Recull de
Premsa

tular d'Interior va explicar que els
Mossos li lliuren cada setmana un
informe «precís» sobre el nivell
d'amenaça i que, abans de l'atemptat de Niça, li van presentar
una anàlisi on s’apuntava que podria produir-se un atac de característiques molt semblants al qual
ﬁnalment
tenir lloc.
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Una decisió poc aplaudida
En declaracions
als periodistes,
PAÍS:
España el
portaveu de C's al Parlament, CarPÁGINAS:
34tot
los Carrizosa, va
constatar que
aquest afer és simplement una
TARIFA:
980 €de
«pugna interna»
del Govern
Carles Puigdemont amb la CUP. «El
448 CM²
Govern ha de ÁREA:
tirar endavant
una qüestió de conﬁança i la CUP està

taveu adjunt, va mostrar la seva aquesta polèmica amb la qüestió
preocupació per les pròpies
insti- de conﬁança
FRECUENCIA:
Diarioque presentarà Putucions i l'autogovern català. «Nos- igdemont el proper mes de seO.J.D.:
tembre. Al seu parer, «la CUP nealtres entenem que no es
pot fer 5517
ulls clucs i oïdes sordes al que diu cessita justiﬁcar el que sembla que
E.G.M.:
ja és un vot favorable a la qüestió de
el TC», va opinar Pedret, que
va re- 33000
cordar que el Parlament ja es va tro- conﬁança, necessita vestir aquest
40%
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i aquestes conclusions li ofebar en aquesta situació el mes de «sí»,
novembre. També va aproﬁtar per reixen aquesta coartada», va dia-

la «nova» cdc i els seus
pitjors antecedents
GUSPIRA

Alfons Quintà
PERIODISTA

mb el nom canviat, o sense, CDC
continua sent el que no hi ha. Qui
no se’n sorprengui s’ho ha de fer
mirar. Bat tots els rècords: el de ser
el partit més corrupte, el d’haver-se carregat
el sistema públic de salut, el de tenir a la seva
cimera referencial i moral una família impresentable, juntament amb un sistema de corrupció i de control social comparable i més extens, el d’haver destrossat la llibertat d’informació i el d’ haver-se cruspit un Palau de la
Musical pintorescament mitiﬁcat.
Si ells no tinguessin anys de males pràctica, aquestes porques maldats s’haguessin
acabat. Els ajuda el fet que el catalans som un
poble sentimental, com deia Josep Pla, que

A

quan som afalagats ens ho empassem tot. Pujol i Mas convertiren el cofoisme en una epidèmia letal i, ai las, molt ben acceptada. Ens
feien mal i ho sabien.
També havien convertit el PP en el dimoni d’ Els Pastorets, en tot. Fins i tot en allò que
no se sabia de què anava. El broc era gros. Però
ara resulta que és CDC (PDC) que anà a buscar el PP per veure com pot ajudar-lo. A més,
em diuen, que CDC va obrar a canvi de res, i
a petició d’Homs, quan el PP no els necessitava.
No diuen ni un mot que el dia abans la ﬁscalia, un ens jerarquitzat, deixés d’imputar a
Mas per prevaricació, el delicte més greu que
l’afectava, presumptament comesa per Mas
el 9-N.
L’aute judicial sobre el 9-N va ser rigorós i
equilibrat, de manera palesa i segurament deliberada. Qualsevol de l’oﬁci ho pot veure. Se’l
podia criticar però no pas per dimonitzar al
Govern central, com es va fer. Ara resulta
que aquell aute és anul·lat, cosa que també és
argumentable, però en voler-lo mantenir soterrat, per part catalana, s’entén que especulacions es disparin.
Per part de la Generalitat, i des del moment
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zero, en tot tema jurídic s’ha jugat a embolicar la troca. Mas sempre ha volgut passar del
Dret a la demagògia de carrer, cosa que ha produït un mal immens a la mateixa Generalitat.
Ha jugat a provocar i a posar les espases
sempre més alçades.
No parlo d’oïdes ni pensant només en el
present. Vaig ser amic d’Ángel Latorre (19251994), catedràtic de Romà i magistrat del
Constitucional per designació del PSoE, durant nou anys. Recordo molt bé com va acabar amb una bona paciﬁcació el tema de la
Loapa, inﬁnitament més delicat.
Ángel Latorre hi va tenir un magníﬁc paper.
Ara amb un Mas a la Generalitat i un esvalotament independentista en mitjans públics incendiaris o subvencionats, aquella bona ﬁ seria impossible. operacions per sota la taula,
que objectivament poden implicar més diners
per a PDC (ex-CDC ), de l’ordre de més d’un
milió d’ euros, no poden elements paciﬁca«Com sol passar en els enrenous
interns del pujolisme, l’enfrontament
obert entre Puigdemont i Santi Vila
preocupa a Mas»

CUP de ser uns «irresponsables»
per estar «posant en risc l'autogovern de Catalunya». Com altres
grups de l'oposició, va considerar
que tot aquest xou que s’està vivint
amb les conclusions només busca
que la CUP estigui «contenta i pugui justiﬁcar el seu vot favorable»
a la qüestió de conﬁança.

dors.
Com sol passar en els enrenous interns del
pujolisme, l’enfrontament obert entre, per
un costat, Puigdemont i, per l’altre, Santi Vila
preocupa a Mas. El conﬂicte neix només de la
por de Mas que encara incrementi el domini
del nou partit per part de Puigdemont. Mas és
tan egocèntric que se’n fot de tothom que no
sigui ell. Però tem que dissabte es vegi que l’oposició a que Santi Vila presideixi el Consell
Nacional del nou partit és essencialment una
mostra de l’oposició general dins CDC a Mas
i això sí que treu de polleguera a Mas.
Des del primer moment Puigdemont va donar suport clarament Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, alcaldessa
de Sant Cugat i, el que potser per Mas és més
greu, antiga col·laboradora directa de Lluís Recoder. Un partidari de Mercè Conesa em diu
amb un polsim d’ironia. «Puigdemont fa el paper de paciﬁcador que li correspon, però no
crec que a l’hora de la veritat l’ajudi a donar cap
vot a Vila, i menys després que Vila hagués dit
que somniava ser alcalde de Barcelona. De vegades Vila reconeix que perdrà. La nova CDC
mereix estar molt lluny de Mas i també d’
Homs».
Mas ha fet mans i mànigues perquè Puigdemont faci veure que també dóna suport a
Vila, quan en realitat no és cert. o només ho
és de boca enfora. Com en el cas d’Homs les
característiques concretes del troc de vots
encara no són clares, però reveladores. Mas vol
fer tots els papers de l’auca i això l’acaba d’ ensorrar, lògicament
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L’oposició carrega
contra la directora
d’Antifrau per la
vinculació a CDC
 Masià és acusada d’acomiadar quatre alts
càrrecs i qüestionada per la relació amb Oriol
Pujol i per militar a Convergència fins al 2009
BARCELONA | AGÈNCIES/DdG

