneixement que un discurs populista sense necessitat d’aportacions intel·lectuals. El procés ho tapa tot.
Ho hem comprovat en l’enquesta del CIS
que s’ha conegut aquesta setmana. Malgrat que a Espanya i a Catalunya la corrupció ens ofega, només un , dels catalans la considera un problema important. És comprensible. Amb el procés, la
corrupció ha desaparegut de la majoria
de mitjans de comunicació. Ni es parla de
la Gurtel, ni es reclama per què no hi ha
sentència del cas Palau, ni se sap per què
investigacions com la del  o Manga es-

tan frenades. Ens roben a la cara i aplaudim. Fa uns anys, els mitjans públics catalans van organitzar, per indicacions polítiques, una campanya sobre la precarietat
de les infraestructures catalanes. A les enquestes, es va convertir en la principal
preocupació del país. Ara, com que ha desaparegut de la primera línia de l’actualitat, només és important per a un ,
dels catalans, malgrat que poc han millorat des d’aleshores (finals de la passada
dècada). La demagògia i el populisme
han marcat el discurs polític dels últims
anys. Ja ho deia Max Weber: «el demagog
és la figura típica del cap polític a Occident».
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'Cavall Fort\ quan VÒmnium era cultural

L

¡TARDE, QUERIDO!
MARISA GARCIA
VIÑALS

'altra tarda, a la pastisseria del barri vaig veure el cartell

Mentrestant, avui recelo que, enmig de la representació

que anunciava el Teatre Cavall Fort: dos pallassos

teatral, no tregui la nàpia de dimoni escuat d'Els Pastorets,

jugant al cavall fort. Al meu segon poble d'infantesa, a

el Jordi Cuixart, esprimatxat líder assonat. Diuen que està a la

les Garrigues, dèiem "churro, mediamanga, mangaentera",

garjola com qui és als exercicis espirituals del separatisme. Vet

i qui era la guapa que esllomava els burros que s'acotxaven.

aquí el nucli dur de tot aquest bast i vast enrenou cultural. Clar

Imagino que aquest joc de xicotots al mig del carrer, ha passat

i catalaníssim: resulta que una servidora havia estat covant l'ou

a pitjor vida. El cartell ha estat la meva magdalena de Proust.

de la serp! Sona fort. Pitjor que no sonés. Sí?...

D'una tacada he viatjat pel temps. Quan, anys ha, diumenge al

Òmnium Cultural és la sopa bova. L'Avecrem del fundador Lluís

mati' d'una tardor ventosa, havent menjat coca amb xocolata

Carulla, adobat amb efluvis nacionalistes. Si vostè m'ha llegit

desfeta, posava de vint-i-un botó les nenes per anar ben

amb coneixement de causa, sabrà que Òmnium Cultural ha

abillades al Cine Fèmina del carrer Sant Antoni, després al

estat l'invent catalanista d'una burgesia decidida a consumar

Teatre Principal dels porxos de la Paeria, disposades a passar

(i consumir) el seu poder. Toca, per tant, recordar qui és qui

una estona màgica gràcies a uns espectacles teatrals de tots

rere l'associació Òmnium Cultural tumefacta: personatges, per

els colors ideològics. Amb un denominador comú: la llengua

dir-ho ràpid, com Joan Vallvé, Fèlix Millet, exacte, el lladregot

catalana. Som i serem!...
¿ A què ve la nostàlgia? Bona pregunta. És el pecat de la bona
fe. ¿Creies, Marisa, que ajudaves a harmonitzar el món d'una
manera justa? Filla de mare catalana i de pare madrileny, ruca
de tu, pensaves que gràcies al pare obert de mires i cultures, i de
mare amatent i potser massa soferta, fenòmens com el Cavall
Fort t'ajudarien, sinó a salvar el món, sí que a fer-lo habitable
per a les teves filles. ¿0 no es tractava d'això, Maria Rúbies?

