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Regenerar la vida política tras un
mandato lastrado por la corrupción
·La presión social y la entrada de
nuevos agentes políticos fuerzan una
mayor contundencia contra esta lacra
SARA MEDIALDEA
MADRID

La corrupción ha marcado la vida política española durante el último mandato. En los últimos cuatro años han
saltado a la luz auténticos escándalos
relacionados con presuntas tramas de
tráfico de influencias, prevaricaciones, cohechos y pago de comisiones
a cambio de contratos públicos. Casos
que han afectado a prácticamente todas las formaciones políticas que han
ocupado gobiernos en distintas administraciones durante los últimos años.
Son episodios que han desatado una
oleada de indignación ciudadana, y
contra los que los nuevos partidos
emergentes –Ciudadanos y Podemos–
han entrado a saco.
Tramas como la Gürtel o el caso
Nóos –que llevó al Juzgado a la Infanta Cristina– llevan años investigándose. Pero en el último mandato, se le
han añadido otras del calado del escándalo de los ERE de Andalucía, la
trama investigada en la actualidad del
3 por ciento en comisiones presuntac a; la
a
mente cobradas por Convergència;
confesión de Pujol sobre el incierto origen de una fortuna que
él atribuyó a una herencia pero
está siendo investigada por los
tribunales; el caso Bankia; el caso
Pokemon; los «papeles de Bárcenas» o la «Operación Púnica»,
que han imputado y encarcelado a políticos de varios partidos.

El más castigado
Pero si alguien se ha visto perjudicado en sus previsiones electorales por estos asuntos ha sido el
PP, castigado con la imagen de su
exvicepresidente económico Rodrigo Rato entrando en un coche
mientras un agente le sujetaba la
cabeza –en una escena mil veces
repetida en los telefilmes policiacos– y por las noticias y declaraciones de un extesorero del partido cuya fortuna en Suiza está siendo objeto de investigación judicial.
Mientras la presión social contra estas actitudes crecía –al tiempo que lo hacían las peticiones de
castigos ejemplares– aumentaba
también el descrédito de la clase
política. Una situación que no
pasó desapercibida para los partidos emergentes, siempre sensibles a las corrientes de opinión
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pública. De hecho, la aparición de estos nuevos agentes políticos y su exigencia de mayor contundencia contra
la corrupción ha influido sin duda en
la rapidez con que se ha actuado y en
la dureza de la respuesta dada.
El año 2015 comenzó con numerosas causas de corrupción abiertas en
los juzgados y cientos de imputados
a la espera de juicio. Desde el PP han
reconocido el daño que les ha causado, y el propio presidente Rajoy llegó
a pedir disculpas, por dos veces, por
estas actuaciones impropias. «Pido
disculpas en nombre del PP a todos
los españoles», y «entiendo y comparto su indignación», dijo tras conocerse el caso Púnica, que llevó a la cárcel
al número dos del PP de Madrid.

Pedir perdón
Hasta en dos ocasiones
ha pedido perdón Rajoy por
las actividades irregulares:
«Comparto su indignación»

Pero desde el partido del Gobierno
no se han quedado sólo en palabras: presumen de haber llevado a las Cortes y
haber aprobado el mayor paquete de
medidas de regeneración democrática
de la historia de España. Se ha dado luz
verde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en 2013), y
sólo este año, han sido aprobadas la Ley
de Enjuiciamiento Criminal –que entrará en vigor el 5 de diciembre, con una
fuerte oposición en contra, y que cambia el término «imputado» por «investigado» además de limitar los tiempos
de las causas compejas–; la Ley de Financiación de los Partidos Políticos; la
Ley Reguladora del Ejercicio de Alto
Cargo; y la reforma del Código Penal –
incluyendo, entre otras cosas, el delito
de financiación ilegal de los partidos–.

Los datos
Los casos judiciales
relacionados con
corrupción política

España

en
se reﬂejan

2015 en
1.700 causas
en

Hay más de
500 imputados
o investigados
os

Partidos y personas
Además, Rajoy inauguró la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos, un
organismo encargado de que se reintegre el dinero obtenido fraudulentamente. Una completa batería de medidas que pretende poner fin para
siempre a este fenómeno, de manera
que se cumpla el adagio que repiten
los populares: «La corrupción no es
una cosa de los partidos, sino de las
personas».