Els partits de l'oposició al Parlament van carregar durament ahir
contra la directora interina de l'Oﬁcina Antifrau de Catalunya
(OAC), Maite Masià, per la seva
«inidoneïtat», a causa dels seus
vincles amb CDC, i per haver acomiadat en poques setmanes quatre alts càrrecs de l'OAC per no «haver reconegut la seva autoritat». En
la seva compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI)
va dir que desconeixia les gravacions de l'exdirector de l'OAC Daniel de Alfonso amb el ministre de
l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i
va assegurar que ha plantejat una
nova organització de l'OAC.
Així, C's, la CUP i el PP li van retreure el seus vincles amb CDC, on
va militar ﬁns el 2009, i la seva relació amb Oriol Pujol i el seu exsoci
Sergi Alsina, implicats en el cas de
les ITV. La diputada del PP Esperanza García, a més, li va recordar
que com a treballadora de l'OAC va
signar un informe on deia que
era poc probable que CDC s'hagués ﬁnançat il·legalment a través
del Palau de la Música. La diputada de la CUP la va instar a dimitir
després de veure el poc suport
que té del Parlament i li va retreure que des que va esclatar l'escàn-

dol no s'evités que De Alfonso accedís a l'OAC ni pogués destruir
documentació.
Masià va explicar que ella va treballar a l'OAC com a tècnica del
2009 al 2011 i com a directora adjunta del 2014 ﬁns ara. En l'última
etapa tenia les funcions «molt limitades», centrades en la representació institucional i l'àrea de
prevenció en el sector privat, activitats sempre conegudes per De
Alfonso. En convertir-se en directora interina, va voler reubicar la
secretària del director, perquè era
una posició molt relacionada amb
De Alfonso, i deixar «alliberats» per
al futur director els càrrecs eventuals, com els caps d'àrea i la cap
de gabinet. Per aquest motiu, els va
acomiadar, i, a més, va uniﬁcar les
àrees d'anàlisi i investigació.
Sobre les gravacions, va dir que
ella no està d'acord amb el contingut i to de les converses i que
quan les va llegir, no va tenir ganes
d'escoltar-les, li va canviar l'opinió
sobre De Alfonso. També va aﬁrmar que no n’estava al corrent
ﬁns que es van fer públiques.
Tots els grups van estar d’acord
en la necessitat de millorar la
imatge actual de l'OAC i de la
pressa per nomenar un nou director. Masià també està preocu-

La Generalitat es presenta
com a acusació contra
l’exdirector de GISA pel 3%
BARCELONA | ACN/DdG

El vicepresident del Govern i
conseller d'Economia, Oriol Junqueras, va explicar ahir al Parlament que la Generalitat es va personar el passat maig com a acusació particular contra l'exdirector
general de l'empresa pública Infraestructures.cat (l’antiga GISA),
Josep Antoni Rosell, dins el cas de
les presumptes comissions per
adjudicacions conegut com el 3%.
Junqueras va assegurar que la
decisió ve avalada pels assessors
penals i pel gabinet jurídic de la Vicepresidència de la Generalitat.
D'altra banda, va explicar també
que Rosell va denunciar l'empre-

sa pública en ser acomiadat al febrer de 2016, però Junqueras conﬁa que no se l'haurà d'indemnitzar perquè el seu contracte era
«d'alta direcció» i, per tant, es podia rescindir per la «pèrdua de
conﬁança» que va ser avalada pel
consell d'administració d'Infraestructures.cat. En la seva intervenció, el vicepresident va marcar un
seguit de distàncies amb l'anterior
Govern català respecte a aquest cas
i va aproﬁtar per recordar que el
nou president i conseller delegat,
Joan Jaume Oms, «ja no forma
part de la Taula de Contractació»
de l'empresa i és totalment «aliè»
a cada licitació.
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La presidenta de l’Oficina d’Antifrau de Catalunya, Maite Masià, durant la compareixença d’ahir.
LA CONVERSA AMB EL MINISTRE

Planeta admet que
se li va demanar
investigar CDC i ERC
neta, Lluís Elías, va admetre ahir que
el seu cap de seguretat, Antonio López López, excomandament de la
policia espanyola, es va reunir amb
l'exdirector de l'Oficina Antifrau de
Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso, i
que aquest últim li va demanar fer
una investigació sobre possible corrupció d'ERC i CDC, però que López
s'hi va negar totalment. En una com-

pareixença al Parlament per les gravacions de De Alfonso amb el ministre de l'Interior, Jorge Fernández
Díaz, Elías va dir que mai han fet ni
faran cap investigació sobre persones, i menys per encàrrec d'algú extern. Tampoc indueixen investigacions periodístiques als mitjans de
comunicació de la seva propietat,
com diaris, televisions o ràdios. Elías
va dir que Planeta només es dedica
als seus negocis, a posar en contacte «aquells que volen dir alguna
cosa i aquells que volen escoltar», i
es preocupa dels seus clients i els
seus treballadors. «Mai hem col·la-

borat amb De Alfonso» ni amb el Ministeri o cap institució similar, va dir.
«Ni ho farem», va afegir. Tot i així,
va explicar que López i De Alfonso
es coneixien de l'època en què el
primer era policia i el segon magistrat de l'Audiència. El director d'Antifrau va trucar a López per reunir-se i
li va demanar que el grup de comunicació investigués algunes qüestions de possible corrupció que Antifrau no podia. López s'hi va negar,
va dir Elías, i De Alfonso ja no va insistir més. També va assegurar que
desconeixia l'existència de l'anomenada «Operació Catalunya». ACN/DdG

pada per la credibilitat de l'organisme i va dir que s'han pres mesures internes, tot i que no les va
detallar.
L'excap de gabinet, Assumpció
Riba, va explicar que ella li va dir
a Masià que volia posar el càrrec a
disposició del nou director o directora, però que la nova directo-

ra interina la va cessar de manera
«arbitrària». De fet, va insinuar
que el seu cessament, el canvi de
lloc de feina de dos càrrecs més, i
el cessament d'uns altres tres són
una purga semblant a la que està
fent aquests dies el president Erdogan a Turquia. «Se sent impune», va dir de Masià.

Riba va explicar que des que van
fer-se públiques les converses entre De Alfonso i el ministre l'ambient a l'OAC es va enrarir molt.
Inicialment ella va pensar que les
gravacions eren un tipus de «muntatge» d'algun grup econòmic i
per això va donar suport a l'exdirector.