Òmnium Cultural ha
estat l'invent catalanista
d'una burgesia dedicada a
consumar el seu poder

confés del Palau de la Música Catalana. ¿Qui pot refiar-se
de semblant Òmnium? Cultural? D'agitació i propaganda
nacionalista...
Dubto portar la meva néta diumenge al Cavall Fort que,
encara, organitza aquest Òmnium esdevingut Minimum pel
flac servei al País de Mai Més que tant diu estimar. I parlant
de Peter Pan, ell no vol créixer però les criatures, sí. Sense
menjades de coco!
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ÀLEX GARCIA

ÀLEX GARCIA

1. Portal de l’Àngel, carrer Comtal i entorn del Palau de la Música

2. Carrer Elisabets i places Acadèmia i dels Àngels

Més furgonetes que vianants

El monopatí sota el braç, sisplau

E

ntre dues furgonetes sobresurt
el teleobjectiu d’un turista que
vol captar algun detall de la façana del Palau de la Música. A pocs
metres, dos joves amb la maleta a sobre intenten fer-se una selfie amb la Carmela de
Jaume Plensa quan el cop de clàxon d’un
camió els sobresalta. Tot el que es ven a les
botigues hi ha d’arribar d’alguna manera;
la qüestió és com. L’alta activitat comercial de Ciutat Vella obliga a afrontar amb
peus de plom la gestió de la càrrega i descàrrega.
Els plans del govern municipal passen
per crear més microplataformes logístiques com la que hi ha a l’estació de França,
on es reben els camions de diverses empreses de missatgeria i des d’allà distribu-

eixen els paquets en tricicles elèctrics per
tot el districte.
Malgrat que els sistemes sostenibles de
repartiment van a l’alça, encara continuen
sent majoria les furgonetes i camions. De
fet, a primera hora del matí al Portal de
l’Àngel, quan les botigues encara no han
obert, es podria dir sense exagerar que hi
ha més vehicles de repartiment que vianants. Al carrer Comtal, que es converteix
en porta d’entrada i sortida des de Via Laietana, dia sí dia també hi ha conflictes entre repartidors i veïns, als quals en temporada alta s’ha d’afegir els turistes més matiners que no saben on ficar-se per no
molestar. Els veïns, que ho viuen cada dia,
reclamen un compliment més estricte de
la normativa per millorar la convivència.

A

quests dies al barri del Raval hi
ha uns cartells firmats per una
entitat veïnal que, en anglès,
francès, castellà i català, i d’una
manera molt amable, reclamen als patinadors que recullin els monopatins a partir
de les deu de la nit, que d’aquesta manera
respectaran el descans de la gent. Perquè
el principal problema que comporta la
proliferació de skaters al districte de Ciutat Vella no són ni els atropellaments ni les
topades, sinó la remor que fan les rodes de
poliuretà contra l’asfalt. Així que la ciutat
s’adorm el pas dels monopatins esdevé
eixordador. Aquesta circumstància arriba
a la categoria de problema als vials més
transitats, com és el cas del carrer Elisabets, que uneix la Rambla i una de les

meques planetàries d’aquest món, la plaça
dels Àngels, la que queda davant del
Macba.
Davant el Macba skaters i veïns ja van
trobar per ells mateixos un espontani punt
d’equilibri. En aquests moments, tal com
recull el pla de mobilitat del districte de
Ciutat Vella, el lloc amb més problemes de
convivència és la plaça de l’Acadèmia, al
barri de Santa Caterina, on uns quants
veïns ja van penjar pancartes als balcons
per queixar-se del soroll dels patinadors.
El districte ja té en compte les molèsties
que generen les maletes amb rodes a l’hora de renovar els paviments dels carrers.
Els tècnics municipals estan estudiant al
carrer de l’Est quin material és el més
adequat.

ÀLEX GARCIA

ÀLEX GARCIA

3. Estació d’Urquinaona

4. Carrer Escudellers

La barrera invisible del metro

Entre patinets fent esses

U

L’

na dona que es mou amb dificultat baixa les escales a poc a poc.
A arribar fins a l’andana del metro hi dedica més d’un quart
d’hora i és un esforç important. A mig camí
creua la mirada amb un home que puja com
pot un cotxet de nadó per les escales mecàniques. Tots dos troben a faltar l’ascensor
queelsfacilitarialamobilitataUrquinaona,
una de les estacions més antigues de la xarxa de metro, on es connecten les línies 1 i 4.
Si algú en cadira de rodes baixa aquí, quedarà atrapat, sense poder sortir a una de les
places més mal resoltes de la ciutat. Elsusuaris habituals opten per caminar una mica
més i agafar-lo a plaça Catalunya o passeig
de Gràcia, on sí que hi ha ascensors.