De todos
llos
os relacionados con
los cas
c so
os de
d corrupción solo

n
Leyes por la regeneración
a
contr
y
ca
democráti
la corrupción aprobadas
en la última legislatura

20
han
n entrado en prisión

2013
Ley de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública
Aprobada el 9 de diciembre

2015
Reforma del Código Penal
30 de marzo

Ley Reguladora
del Ejercicio de Altos Cargos
Aprobada el 30 de marzo

Ley de Financiación
de los Partidos Políticos
Aprobada el 30 de marzo

Ley de Enjuiciamiento
Criminal
En vigor el 5 de diciembre
Cambia imputado por
investigado.
Limita los tiempos en
las causas complejas

Dos problemas de
nuestra democracia
ANÁLISIS
ALFONSO FERNÁNDEZMIRANDA CAMPOAMOR

a regeneración democrática requiere partir de un correcto diagnóstico de las causas, complejas e interdependientes, de una crisis institucional que cursa con desafección ciudadana hacia las instituciones y creciente pérdida de representatividad. Entre ellas hay dos que provienen de
decisiones tomadas durante la Transición. Una fruto de una percepción
equivocada de la realidad, la otra fru-

L

to de una percepción certera pero sujeta a plazo de caducidad.
La primera partió de la convicción,
generalizada entonces, de que la sociedad española estaba ideológicamente desgarrada y atomizada y que
ello nos abocaría a serios problemas
de estabilidad y eficacia gubernamental ante un parlamento que se preveía
seriamente fragmentado y repleto de
minorías. Para prevenir la inestabilidad se utilizaron, ya desde los Reglamentos provisionales de Congreso y
Senado, todas las técnicas del «parlamentarismo racionalizado» tendentes a fortalecer la posición del Gobierno y singularmente de su Presidente,
favoreciendo a las mayorías. La realidad, con la ayuda de un sistema electoral pensado desde esas mismas pre-
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UNA APUESTA DECIDIDA
2006
Caso Andratx
Presunto blanqueo, prevaricaci0n
y delitos contra la ordenacidn
territorial [ PP]
2007
Caso Guateque
Tramade licenci~s expr~s en
el Ayuntamientode Madrid [ PP ]
O CasoPalmaArena
Proceso judicial por
presunta corrupci6n [ Pl ) ]
2009
Caso Gfirtel
Redde corrupci6n politica [ PP ]
Caso Palau
Presuntos malversaci6n
yfraude [ CDCI
Caso Pretor~a
soborno y blanqueo [ PSC y UDC]
2010
Presunta corrupci6n politica,
de la Infanta Cristina, Ifiaki
Urdangarin

2011
Caso Campe6n
irregulares a cambio de comisiones
a cargos pflblicos [ BNG,PP y PSOE]
~ CasodelosEREenAndaluc~a
Presunta red de corrupci6n
politica [ PSOE1
2012
Caso Bankia
Se investiga a exconsejeros por
presuntos delitos de estafa, delitos
societarios, apropiaci6n indebida,
falsificaci6n de euentas yuso de
tarjetas opacas
Caso Pokemon
Presuntas contrataciones pt~blicas
irregulares [ BNG,PP y PSOE]
2013
~ CasoBdrcenas
Se investiga al extesorero del PP
pot supuesta contabilidad en B
~ Caso Caballo de Troya
Supuestos delitos de alzamiento
de bienes y blanqueo [ PP I
2014
~ CasoP¢,nica
Presunta trama de corrupciOn
en ia adjudicaci6n de servicios
pfiblicos [ PP, PSOEe [U ]

POR LA TRANSPARENCIA

DIEZ PROPUESTAS PARA MEJORAR
Gobiernos mds transparentes, control politico y
ciudadano de la gesti6n, informaci6n accesible sobre
la contrataci6n pfiblica y cero opacidad en relaci6n
con los cargos pf~blicos son las claves que los partidos
sefialan para mejorar la calidad democrdtica
P0R S. MEDIALDEA

O

Oficina contra
la corrupci6n

lo de imputados o como procesados por corrupci6n politica. (PSOE)

La llaman Oficina de Recuperaci6n
y Gesti6n de Activos, y tiene como O Prohibir la condonaobjeto localizar y recuperar efecci6n de cr~ditos
tos, bienes y ganancias proceden- Una de los medidasque se plantean
tos de actividades delictivas rela- os la de prohibir que se produzcan
cionados con la corrupci6n. Ha sido condonacionesde los cr6ditos baninaugurada hace s61o unos dios pot carlos a los partidos politicos. (Ciuel presidente Rajoy. (PP)
dadanos)