 El secretari general del Grup Pla-

Els Escolapis aparten a un
religiós denunciat per
abusar de tres menors
BARCELONA | EFE/DdG

L'orde dels Escolapis va apartar
ahir de totes les seves funcions l'actual coordinador de catequesi de
l'Escola Pia de Balaguer després de
conèixer que les famílies de tres
nenes l’havien denunciat anteriorment per presumptes abusos
sexuals que hauria comès fa sis
anys a Alella. Segons va informar
la congregació, el religiós, de 76
anys, ja va declarar a ﬁnal de juny
davant els Mossos d'Esquadra,
que porten la investigació després de la presentació de les denúncies. El cas es remunta al 2010,
quan l'escolapi estava adscrit, des
de 1992, a la parròquia d'Alella i per

tant depenia de l'Arquebisbat de
Barcelona, on impartia catequesi
als nens. El rector d'Alella va contactar amb l'Arquebisbat per posar
en el seu coneixement que tres famílies li havien expressat el seu
malestar per alguns comportaments del religiós amb tres nenes
d'entre 9 i 10 anys a les quals asseia
als genolls i, segons les famílies, les
grapejava. Les tres famílies van
mostrar el seu acord amb les gestions que va realitzar l'autoritat
eclesiàstica, resolent que hi havia
una falta lleu, no obstant això, segons van assegurar Escolapis, la direcció actual de l'orde no tenia coneixement d'aquesta resolució.

SUCCESSOS

Els Bombers donen
tots els incendis
per estabilitzats
BARCELONA | EFE/DdG

Un total de 87 dotacions terrestres i 5 aèries dels Bombers de la
Generalitat van estar remullant
ahir els perímetres afectats per
quatre dels incendis forestals declarats a diversos punts de Catalunya i que ahir al matí seguien actius, però ja estabilitzats. El de
Vallbona de les Monges va ser el
més gran amb prop de 800 hectàrees cremades. Al de Santa Coloma de Farners se’n van cremar
18,4. En el cas de l’incendi de Pallerols en van quedar afectades
prop de 80 hectàrees i ﬁnalment al
de Sant Feliu Saserra el recompte
ﬁnal de terreny cremat es va quedar en una xifra de 92,39 hectàrees
forestals i agràries.
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MA, S. A.

El conven
metal fija
subida de
salario de
para 2017

o de lo dispuesto en el
y de sociedades de caca que la junta general
universal de socios de
ma, S. A. celebrada el
2016 acordó reducir el
ciedad en la suma de
einta y tres euros con
mos (50.033, 25 euros),
ortización de las 1.665
os 1 al 205, 352 al 618,
al 900, 932 al 1.254,
4.248 al 4.497, con dertaciones a los socios
rega de activos, quefijado en 100.216,75
n 3.335 acciones ordivas de 30,05 euros de
da una.
público a los efectos de
os artículos 334 y 336
edades de capital.

Barcelona 6 de Julio de 2016.
h Godó, administradora solidaria

ACIO DE BENS
RIS POLCLA, S.L.U.

talmente escindida)

O IMMOBILIARIA
AICA, S.L.U.
OCIO BENS
ESCAZU16, S.L.U.

es beneficiarias)

dispuesto en el artículo 43 de la
il, sobre modificaciones estrucdes mercantiles (en adelante, la
l artículo 73.1 de la LME, se hace
5 de julio de 2016, el socio único
mmobiliaris Polcla, SL –Sociedad
ación Empresarial Comenge, SL
ha aprobado la escisión total de
s establecidos en el proyecto de
con fecha 1 de junio de 2016.
en el proyecto de escisión total,
ciedad Totalmente Escindida ha
sin liquidación de Corporació de
la, SL –Sociedad Unipersonal-.
oyectada implicará la disolución
ciedad escindida con división de
orado en 9.181.959 euros, en dos
cuales se traspasará en bloque
se crearán al efecto, a razón de
poració Immobiliaria Formaica,
onal- (sociedad beneficiaria) y
moció Bens Immobles Escazu16,
nal- (sociedad beneficiaria) peración Empresarial Comenge, SL
, el 100% de las participaciones
edades beneficiarias adquirirán,
sucesión universal, la totalidad de
nes de la Sociedad escindida que
monio adquirido.
echo que asiste a los acreedores
vinientes a obtener el texto íntee escisión adoptados, así como
n. Se hace constar igualmente el
s acreedores de las sociedades
se a la escisión en el plazo de un
n del último anuncio en los térmiulo 44 de la LME.

2016. Por Administración Empresarial
dad Unipersonal, Administrador Único
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Maite masià, la directora provisional de la Oficina Antifraude, ayer, en el Parlament. /

ALBERT GARCÍA

La oposición acusa a la jefa
provisional de Antifraude de
no ser idónea para el cargo
ÀNGELS PIÑOL, Barcelona
La oposición acusó ayer a Maite Masià, la directora
interina de la Oficina de Antifraude de Cataluña,
de no ser idónea para el cargo por su vinculación a
Convergència –admitió que militó en ese partido—
En una comparecencia en el Parlament, Riba dejó patente que
tras el escándalo de las conversaciones telefónicas entre De Alfonso y el ministro Jorge Fernández
Díaz, que trascendieron el día 21,
era partidaria de realizar una auditoría. No solo eso: aconsejó al
magistrado que el día 23 acudiera
a la Cámara, hiciera un discurso y
dimitiera ahorrándose así las preguntas de los diputados.
Tras ese episodio, el lunes 27
de junio Riba invitó a De Alfonso
a través de WhatsApp a que ya no
apareciera por su oficina ante la
desolación que cundía en la plantilla. ‘Tú no has hecho nada durante tres días. Déjame que tengo
muchas cosas que hacer y tengo
que venir a hacerlas”, le contestó.
En otro mensaje, le dijo: “Tú no
sabes nada; no entiendes nada;
no sabes lo que pasa”. Riba no vol-
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y por haber despedido a varios trabajadores obviando la provisionalidad de su cargo. Assumpció
Riba, ex jefe de gabinete de Daniel de Alfonso, una
de las afectadas, acusó a Masià de actuar fuera del
control de la legalidad y de sentirse “impune”.

vió a hablar con él y le pasó un
escrito de renuncia bajo su puerta. El jueves 30, De Alfonso fue
destituido y relevada provisionalmente por Masià, hasta entonces
directora adjunta.
Masià despidió a Riba; a dos
directores generales; de rebote a
un jefe de área —su vacante la
ocupó uno de los directores que
no echó— y la secretaria personal
de De Alfonso fue reubicada. En
una vaga intervención en el Parlament, Masià acusó ayer a los afectados de tener un bajo “grado en
la determinación esperable de un
servidor público” y a Riba de abrigar un “grado de conocimiento y
connivencia con De Alfonso muy
elevado y condicional”. Pero, básicamente, la atribuyó no haber reconocido su autoridad. Masià alegó que los despidos obedecían a
que eran eventuales.