L’estació d’Urquinaona és un dels deu
puntsnegresdelaxarxademetroqueencara no són accessibles. Un altre és molt a
prop. Via Laietana avall, la parada de Jaume I és una altra barrera arquitectònica
sense ascensors. En aquest cas, des del mes
de juliol s’estan fent les obres necessàries
per adaptar-la a persones amb mobilitat reduïda. S’han invertit més de quatre milions
en la primera actuació d’un conjunt de millores planificades per la Generalitat i TMB
per fer accessibles el 100% de les estacions
delacapitalcatalana,unapromesallançada
a l’aire el 1992 i que continua incomplerta
25 anys després. L’estació d’Urquinaona
requereix una inversió de 12 milions d’euros i la licitació està prevista per al 2020.

informe sobre els problemes
de mobilitat del districte
també destaca el mal estat
del paviment de molts dels
carrers més trepitjats i rodats de la zona
sud del barri Gòtic. Un d’ells és el d’Escudellers. Aquí hi ha moltes rajoles trencades i els petits esvorancs on qualsevol pot
clavar el peu. El pas de vehicles per abastir les botigues és una de les raons
d’aquest deteriorament. I a sobre la neteja deixa sempre molts bassals. Són situacions especialment perilloses en un carrer tan ple de bars on molta gent va principalment a beure. Veïns i comerciants
de la zona denuncien que els petits accidents són molt habituals. A més, el tràn-

sit de persones sobtadament confiades i
de vegades trompes atreu molts carteristes, sobretot de matinada. La fauna de
l’indret és tremendament rica i variada.
A més, als vials dels voltants d’Escudellers hi ha molts negocis dedicats al lloguer de bicicletes i altres trastos. L’ús
d’artefactes elèctrics llogats per hores
està vetat al Gòtic i la Barceloneta des de
l’estiu passat, i el cert és que ja fa temps
que aquesta mesura municipal es deixa
sentir en el dia a dia d’aquests barris, però en aquests temps la ciència avança
una barbaritat i les marques comercials
llancen nous models a tota velocitat. Al
final tothom acaba esquivant algú o altre,
fent esses.
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Ciutat Vella vol fer més
agradables els trajectes a peu
 El districte prepara un nou pla de mobilitat amb l’objectiu de facilitar la vida al vianant

A Ciu
utat Vella es fan
1,,5 milions de
desplaçamentts diaris
És quatre
vegades superior
a la mitjana
de la ciutat

Mitjana de
Barcelona

DISTRIBUCIÓ
DELS DESPLAÇAMENTS
Residents
33,4%

Resta
d’habitants
de Barcelona
33,3%

Visitants
o turistes
33,3%

Els desplaçaments
sostenibles en aquest
barri són el 87,4%...
Vehicle privat
12,6%
Amb
bici
1,6%
A peu
41,4%

ÀLEX GARCIA

Una murga quotidiana. Passejar pels carrers més vells de la ciutat sovint es converteix en una cursa d’obstacles
DAVID GUERRERO
LUIS BENVENUTY
Barcelona

Repartidors escopetejats amb tricicle, motos aparcades al mig del
pas, ciclistes estrangers pedalant
en formació de bandada d’ànecs i
furgonetes descarregant. Caminar
pels carrers més vells de Barcelona
és una incòmoda cursa d’obstacles.
Aquí es registren 1,5 milions de
desplaçaments cada dia. Però
l’Ajuntament està decidit a solucionar aquest històric inconvenient.
El districte de Ciutat Vella està enllestint el pla de mobilitat 20182023 amb l’objectiu principal de
donar preferència al vianant, convidar a passejar, afavorir els desplaçaments a peu... “Volem facilitar la mobilitat més sostenible propiciant una ordenació global del
districte –detalla Gala Pin, la regidora de Ciutat Vella–. No volem
posar petits pedaços”.
En aquests moments els tècnics