O

lnformar ante el
Tribunal de Cuentas

Se propone queen el futuro se vean
limitados los subvencionesa los partidos politicos, y se reduzcan tambi6n un 20 pot ciento los gostos dectoralos que realicen. Se impondr~i
a los formacionespoliticos la obligaci6n de rendir cuentas de su contabilidad ante el Tribunal de Cuentas. (PP)

O

Responsabilidad
subsidiaria

Establecer la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos
politicos en los casos de corrupci6n
de personas de dichas formaciones
que hayan ocupadocargos pflblicos
y cometidolos delitos en el ejercicio de su cargo. (Ciudadanos)

30 afios de inhabilitaci6n para cargo p~iblico

Medidas penales
contra el prevaricador

Ampliaci6n hasta 30 afios del periodo que la ley establezca comode
La propuesta pasa pot endurecer inhabilitaci6n para ocupar cuallos penas en supuostos de prevari- quier cargo pfiblico electo, de libre
caci6n de especial gravedad; refor- designaci6n o pot concurso pfiblizar la persecuci6n del cohecho; am- co, para aquellos personas que sean
pliar las conductostipificados como condenadas por los delitos de corrupcinn. (IU)

O

O

visiones, depar6un escenario radicalmentedistinto: una intensa reducci6n
de la complejidady una fuerte tendencia hacia el bipartidismo y los mayorias absolutas. E1 resultado ha sido
un r~gimende ~cancillemto. con enormepoder del presidente y una oposici6n institucionalmente debilitada y
con disminuida capacidad para ejercer el control politico.
La segunda percepci6n, razonable
y certera, era la acuciante necesidad
de favorecer la creaci6n de un s61ido
y estable sistemade partidos sin el que
ninguna democracia de mosos puede
funcionar. En aqueI momentotal empefio necesitaba de organizaciones
fuertes 1o que implicaba reforzar su
cohesi6n y pot tanto su direcci6n. Se
Ies dieron a los direccionesde los par-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

tidos toda close de ventajas, juridicas,
politicas y econ6micos,al tiempoque
se limitaban los controles externos y
1as exigencias de democraciainterna.
Esta generosidad tuvo sentido hasta
que a finales de la d6cadade los ochenta el sistema estuvo consolidado.Desde entonces nada se hizo para frenar
la tendencia natural de los partidos
hacia la oligarquizaci6n, la colonizaci6n y el clientelismo. Su voraz colonizaci6n de las instituciones (Tribunal Constitucional, Consejo General
del Poder Judicial, Agenciospretendidamenteindependientes Cajos de Ahorros etc.) ha sido fuente de una creciente deslegitimaci6n del sistema.
A. FERNANDEZ-MIRANDA,
CATEDR~TICO
DE DERECHO
CONSTITUCIONAL
U.C.M.

Transparencia total
en contratos y agenda

~tEl gruosode la corrupci6nno consiste en el robo de dinero pflblico
pot parte de cargos pfiblicos, sino
en la influencia permanentede los
poderes econ6micossobre la acci6n
trY.rico de influencios; incrementar de esos cargos~, sostiene la formalos penas mfiximaspara los delitos ci6n de Pablo Iglesias. Pot este arpatrimoniales m~isgraves; y revisar gumento,lo que proponenes transel delito de falsedad contable.
parencia total: no solo la informaci6n sobre contratos y gastos, sino
tambi6n las agendas de los cargos
O Mds publicidad
de las adjudicaciones
pflblicos, la actividadde los ~dobbies~
Publicidad activa especifica de los y la identidad de las empresas que
procosos de adjudicaci6n de cam- dan dinero a los partidos debenser
patios de publicidad institucional.
accesible al ciudadano. (Podemos)
Publicidad activa especifica de ins
acuerdos sobre suelo y ordenaci6n ~) Renuncia a las cuotas
urbana.Y regulaciOnde los ~dobbies~
en CGPJy otros entes
o grupos de presiOn. (PSOE)
Otra propuosta de regeneraci6n democr~iticapide la renunciaal reparto por cuotos del Consejo General
O Cese obligatorio del
llamado a juicio
del PoderJudicial (CGPJ),el TribuEstablecimiento del cose obligato- nal Supremoo el Constitucional. Se
rio de los altos cargos en el preciso incluye dentro de un manifiesto de
momentoen el que sean llamados once puntos contra la corrupci6n.
definitivamentea juicio oral a titu- (UPyD)
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L’arc
car