Inés Arrimadas (C's) le afeó
que no puede dirigir la oficina alguien tan ligado a Convergència
—ha ocupado varios cargos
públicos— porque no será imparcial investigando sus casos de corrupción. Anna Gabriel (CUP) la
invitó a “dignidad” a dimitir y se
preguntó cómo no tomó medidas
cautelares para que De Alfonso
no retirara documentación de la
oficina. Esperanza Aguirre (PP)
recordó a Masià que aparece en
el caso de las ITV —“Nunca fui
citada”, se defendió ella— y que
firmó un informe sobre el caso
Palau en el que no vio motivos
para sospechar de irregularidades en la financiación de CDC. Riba y Masià solo coincidieron en
que nunca intuyeron las actividades de De Alfonso. “No he llegado
ni a escuchar las grabaciones. Se
me pone la piel de gallina”, dijo.

C. S.
Paz social en la
metal en Catalu
UGT y la Unión Pa
lúrgica (UPM) fi
el preacuerdo del
nio del sector pa
cia de Barcelona
que cobija a unos
bajadores. El text
vigencia de dos a
subidas salariales
2017.
Los sindicatos
nales de Girona
también han alc
acuerdos y se esp
la firma oficial e
mos días, explica
Pasadas, secretar
cas sectoriales de
Lleida tiene un añ
gencia, por lo cu
han abierto nego
La UPM y lo
pactaron, entre
das, una subida
1,4% en 2016 y
2017. Es decir, un
para todo el perio
se acuerda la acu
100% del periodo
en 14 días laboral
de flexibilidad lab
no se concretan
mento de la patro
Este convenio
que marca la pau
gociación en otr
En enero de este
tor de Relacione
de la CEOE, Jordi
consideró “irrea
año las retribucio
taran el 1,5%.
Pimec y el sin
se descolgaron d
La patronal consi
incrementos sal
“desproporcionad
que en la negoc
tuviera en cuenta
La Unión Sindica
sidera que “es un
prorroga la situa
tirando sin ataca
dad”.

L’espectacle, com anuncia el títol, és una trobada entre dos vells
amics que parlen amb el llenguatge de la dansa sobre l’amor, el
desamor, l’amistat, el cos en moviment, la música i la vida. L’objectiu és provocar un sospir de satisfacció en el públic, ja que per
Canales, si el flamenc no produeix una
llarga i len21respiració
Julio, 2016

Aquesta amistat serà l’eix conductor
del duel sobre l’escenari, assenyala
PAÍS: España
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CONCERT ORGANITZAT PER EL PERIÓDICO

Quique González tancarà
l’any a Barcelona
3 El cantautor madrileny actuarà el 14 de desembre al Palau
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Quique González recalarà de nou a
Barcelona amb la gira de Me mata si
me necesitas. Ho farà en un concert organitzat per EL PERIÓDICO al Palau
de la Música Catalana, el 14 de desembre. Després d’esgotar les entrades a la sala Apolo el 15 d’abril, ha escollit la capital catalana com el seu
últim escenari per al 2016.
El cantautor madrileny i la seva
banda, Los Detectives, van iniciar la
gira l’1 d’abril a Pamplona i han portat el seu rock sobri i apassionat per
tot Espanya. Quique González és el

creador de la meitat de les cançons
del nou disc, el 10è de la seva carrera. Són peces que respiren la influència del rock nord-americà dels 90,
cosa que l’artista, gran fan de Bruce
Springsteen, reconeix sense embuts.
L’altra meitat del repertori de Me
mata si me necesitas està firmada per
César Pop, inseparable de Quique
González i que l’acompanya com a
integrant de la banda als teclats.
Els concerts del madrileny respiren emoció. Combinen moments de
romanticisme o nostàlgia amb ritmes més potents, els sabors country
amb la guitarra més rockera. I com és
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lògic, a més de presentar el seu últim
treball, premia la fidelitat del seu públic amb un repàs dels seus èxits més
destacats.
PUNT DE VENDA EXCLUSIU / Les entrades

per al concert ja estan a la venda a
entrades.elperiodico.cat. La taquilla
d’EL PERIÓDICO és el punt de venda
exclusiu. Els preus van de 25 a 35 euros. Els subscriptors del diari poden
accedir a les entrades amb descompte a través del Club del Subscriptor
(www.tresc.cat).
Aquest concert, organitzat en collaboració amb Les Nits de l’Art, s’em-

33 Quique González.

marca dins del cicle Música Periódico, un conjunt de recitals que el diari organitzarà els pròxims mesos. De
fet, en uns dies, EL PERIÓDICO anunciarà també l’actuació a Barcelona
d’un dels grans grups del pop espa-

una comèdia on interpreta un travesti. A més, prepara un altre muntatge del qual prefereix no oferir
encara detalls. I hi haurà més coses:
«Jo seré etern –sosté–, perquè quan
mori viuré en un racó dels cors del
públic que em va veure ballar». H

nyol que està ultimant el seu nou
disc.
Des de fa un parell d’anys, EL PERIÓDICO organitza o presenta en exclusiva concerts als escenaris més
significatius de Barcelona. El Liceu, el Palau i l’Auditori són alguns
dels recintes on el diari ha presentat les seves iniciatives musicals, en
col·laboració amb productores com
TEM Productions, The Project i la mateixa Les Nits de l’Art. Entre els artistes que han sigut iniciativa o exclusiva d’EL PERIÓDICO es compten Blaumut, Raimon, La Locomotora Negra,
Andrea Motis i Juan Chamorro, el
Dúo Dinámico, José Luis Perales, Rosario i Víctor Manuel.
Amb Música Periódico, l’aposta
musical d’EL PERIÓDICO ampliarà el
seu ventall i oferirà als lectors la possibilitat d’optar a més concerts exclusius d’artistes de diferents estils.
Des del pop català i els artistes emergents del nostre entorn més pròxim
a les figures més rellevants del rock
espanyol i els històrics representants
de la cançó espanyola tindran cabuda en aquest nou cicle musical que
comença. H

a
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Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Guerra i veritat