municipals perfilen les primeres
mesures d’aquesta iniciativa. La
reducció de l’ús del transport privat és prioritària. Per millorar la
mobilitat quotidiana de Ciutat Vella el visitant ocasional del districte
ha d’entendre que hi ha d’arribar
en transport públic. Ara Ciutat Vella estudia la manera d’optimitzar
la xarxa d’autobusos per facilitar
els desplaçaments interns d’un cap
a l’altre del districte, una cosa certament difícil ara com ara.
LaViaLaietanail’eixdeColoma
la Ciutadella concentra la màxima
saturació de circulació privada.
Desplaçar-s’hidesdelaBarceloneta tampoc no és fàcil a causa de les
poquessortidesquehiha,enquèes
genera un efecte embut. La meitat
dels 137.000 vehicles que es mouen pel districte cada dia ho fan de
passada. L’altra meitat, amb origen
o destinació a Ciutat Vella, tenen
greus problemes d’aparcament.
Tant és així que els propietaris de
turismes s’estan adonant que viure

al centre de la ciutat i el cotxe són
incompatibles. Els darrers sis anys
el parc de vehicles s’ha reduït un
14% i la taxa de motorització, amb
211 turismes per cada 1.000 habitants, ja és la més baixa de la ciutat.
Els que es resisteixen a desprendre’s del cotxe demanen una tarifació reduïda en els aparcaments
MENYS TRANSPORT PRIVAT

La reducció de l’ús
del cotxe es considera
fonamental per
millorar la convivència
públics amb places lliures a la nit.
La situació per als que van amb
bici tampoc no és gaire millor. Una
delesmesuresqueelstècnicsestan
conjuminant és el disseny d’una
nova xarxa de carrils bici. N’hi
haurà que permetran travessar el
districte de manera segura i d’altres que dibuixaran nous itineraris

que comunicaran uns carrerons
amb els altres. A Ciutat Vella hi ha
el triple de places d’aparcament
per a bicicletes que a la resta de districtes, però en canvi els carrils bici
són pocs i amb prou feines tenen
continuïtat. I, a més, cada vegada
és més urgent limitar els moviments de les excursions en grup
amb bici o segway per evitar que
empitjorinels problemesdeconvivència.
Ara per ara el diagnòstic del problema està molt més clar que la solució. Els testimonis ciutadans recollits durant el procés participatiu d’aquest pla retraten un
districte on la sobreocupació de la
via pública dificulta els desplaçaments a peu d’una banda a l’altra. I
no tot és culpa dels turistes en massa que pugen i baixen per la Rambla. Les motos aparquen de qualsevol manera a tots els racons del
Raval, els cotxets de nadó tot just
poden circular per les estretes
voreres de la Barceloneta, les to-

Transport
públic
44,4%

87,4%

...i superen la mitjana
de Barcelona del 73,9%
FONT: Ajuntament de Barcelona

LV

pades amb els patinets elèctrics de
lloguer al Gòtic i el front marítim
són contínues, els bancs i zones de
descans escassegen per tot el
districte...
I a sobre recórrer el Portal de
l’Àngel a peu a les deu del matí es
podria considerar un esport de
risc. Primer ensopegues amb una
furgoneta maniobrant entre camions per descarregar com més a
prop millor d’una botiga, després
trobes 30 turistes arribats amb creuer seguint la guia, uns mica més
enllà una bicicleta fa esses a tota
velocitat per esquivar la gentada...
A l’entorn del Palau de la Música i
el carrer Comtal els vehicles de
mercaderies xoquen amb la concentració turística de la zona. Els
veïns, a més, critiquen que moltes
empreses incompleixen la normativa d’horaris de càrrega i descarrega, un altre dels reptes importantspermillorarlamobilitatal
districte amb més activitat comercial.
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ANÀLISI
Enric Juliana