ANTONI BASSAS
DIRECTOR AUDIOVISUAL

Aniversari i
portades que
podríem repetir
L’acceleració dels temps informatius és extraordinària. Ahir, tot celebrant els 5 anys de l’ARA, repassava portades. Quants càrrecs han
canviat de mans. Quants partits i
moviments ciutadans han irromput a la vida pública. Només calia
veure a primera fila del Palau de la
Música la presidenta Forcadell i
l’alcaldessa Colau. Però, alhora,
l’actualitat encara té la capacitat de
conservar uns recurrents dies de la
marmota. La portada del primer
aniversari de l’ARA (2011) informava que la cimera del clima podia
fracassar per falta de compromís
dels països emissors de CO2. Em
temo que en aquesta i d’altres
qüestions podríem fer un copy paste de portades, perquè hi ha problemes que es resisteixen a trobar una
solució accelerada.

L

es dades de l’Autor
ponsabilitat Fiscal
creixement econòm
en les comunitats
dir, principalment
cià i les Balears. Totes tres cre
jana espanyola (3,4%) en un c
de l’Estat està perdent piston
a un ritme del 3,6% del PIB, i
lears s’enfilen fins al
4,3%. Els experts assenyalen que les característiques econòmiques
de l’àrea mediterrània,
on el dinamisme exportador es combina
amb un important pes
del sector turístic, la fan més
també a les recuperacions, d
patir una aguda contracció ar
Però també hi ha altres co
ratllar, un cop més, que el proc
efectes negatius en l’econom
res d’ara més que Madrid), dem
qui està tirant del carro de l’ec

L
só
dè

L’ACUDIT
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Jordi Savall durant el concert al Palau de la Música que va servir per celebrar el cinquè aniversari de l’ARA. CRISTINA CALDERER

Jordi Savall signa
un elogi al diàleg
al Palau de la Música

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Contrastar sense oposar és una de
les característiques més rellevants
de programes com el que Jordi Savall va interpretar ahir al Palau de la
Música per celebrar el cinquè aniversari de l’ARA: Viatgers de l’ànima
i del temps. No existeix error més
dramàtic que pensar que una cultura és superior a una altra, perquè
qualsevol lògica de dominació fa impossible el diàleg. Per això el mestre
d’Igualada insisteix tant en les relacions entre iguals, i per això el subtítol del concert era Diàlegs musicals entre l’Orient i l’Occident, entre
l’Antic i el Nou Món.
Aquest pensament que prioritza
el diàleg té innegables arrels en l’humanisme, però també va més enllà
en el temps, fins a aquella Europa
medieval que Ramon Llull va voler
entendre en la seva diversitat. Sí,
l’Europa del segle XXI, sobretot la
mediterrània, no és tan diferent, i a
través de la música Savall ens convida a gaudir de les diferències buscant
punts de trobada que són melodies
i emocions compartides. Es tracta de
contrastar sense oposar una peça siriana amb una d’israeliana, una de
turca amb una de grega. El fatalisme
ens ha dut a tractar els utòpics amb
condescendència, i no ens adonem
que sense utopies que persegueixen
la dignitat estem perduts. Necessitem utopies quotidianes i diàleg en
comptes de murs, xenofòbia i polítiques que atien la por.
És difícil saber quina efectivitat
hi pot tenir la música, en aquest futur que hauria de ser millor, però
ara com ara hi ha poques coses més

Les connexions entre diverses cultures musicals
protagonitzen el concert del cinquè aniversari de l’ARA
eloqüents que escoltar un mateix
vespre músiques de l’exili associades a tradicions armènies, sirianes i
israelianes. O descobrir l’harmonia
que connecta peces sefardites i magribines. O deixar-se seduir pels batecs compartits per les músiques
ibèriques, americanes i afrodescendents. De tot això anava el concert
d’ahir, que Savall va dedicar a “les
víctimes de totes les guerres”, les
d’avui i les del passat.
Confluència i sensibilitat