D

illuns, 18 de juliol, es van complir vuitanta anys de l’inici de la
Guerra Civil. Al vespre, al Palau
de la Música, es va commemorar l’efemèride amb una reproducció del concert que aquell dia de 1936 Pau Casals
assajava i que es va haver d’ajornar. A
la mateixa hora, a la llibreria Claret de
Barcelona, el periodista i historiador
Daniel Arasa, presentava el seu llibre
La Batalla del Ebro a través de los
partes de guerra, la prensa y la radio
que ha publicat l’editorial Gregal. Vaig
assistir a la presentació del llibre.
També hi va haver música. Una violinista va amenitzar l’acte amb una sèrie d’interpretacions que van acabar
amb El cant dels ocells. Vull dir que
Pau Casals va quedar dilluns al vespre
molt evocat, a Barcelona.
El llibre d’Arasa és fruit d’una tesi
doctoral més àmplia sobre la batalla
de l’Ebre. Ell és nascut a Tortosa, on el
teatre bèl·lic va ser acusadament dramàtic i amb conseqüències que encara
duren, i se li entén l’interès. Jaume
Brufau li havia dirigit la tesi i Arasa ho
va fer constar a la dedicatòria del llibre que li vaig oferir a signar perquè
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“
Daniel Arasa
publica els ‘partes’

dels dos bàndols de
la batalla de l’Ebre

sap que en Brufau, de qui ja he parlat
altres vegades, havia estat una persona molt estimada per mi.
Bé: la batalla de l’Ebre a través dels
“partes” de guerra. Ja s’ho poden afigurar: no n’hi ha cap que coincideixi
en els dos bàndols. De vegades faria
riure si no és que n’hi hagi per plorar
perquè en cada “parte” tots els “avances victoriosos” i totes les respectives
“neutralizaciones del enemigo” comporten centenars de morts fins a sumar-n’hi milers. Arasa cita una frase
d’origen desconegut però que s’ha
anat repetint almenys des de les guerres mèdiques: “A la guerra, la primera

víctima és la veritat.” La “veritat” dels
“partes”, i la dels diaris i les ràdios.
Arasa aporta una altra frase, aquesta
de Bismark: “Mai no es menteix tant
com en la guerra, en les campanyes
electorals i l’endemà d’un dia de cacera.” A base de reproduir les mentides,
Arasa ens vol conduir a la veritat.
Josep M. Solé i Sabaté, que havia
format part del tribunal que va elevar
Arasa a la categoria de doctor i que és
un especialista de la batalla de l’Ebre i
també del Segre, va presentar el llibre.
Es va queixar de l’excessiu color ideològic dels estudis dedicats a la guerra
–“primer les dades com les que ofereix
Arasa”– i també d’una altra cosa que
hi te a veure: que aquell dia el govern
espanyol del PP, al contrari del de la
Generalitat amb el concert al Palau de
la Música i altres actes acadèmics, no
hagués organitzat res d’important per
commemorar l’inici de la tragèdia. En
Solé i Sabaté no sabia que a la nit Televisió Espanyola oferiria El santuario
no se rinde, una pel·lícula d’exaltació
del cop del 1936. Encara ara, vuitanta
anys després, els “partes” dels uns i
dels altres no coincideixen.
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La pilot Laia Sanz amb el cardiòleg Valentí Fuster, que va rebre el premi a tota una trajectòria, i el cuiner Joan Roca, ahir al migdia a l’antiga fàbrica Damm de Barcelona ■ ANDREU PUIG

Uns premis amb cor

GUARDONS · Valentí Fuster, Joan Roca i Laia Sanz, homenatjats per Sport Cultura Barcelona PREVENCIÓ · El cardiòleg
alerta sobre “la gran importància d’ensenyar als nens petits que la salut és una prioritat en la vida”DONES · La pilot agraeix el
reconeixement cap a l’esport femení IDEALS · L’associació va néixer el 2004 per fomentar els valors de l’esport i la cultura
M. Josep Jordan
BARCELONA

V

alentí Fuster deia ahir que
fer exercici i alimentar-se
correctament són hàbits
imprescindibles per mantenir el cor saludable. I no ho podia fer
en millor companyia que entre la pilot Laia Sanz i el cuiner Joan Roca,
dos experts en aquestes disciplines
que ahir van rebre els premis Sport
Cultura Barcelona 2015 com a millor esportista i personalitat de l’àmbit de la cultura del 2015.Al prestigiós cardiòleg se li va atorgar el de
tota una trajectòria: “No sé massa
bé si això és bo”, deia rient abans de
començar l’acte, fent referència a la
connotació temporal del guardó,
“però estic molt orgullós que me’l
donin a la ciutat on vaig néixer, que
sempre porto al meu cor”.
Els organitzadors han aprofitat
aquests dies de juliol en què el doctor fa conferències d’estiu a Santander per quadrar agendes i celebrar
l’onzena edició dels guardons que
atorga l’associació Sport Cultura
Barcelona, creada el 2004 per diferents entitats amb la intenció de fomentar l’esport i la cultura “perquè
els seus valors ens fan millors perso-
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nes i les millors persones fan societats millors”, deia ahir l’actual president, Albert Agustí.
Laia Sanz somreia tímidament
en arribar a l’antiga fàbrica Damm
per recollir un premi que agraeix
“molt, i especialment perquè cal donar més suport a l’esport femení”.
El director de Mundo Deportivo,
Santi Nolla, va traçar el perfil humà
d’una lluitadora nata, que el 2015
va deixar enrere 70 pilots masculins
en el ral·li Dakar i ja suma més de 40
premis. Vam saber que la seva mare
li enviava abans de cada etapa del
—————————————————————————————————————————————

“Amb més de 40 anys
vivint als EUA, Nova York és
casa meva, però també ho
és Catalunya”, diu Fuster
—————————————————————————————————————————————

Dakar un missatget que deixa “seny
i sort”, i que duia la medalla de Sant
Antoni de la seva àvia i fan Miracle.
La pilot, que seia a taula al costat
de Fuster, havia volgut ser metgessa, però finalment van pesar més les
rodes. Curiosament, al doctor li va
passar al revés. Podria haver-se dedicat al tennis, però com que intuïa
que no arribaria a número u, es va

decantar per salvar vides. Això sí,
“amb la tenacitat de l’esportista que
es posa un objectiu”, destacava el vicepresident del Barça, Carles Vilarrubí (en el dinar d’entrega també hi
eren Bartomeu i Sandro Rosell), i
sense deixar l’exercici de nivell: cada any puja un port de muntanya
del Tour o el Giro en bicicleta.
“Després de més de 40 anys vivint als Estats Units, sento que Nova York és casa meva, però també
ho sento quan vinc a l’estiu a Catalunya”, deia Fuster, que creua l’Atlàntic amb assiduïtat perquè també
treballa al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid. El cardiòleg va argumentar
com n’és, d’important, la prevenció
en parlar de malalties del cor. “Per
estudiar l’infart primer vaig analitzar el coàgul de sang, això em va dur
a l’arteriosclerosi i aquesta, als factors de risc que la provoquen: diabetis, tabac... al final és una qüestió de
canvi de conducta, entrem en el terreny del cervell”, va dir, i va insistir
en la gran importància d’ensenyar
als nens de 3 a 6 anys que la salut és
una prioritat en la vida.
També parlem de salut quan parlem de cuina, més enllà del plaer
que ens genera, del paisatge, del ter-