En la primera reunió que va tenir a Brussel·les amb el nucli
directiu del seu partit, Carles
Puigdemont va dir el següent a
Artur Mas, Marta Pascal, David
Bonvehí i altres acompanyants:
“Si no em presento i aneu sols a
les eleccions, us enfonsareu. Si
em presento com a candidat del
PDECat, podem treure uns vint
diputats. Si em presento amb la
meva pròpia llista, puc guanyar”. 7 de novembre del 2017.
Van quedar atònits. L’home
d’Amer els dictava les condicions des d’una evident posició
de força. Altre cop a Madrid
per acompanyar la Mesa del
Parlament en la seva segona
compareixença judicial, el
grup dirigent del PDECat es va
reunir en un hotel molt proper
a l’aeroport de Barajas i va decidir acceptar les exigències.
Totes excepte una: la llista del
president no seria una agrupació d’electors, tal com pretenia l’entorn carlí (de Carles) i
amb especial intenció Ferran
Mascarell i Agustí Colomines,
redactors d’un manifest a favor
d’una llista unitària de tot el
sobiranisme que tornés a
tancar ERC en la crisàlide convergent. La llista que Oriol Junqueras, anant cap a la presó, va
donar instruccions a Esquerra
de rebutjar tant sí com no.

mbre IKEA obre les

(Mascarell i Colomines van
militar en la seva joventut a
Bandera Roja i això dona un
cert caràcter. Bandera Roja va
ser una mena d’Opus Dei de
l’esquerra als anys setanta: va
fabricar bons quadres, gent
llesta i atenta al moviment de
les coses. No hi ha mutació política a Catalunya sense gent de
Bandera Roja pel mig, tant
a la fundació dels comuns
com a la cuina de la llista Puigdemont.)
Junts per Catalunya és una
oferta competitiva i les enquestes ho estan demostrant. Va pujant i un dels últims sondejos

La llista Puigdemont
és l’intent més
eficient de mantenir
en vida el gen
convergent
publicats (Gesop per a El Periódico) ja indica un possible
empat amb ERC. És la llista del
president en una Catalunya de
signe presidencialista des dels
anys trenta. (El 1980 ja es va intentar una llista Tarradellas al
marge dels partits, que el vell
polític finalment no va voler
encapçalar.)
És la llista del president destituït per l’article 155. Els seus
promotors diuen que no hi pot
haver cap altre candidat a la
presidència de la Generalitat si

es volen fer tornar les coses al
seu lloc. És la llista legitimista,
per tant. El multitudinari acte
d’ahir a Brussel·les –gràcies al
pont de la Constitució– va ser
una demostració de força del
legitimisme.
És la llista de Jordi Sànchez,
a la presó. Sànchez, possiblement el dirigent sobiranista
amb més intel·ligència política,
és un home molt respectat.
És la llista que deixa enrere
els pecats de la família Pujol.
Aquesta és una dada fonamental. L’escàndol dels Pujol va
avergonyir milers de votants
convergents i va revaloritzar
ERC com a nova casa comuna
dels nacionalistes. El fràgil
PDECat, amb Artur Mas al capdavant, encara té pendent la
sentència del cas Palau. Només
una segona mutació amb format antipartit i amb una tensió
visible amb els dirigents del
PDECat pot ajudar a redimir
els pecats acumulats.
És una llista a la francesa
(Macron) en una Catalunya
sempre atenta a les novetats
que venen de París.
És una llista amb peces de recanvi, ja que Puigdemont serà
detingut en el moment que trepitgi Espanya (si és que la torna
a trepitjar). Atenció a la figura
emergent d’Elsa Artadi, formada a Harvard, estudiat contrapunt de Marta Rovira.
És la llista del gen convergent. La novíssima expressió
de la voluntat de poder que va
encarnar Jordi Pujol.
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AL TWITTER
PERE JP
@perejp

«El Processisme ha
desenvolupat un
corpus místic de fe i
dogma: té un cel (la
República) i un
infern (Espanya), un
purgatori (155),
pecats capitals i
pecats ordinaris,
Sants i Màrtirs.»
ORIOL GÜELL I PUIG
@oriolguellipuig

«El procés també és
això. Conselleres del
PSC demanant el
vot per
Convergència. Els
fonaments de la
Sociovergència
sanitària que tan
encertadament
denunciava
l’@AlbanoDante76
mai s’han entés
millor. Llàstima que
ara ell, @Marina
Geli i
@Marta_Sibina
estiguin en el mateix
“bloc”.»
JAUME REIXACH
@JaumeReixach

« Quan es farà
pública la sentència
del cas Palau de la
Música? Tic-tac, tictac, tic-tac.»