Acompanyat d’un conjunt Hespèrion XXI format per Xavier Díaz-Latorre, Xavier Puertas, David Mayoral, Hakan Güngör i el seu fill Ferran, ahir Jordi Savall va oferir un repertori més profà que sagrat i més
popular que cortesà. Música antiga,
sí, però també amb la sensibilitat
contemporània de Ferran Savall.
Després d’una breu presentació
d’Antoni Bassas, que va agrair al públic la confiança dipositada en el diari, i també la seva presència “malgrat el temporal meteorològic”, el
concert va començar amb el so de
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Assaig de plany
per Catalunya
Homenatge
Savall va
tenir una
dedicatòria
especial per a
les víctimes
de les guerres

Tres hores abans del concert, Jordi Savall i els altres músics provaven so i assajaven al Palau de la Música. L’ambient, teixit per les complicitats, era distès. Savall, sempre
a l’esquerra de l’escenari, va dirigir
un assaig en què sobretot van treballar el plany Catalunya en altre
temps, una peça que altres vegades
ha format part del programa Guerra & pau. És un tema tradicional
posterior al 1714 que enyora el
temps quan “Catalunya ella sola es
governava”. Efectivament, és un
plany amarg, de causa perduda.
“Plora, plora, Catalunya, que ja no
et governes ara!”, lamenta la cançó.
Ferran Savall la canta exactament
així, com un lament, segurament
respectant la intenció de les persones que la van cantar abans. Al cap i
a la fi, la música antiga, cosina de la
memòria històrica, també és això:
mantenir viu el record.

les cordes pinçades del qanum tocat
pel turc Hakan Güngör. Era la introducció d’una oda a la llibertat del
poble armeni. Tot seguit, la resta de
cordes (al llarg de la nit van sonar viola, tiorba, violone, viola de mà, guitarra...), la percussió de David Mayoral i la veu de Ferran Savall van tirar endavant el primer capítol, dedicat a les músiques orientals de
l’exili. Tan aviat nostàlgica com alegre, aquesta part va culminar amb
una dansa, i la primera ovació se la
va endur el solo de pandereta d’un
Mayoral exuberant amb la percussió. El segon aplaudiment va arribar
després que Savall, sol amb la viola,
fes una sintètica lliçó del poder de
les músiques cèltiques, tradició viatgera que avui té ecos a les dues
bandes de l’Atlàntic.
De l’Occident: la memòria del poble es va obrir amb l’adaptació de Mireu el nostre mar, tradicional catalana adaptada per Ferran Savall, la
veu del qual va tenir més protagonisme amb peces com El mariner, i tot
plegat amarat d’una fràgil sensibilitat, contrastada amb el següent capítol: Diàlegs de l’ànima: les tradicions de la Mediterrània. Novament va
ser un solo de Güngör el que va donar peu a un fil de connexions harmòniques rematades amb sentit de
l’humor per Mayoral. Si més no, el
públic va somriure quan va tancar
l’últim compàs amb un rotund cop
de percussió. El diàleg entre Savall
i Xavier Díaz-Latorre, més les castanyoles de Mayoral, va enlairar la improvisació amb les folies, i la recta final va ser una lliçó sobre els jocs de
correspondències entre el vell continent i el nou, com van demostrar
les folies criolles i les improvisacions
amb son jarocho.e
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CDC nega fissures per la negociació
amb la CUP tot i les veus crítiques
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MANOLO GARCÍA

L’ARA premia el talent
L’Institut de Ciències Fotòniques rep el Premi ARA Fundació Bancària La Caixa Ignasi
Pujol a l’emprenedoria i l’ONG Pallapupas el Tatiana Sisquella a la contribució social
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Un suplement
sobreDiario
els cinc
FRECUENCIA:
fets que ens han canviat la vida
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L’ARA va celebrar
ahir l’acte
commemoratiu del seu cinquè aniversari, però el 28
E.G.M.:
127000
de novembre, coincidint amb el dia exacte del seu naixement, el diari anirà acomSECCIÓN: MEDIOS
panyat d’un suplement especial de 128 pàgines que inclourà àmplies anàlisis de cinc
fenòmens que han transformat la vida

dels ciutadans durant els últims cinc anys.
La revolució del WhatsApp, la indignació
global, el procés polític català, el creixent
interès per la salut i l’economia col·laborativa com a eina per fer front a la crisi són
els cinc grans temes que s’abordaran en
aquest dossier.