Vacances de
gira pel món
L’equip d’El Celler
de Can Roca comença l’1 d’agost la
seva gira gastronòmica anual, que
aquest cop els durà
a cuinar fins al 4 de
setembre en llocs
tan diversos com
Londres, Hong
Kong, Arizona, San
Francisco i Santiago de Xile. “Estem
molt contents”, comentava el cuiner,
a qui acompanyava
la seva dona, Anna
Payet, i que en tot
moment va voler
fer extensiu el premi als seus germans. Al novembre
tots tres exerciran
de mestres de cerimònies en l’esperada gala gironina
de les estrelles Michelin.

ritori i de l’economia. “L’alimentació
és la nostra medecina i si cuidem la
nostra salut també hem de cuidar la
del planeta”, va dir Joan Roca, que,
des d’El Celler, vol ajudar a fer el
món més sostenible i just, amb un
projecte reconegut per l’ONU.
L’“evolució sensible” de la cuina és
l’última etapa en el camí d’uns germans que van començar fa 30 anys,
“en un barri obrer als afores d’una
petita ciutat com Girona, amb molta il·lusió, romanticisme i esforç”, i
que tenen un restaurant que ha arribat a ser el millor del món.
Jaume Collboni va entregar el
guardó barceloní a Joan Roca en
una cita que va aplegar polítics com
Xavier Trias i Àngels Esteller i rostres coneguts de l’empresa i l’esport.
Els socis fundadors de l’associació,
que altres anys ha premiat Montserrat Caballé, Joan Manuel Serrat, Sara Baras i El Tricicle, entre altres,
van ser el Círculo Ecuestre, el Centre Excursionista de Catalunya, el
Club Natació Barcelona, el FC Barcelona, el Panathlon Club, el RACC,
el Real Club de Polo, el Real Club de
Tenis, el Real Club Náutico, l’Orfeó
Català, el club de golf El Prat, el Cercle del Liceu, el Club Natació Sabadell i el RCD Espanyol.
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L’oposició desconfia dels
vincles amb CDC de la
nova directora d’Antifrau
L’excap de gabinet de De Alfonso acusa a Maite
Masià d’haver-la acomiadat de “manera arbitrària”
Barcelona
ACN
Els partits de l’oposició al Parlament han carregat durament
aquest dimecres contra la directora interina de l’Oficina Antifrau
de Catalunya (OAC), Maite Masià,
per la seva “inidoneïtat” a causa
dels seus vincles amb CDC, i per
haver acomiadat en poques setmanes a quatre alts càrrecs de
l’OAC per no “haver reconegut la
seva autoritat”. En la seva compareixença a la Comissió d’Afers
Institucionals (CAI) ha dit que
desconeixia les gravacions de l’exdirector de l’OAC Daniel de Alfonso amb el ministre de l’Interior,
Jorge Fernández Díaz, i ha assegurat que ha plantejat una nova
organització de l’OAC.
Així, C’s, la CUP i el PP li han
retret el seus vincles amb CDC, on
va militar fins el 2009, i la seva relació amb Oriol Pujol i el seu exsoci Sergi Alsina, implicats en el cas
ITV. La diputada del PP Esperanza
García, a més, li ha recordat que
com a treballadora de l’OAC va
signar un informe on deia que era
poc probable que CDC s’hagués
finançat il·legalment a través del
Palau de la Música.
destruIr documentacIó
La diputada de la CUP l’ha instat a dimitir després de veure el
poc suport que té del Parlament

ha acomiadat, i, a més, ha unificat les àrees d’anàlisi i investigació.
“Igual que erdogan”

Foto: Pol solà (acn) / l’excap de gabinet admet “vergonya” per de
Alfonso i critica a la directora adjunta

i li ha retret que des que va esclatar l’escàndol no s’evités que De
Alfonso accedís a l’OAC ni pogués
destruir documentació.
Masià ha explicat que ella va
treballar a l’OAC com a tècnica
del 2009 al 2011 i com a directora adjunta del 2014 fins ara. En
l’última etapa tenia les funcions
“molt limitades”, centrades en la
representació institucional i l’àrea
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de prevenció en el sector privat,
activitats sempre conegudes per
De Alfonso.
En convertir-se en directora interina, va voler reubicar la secretària del director, perquè era una
posició molt relacionada amb De
Alfonso, i deixar “alliberats” per
al futur director els càrrecs eventuals, com els caps d’àrea i la cap
de gabinet. Per aquest motiu, els

Per la seva banda, l’excap de
gabinet, Assumpció Riba, ha explicat que ella li va dir a Masià
que volia posar el càrrec a disposició del nou director o directora,
però que la nova directora interina la va cessar de manera “arbitrària”. De fet, ha insinuat que el
seu cessament, el canvi de lloc de
feina de dos càrrecs més, i el cessament d’uns altres tres són una
purga semblant a la que està fent
aquests dies el president Erdogan a Turquia. “Se sent impune”,
ha dit de Masià, de qui ha dit que
sempre es van tractar correctament.
Riba ha explicat que des que
van fer-se públiques les converses entre De Alfonso i el ministre
l’ambient a l’OAC es va enrarir
molt. Inicialment ella va pensar
que les gravacions eren un “muntatge” d’algun grup econòmic i
per això va donar suport a l’exdirector. També opina que al principi la qüestió només afectava a la
persona de De Alfonso, amb qui
sempre va treballar correctament
però sense passar de l’àmbit professional, i li va recomanar que
dimitís just després de fer una intervenció inicial al Parlament.
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E1 Guitarva
reunir
de 50.000
assistents
N. JIMI~NEZ
COT
Barcelona
L’hist6ric esdeveniments’acaba, i aquest any bat els rScords
d’ocupaci6 arab 50.102 assistents, de manera que es converteix en el festival en format
boutique de m6s convocatbria a
Catalunya, segons la promotora The Project.
Segonsl’Anuaridela Mfisica,
l’esdeveniment ha superat el
seu r6cord d’ocupaci6 arab
m6s de190%.
Dilluns l’itali~ LudovicoEinaudi va tancar l’edici6 al F6rum despr6s dels concerts
d’arfistes comCaravanPalace,
Noel Gallagher, YannTiersen,
Caetano & Gil, Amaral, Calamaroi els dos d’Adrifi Puntl.
E1pflblic va gaudir dels concerts des de les butaques del
Palau de la Mflsica, el Liceu i
L’Auditori, ambun total de 14
sales diferents a la recerca de
l’espai m6s adequat per a cada
La promotora va apostar per
una polftica de preus ajustats,
de descomptes i promocions
que han contribuit als alts per-
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Masi MasFestival
EIII= Mll~alls Quartet
Patriarca
deljazzi fill predilecte
de NovaOrleans,parecie
Wynton,Branford,Jasoni
OelfayoMarsalis,arab82 anys
segueixdegira arnbuna
formaciO
deluxe, i visita par
primera veEadael Jamboree.
Dj. 28.Jamboree.
PI. Re/a/,17.
Liceu (L3), 20122h, 3035
Madadel M~r Bo~et
Presenta
’AlenarLlull’, un
espectaclequeuneix dos dels
treballs rn~srellevantsdela
sevacarrera,’Alenar’(1977)
’Amic, arnat’ (2004),dedicat
I’obra de Ramon
Llull. Una
propostaemmarcada
dins I’any
Llull I i arabuncompromrs
arab
la Mediterrbnia,sobretotambla
situaci~del pobledeSfda.
DJ.28. Palaudela M~sica.Palau
de la M~sica,4-6. Urquinaona
(L1-L4).21h.35E.
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PEDRA VIVA l Quasi setanta cantants posaran veu a la
versió original de l’obra de Carl Orff en el festival de Líthica