0010212304

567896 896698588888

 !"#$%&'#($)!*

+"#*,"--%*'.," $/$
6081

206637642304 36

5 6066881067638879636:;< =

>?'@AB+>A'@C?CD 6706 60876388796364E87606 8F GH6765I06J48F 78 KLM7N677848F 8K 367N687848F 6 7K
O865P648F 387MQR376 06S8 4S8J 9458P78I45606 <871T@C?CD'U>'?C'+VWBCX'YZ'U>'[\]>+^A>'U>'_Z`aX
@"#'+)b/"-'c" d
e68606 78606H769 H767H8878988 78 567606 S860  8P8880 7806678606E88 7P4 6
7670896;367f 776407068P8845878878476068068g081R7=6188hH880685i846   06j8068384
;78fh497587M6J8P8 6876 k7P84676 876 i l76e68689883I838878106760606
539679764788780 7066406m 06j818<876 84n8  o8883646 E8 8 896678 87P8p8
06 6  7866786767896 6766 76 688 88 689 78067698 789806888880768
6776898487618E88067P7887847689883I838q 68708nT 8f88T960 068 r09O5;e4
=7867H6776O6P6 ;6<78S860 763I83I6H7688885i84676E6f88T9 660PI6H76j9658 06
8888r09O5;e6H760687M8

11769888167896 8961

012

0010212304

567896 896698588888

  6!8"88#6 $8%8 7 6&6 '2304 66( )767)88*+, !

-8 6 8 6&866788.776 6/876 6 801! 26#%87(6#63$8%8 7 6&6 '2304 &( )767)88( 37688&(5566
230738 $768887 788/623048 78$78 6678778 6 6768)767)886 86$8)766598 6
8#785 6778+896 78)76,,:+8 7 578#658$78 65$6-8!78'6 766.8#766779878/66776.8#8
6$76838667$88;8 8#8 6 9 8!78'896-&8#<=>?=@AB6)C8 38#6/8768! 6
&66873 98 676 7 667-898 6C8 6888876 8 696 /66/876 9888#87 67#8738#6 96 60766
886 6773!786$.7/6866 6 989676 78$8678$6D8 898 69#6687763888766 EFAGHIHJBKLMBNOP
&+6Q8 7C88 98#!786$ 136$  6/88 8!78668 667 860868 698768'8#6 876 /6$6678988
R866 6 8S 868 787887638#6/8 789688 68 6 8 988 68 88 66
96S8 788'67!6836668T86 /8 60876&#788# 68 68876 86 6 78 66798 67&6768
&U>HG=>BVIBWWF@ 6D858$78X3 77666 68766 6D9658 688%868 #78/63 686058$78X
6089886  6 67$78836 76686!78.783687 86787/6 &867686 626#%87(6#6-8
6'676 96 98!67696 78886T838789X 66 96 "6 /66 676$66 7#8966778768 68787
6787367676886 6 86 876+0167880"866607 WIYAHK 68767887838#8 7766  7876788
8 667 '6.Z8!76$8 83 6&8$' 60  68 6$ 8368 8 6 78 7 867&#78366 /8 66$"
661 6867X6 6 68!786&8 8'/6 67678986 898+ [ALG=\\=KB66056 6 98  67 6#776
/8766!786 888%8 83 6 987#87$861 638## $6&9 6 GF]AHKB78876687668' 66 !676
96-8!$8678 6#898787 888388/68 6878'676'68/86 688$3$8887878776873889879  6
8678 #8 8668876 !8$7.6 887678'8 6+66  626#%87(6#63 6/836$73
676 8787
^_`a0b

66

698588888*230c+ $66796
d Q666]ef 67

11769888167896 8961

212