ElCorJovedel’OrfeóCatalà
interpretaràCarminaBurana
M. D. F.

El Cor Jove de l’Orfeó Català interpretarà demà vespre el Carmina
Burana de Carl Orff en el Festival
Pedra Viva de Líthica (20h). D’entre
els quasi setanta cantants que posaran veu a la versió original de l’obra
destaquen el baríton Lluis Sintes
i la soprano Maria Camps. Acompanyaran als menorquins el con-

tratenor Beñat Egiaret i els pianistes Josep Buforn i Josep Surinya,
així com sis membres del grup de
«Percussions de Barcelona». El
director i la presidenta del Palau
de la Música, Joan Oller i Mariona
Carulla, assistiran al concert del
cor que dirigeix Esteve Narbona.
Els Carmina Burana de Carl Off
estan inspirats ens cants goliards
dels segles XII i XIII i combinen

fragments de senzillesa melòdica
amb altres de ritme trepidant que
exalten el goig per viure, tema
principal d’aquests «Carmina» o
cants medievals. Aquesta col·lecció de versos és una de les més
extenses i antigues que es conserven i aporta una visió de l’Edat
Mitjana contraposada a la d’època fosca, amb la qual la definia tradicionalment la historiografia.
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El Cor Jove de l’Orfeó Català arriba al festival de Líthica després d’interpretar Carmina Burana al Palau de la Música.

L’aposta hindú del XLIII
Festival de Música de Maó
I.P.D.R.

Joventuts Musicals de Maó arriba
avui amb la segona cita del seu Festival de Música, i ho fa amb un viatge per l’antiga Índia i els seus ritmes i els cants del Rajasthan, a traAmrat Hussain
Trio.
PALAUvés
DE de
LA l’
MUSICA
CATALANA

propostes més enllà de la música
clàssica que acostumava a protagonitzar els seus programes d’estiu.
Ho fa, en aquesta ocasió, amb la formació que lidera Amrat Hussain,
un destacat membre d’una família
de músics que, després de set generacions, segueix explorant el món
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El ﬁscal del cas Palau
anima els polítics a
«aprendre a dimitir»
 Sánchez-Ulled alerta del perill de contractar càrrecs eventuals
ARXIU/ACN

EFE | BARCELONA

El ﬁscal Anticorrupció Emilio
Sánchez-Ulled va aﬁrmar ahir al
Parlament que és una perversió
que els polítics implicats en casos
de corrupció s'amaguin darrere
dels processos penals i la presumpció d'innocència per no assumir responsabilitats: «en aquest
país s'ha de dimitir». SánchezUlled també va alertar del perill
d'introduir a l'administració pública molts càrrecs eventuals, interins, de conﬁança i de designació política, ja que, segons ell, hi ha
més risc que caiguin en «temptacions deshonestes».
En una compareixença davant la
comissió d'Estudi del Parlament de
Mesures de Lluita contra la Corrupció, Sánchez-Ulled va llançar
una bateria de propostes per agilitzar la lluita contra aquesta xacra,
com que els ﬁscals puguin dirigir
la instrucció, reforçar els meca-

Emilio Sánchez-Ulled

nismes de control o endurir la
normativa de ﬁnançament dels
partits, especialment respecte al
«forat negre» que suposen les fundacions i ens vinculats a les formacions polítiques.
Amb més de vint anys de carrera al ministeri públic, els últims
quinze dels quals a l'àrea de delictes econòmics, ara com a delegat d'Anticorrupció a Barcelona,
Sánchez-Ulled no només no es va
acovardir davant els diputats, sinó

que no va dubtar a exigir als polítics que dimiteixin quan es vegin
immersos en casos de corrupció.
Segons el ﬁscal, quan esclata un
cas de corrupció, d'abús de poder
o d'una clamorosa mala gestió
pública, es produeix un «cercle
viciós», ja que la ciutadania s'escandalitza i els polítics es remeten
a la justícia per evitar haver de depurar responsabilitats, tant en el
seu càrrec públic com en el seu
partit. «Això està portant que interessadament es derivi la responsabilitat política cap a la responsabilitat penal i això permet a
molts responsables polítics eludir
la seva pròpia responsabilitat. Diran «no, ja parlarà la justícia, jo estic sotmès al principi de presumpció d'innocència i ﬁns que un
tribunal m'enviï a la presó, jo no he
fet res». I no és això, això és pervertir el sistema polític», va lamentar.

Una noia de 15 anys mor en caure
per un barranc al Pirineu d’Osca
 La víctima, que va morir a

causa d’un traumatisme
intern, pertanyia a un grup
excursionista de Sabadell
EFE | SARAGOSSA

La menor de 15 anys que va
morir
barranc
de la Fuen BlanPALAU DE LAal
MUSICA
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Muntanya (GREIM) de la Guàrdia
Civil de la localitat de Boltanya, en
una operació en la qual també
van participar un metge i un helicòpter de Benasc. La víctima formava part del grup escolta Xaloc
de Sabadell (Vallès Occidental),
una vintena de nois acompanyats
per tres monitors que es trobaven
aquests dies acampats a la vall de

companys van baixar, van conﬁrmar que estava viva i van parlar
amb ella, però no van poder donar
l'alerta al telèfon d'emergències
ﬁns més tard. Ho va aconseguir
una de les monitores, després
d'accedir a una zona amb cobertura, que va comunicar al 112 que
la noia havia caigut i que semblava que s'havia trencat una cama. El
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Entrevista Glòria Ballús

«En el segle XVIII, per

Musicòloga. Coneguda per la seva faceta de cap de protocol de l’Ajuntament de Manresa, tasca de la qual es va retirar fa
uns mesos, Ballús també desenvolupa una feina remarcable en el camp de la musicologia. El seu darrer treball publicat és el
llibre «Els Goigs de Catalunya al món. Una forma musical culta i popular», en què afronta un estudi fins ara pendent: l’anàlisi
de l’estructura musical dels goigs, una forma de composició poètica que en molts casos ha tingut cant i instrumentació
SALVADOR REDÓ

exemple, el noranta per cent
dels autors van fer goigs, per a
veu i instruments»
«El goig ha quedat reclòs
en un context molt concret.
Faria falta atreviment per
incorporar-lo als concerts»
«La resistència és un
valor molt important. Gràcies
a la tradició oral, hi ha moltes
músiques que han perviscut»

Glòria Ballús va parlar amb aquest diari del seu darrer llibre publicat, en què analitza la qüestió musical del fenomen dels goigs

«La majoria dels compositors
van posar música als goigs»
 La investigadora manresana analitza l’evolució de l’estructura musical d’una de les formes de

lloança religiosa més populars dels darrers segles en el llibre «Els Goigs de Catalunya al món»
Toni Mata i Riu
MANRESA

Dels goigs, explica Glòria Ballús, se n’ha estudiat pràcticament
tot, l’adoració, la decoració, la impressió, la lletra... «però no la seva
estructura musical». Amb voluntat
d’omplir el buit, la musicòloga
manresana ha escrit el llibre Els
Goigs de Catalunya al món. Un forma musical culta i popular, en
col·laboració amb el seu director de
tesi, Antonio Ezquerro.
P El goig sempre ha anat acompanyat de música?
R Els goigs són composicions poè-

ticomusicals de lloança a la Mare
de Déu i als sants. I des d’època primerenca, la música hi fa acte de
presència. Tenim goigs a les Cantigas d’Alfons X el Savi (segle XIII),
al Llibre Vermell de Montserrat (ﬁnals s. XIV-inicis s. XV) i al Misteri
d’Elx (segle XV), per citar tres exemples coneguts. A partir dels segles XVI i XVII, ja en tenim molta
documentació, i la primera edició
que es coneix d’un goig polifònic en
un full volant són els Gozos a San
Bruno, del mestre Jerónimo de La
Torre, del 1702. Però abans ja podem citar autors com Joan Brudieu,
mestre de capella a la catedral de
La Seu d’Urgell, que va editar una
miscel·lània al segle XVI.
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P Va ser una forma literària i devocional molt estesa?
R De goigs n’hi ha tants com vulguis, no ho sé, cinquanta, seixanta mil... I no només aquests fulls volants que coneixem, n’hi ha hagut
en diversos formats. Els goigs van
arribar a convertir-se en un element de prestigi, i en adquirir-los,
compraves indulgències a l’església. Però també es cantaven a missa i tenien una funció de catequesi de la població. Estem parlant de
Catalunya i una àrea bàsicament
hispànica, però a partir d’aquí es
van expandir pel món. Amb la Renaixença es va iniciar un moviment
de recerca i col·lecció, per no perdre aquest llegat. Tenim casos com

els de Palmira Jacquetti, una compositora i folklorista barcelonina
que va dur a terme una gran tasca
com a recol·lectora de l’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya.
P Qui eren els autors de les músiques dels goigs polifònics?
R Al segle XVIII, per exemple, el 90
per cent dels compositors van fer
goigs per a veu i instruments. Es
cantaven a les esglésies. Per tant,
això vol dir que hi havia un cor, una
capella de música... Podem citar
autors com el manresà Magí Pontí, Zavala, Sancho Marraco, Benito... També, del segle XX, com Millet, Baldelló, Taltabull... Tot això és
un patrimoni que no s’ha estudiat.
I és una llàstima, perquè ens om-

plim la boca de país, però hi ha ﬁgures sobre les que no s’ha investigat a fons.
P Per què el goig no té un lloc en
el repertori orquestral?
R És complicat que es cantin fora
del seu context. Es podria fer en esglésies, però al Palau de la Música,
per exemple, és difícil. Dit això, és
cert que altres formes religioses
com l’Stabat Mater i el Magniﬁcat
s’han extrapolat i formen part de
concerts. Però crec que ﬁns i tot hi
ha desconeixement per part dels
programadors.
P Desentonarien, dins del programa d’un concert, les composicions musicals per a goigs?
R No, gens. Però el goig ha quedat
encaixonat en un context concret,
faria falta que algun director s’atrevís a proposar-ho. Des de l’àmbit musicològic, la feina està feta,
ara falta que aquestes peces s’interpretin. És un patrimoni immaterial que no valorem i que és residual, només estimat pels col·leccionistes.
P Avui en dia, doncs, els goigs només es canten a les misses?
R En dies assenyalats, perquè són
del sant patró d’aquí o d’allà. I es
canten els goigs que no són polifònics, els que ﬁguren en les fulles
volants, alguns, ﬁns i tot, sense
partitura.
P N’hi ha exemples, a la Catalunya Central?
R Sí, i tant. A Monistrol, a Moià i a
Súria, per exemple, es canten per
Sant Sebastià. A Manresa, els Goigs
de la Llum; a Mura, per Sant Martí; a l’Aplec del Grau, a Carme per
la Mare de Déu del Carme; a Joncadella, a Viladordis...
P Un acte de militància?
R La capacitat de resistència és un
valor molt important. Malgrat que
no hi hagi partitura, la música ha
perviscut perquè la gent sempre ha
cantat els goigs, la transmissió oral
ha fet que arribés ﬁns avui.
P I en una societat laïcitzada.
R Cada cop es va reduïnt la representació de la religió com a patrimoni, i a aquest pas, l’any 2050 ja
no es cantaran goigs.
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MEMÒRIA I HISTÒRIA DE MANRESA

GEGANTS DE SOLSO

Associació. L’entitat que treballa en la recuperació de la
memòria històrica a la capital del Bages va organitzar dos busos
per assistir a l’acte que va obrir, al Palau de la Música, la
commemoració dels 80 anys de l’inici de la Guerra Civil.

L’Ajuntament de Solsona està dec
patrimoni geganter que acumula, ta
gegants vells com per tota la família
ensenyen aquesta part de la imatge
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