L’ARA celebra cinc anys
El Palau de la Música va acollir l’acte institucional
d’aniversari, l’entrega dels premis Ignasi Pujol
i Tatiana Sisquella i un concert de Jordi Savall
ARA

BARCELONA

Tot i que l’efemèride és el 28 de novembre, l’ARA va celebrar ahir al vespre, al Palau de la Música, l’acte oficial del cinquè aniversari del diari. La
gala va ser també un homenatge als
periodistes Ignasi Pujol i Tatiana Sisquella, amb la segona edició dels premis que duen el seu nom. I es va coronar amb un concert de Jordi Savall
que tenia en el diàleg –entre Orient
i Occident, entre l’Antic i el Nou
Món– el fil conductor.
Oficiava l’acte Antoni Bassas, que
va voler aclarir davant les autoritats
reunides –de les principals institucions del país i representants d’ideologies i partits diversos– que quan
deia que la gala se celebrava enmig
del temporal era una acotació estrictament meteorològica. A la primera fila hi havia alguns dels actors
de l’actualitat política d’aquests dies, des d’Ada Colau fins a Carme
Forcadell passant per Francesc
Homs i Mercè Conesa. L’auditori
comptava també amb una representació nodrida del món cultural, social i empresarial.
Carles Capdevila, director de
l’ARA, va voler saludar aquest primer lustre del rotatiu reivindicant
la influència aconseguida per
l’ARA durant els seus primers cinc
anys. En el seu discurs va fer una
referència irònica als que auguraven –no només de pensament sinó
també d’acció– una vida breu al diari: “Vull fer un agraïment a tots els
que van intentar activament que
no ens en sortíssim, perquè han sigut un gran estímul. En alguns moments del primer any, quan estava
més cansat i a punt de tirar la tovallola, pensava que no els donaria
aquesta satisfacció. Gràcies a tots
els immobilistes i als que no volen
que passin coses, perquè han sigut
un gran estímul”.
Capdevila va celebrar tenir
33.000 subscriptors i en va lloar el
caràcter “exigent”, que ajuda a elevar el llistó del diari. També va explicar que una de les fortaleses de
l’ARA és que “està format per un
gran equip de persones”. I va tenir
paraules emotives de record per a la
Tatiana Sisquella i l’Ignasi Pujol:

“Han marcat la personalitat de
l’ARA. La Tati demostrava allò que
deia Joan Margarit, i és que del dolor se’n pot extreure amor i bellesa.
L’Ignasi va ser un exemple de lluita i va educar la redacció de l’ARA en
la bondat”.
L’acte va continuar amb el lliurament dels premis Ignasi Pujol, a
l’Institut de Ciències Fotòniques, i
Tatiana Sisquella, a la iniciativa Pallapupas. Maravillas Rojo, responsable els últims anys de Barcelona
Activa, va ser reconeguda amb una
menció especial. Els premis els va
presentar Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària La
Caixa, l’entitat que coorganitza els
guardons. Giró va valorar “la valentia” que va suposar posar en marxa
l’ARA en el moment més dur de la
crisi. “El diari, tot i així, va sortir al
carrer i a la xarxa, i ha ocupat un espai que s’ha demostrat necessari i
determinant per a la pluralitat a Catalunya. Ho pot celebrar amb la satisfacció d’haver-se consolidat i
convertit en referència”. Giró va reivindicar el paper de La Caixa com a
primera empresa filantròpica del
país, que inverteix “200 milions
d’euros en la lluita contra la pobresa, en el foment d’habitatges socials
i en la promoció de l’educació”.

Valoració
El diari rep
elogis per
la seva
capacitat
d’aportar una
mirada nova
Èxit
L’ARA s’ha
convertit en
el segon diari
de Catalunya
en nombre de
subscriptors

“Alegria, generositat i convicció”

Ferran Rodés, president de l’ARA,
va resumir en tres paraules els cinc
anys del diari. “La primera, alegria.
Perquè molts dels objectius fundacionals que es va marcar el diari
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s’estan complint. Volíem fer un mitjà digital, però en paper. Un mitjà
per als ciutadans més actius i culturalment més compromesos. Un
mitjà nacional que concebés un país regne de si mateix. La segona paraula és generositat, perquè només
amb la generositat de tots i d’un
equip de 120 persones cohesionades i determinades es poden estar
trencant les barreres del periodisme del segle XXI com està fent
l’ARA. Això està passant aquí, a Catalunya, a Barcelona. I la tercera és
convicció, perquè el futur del país
encara està per escriure”. Rodés ha
celebrat que l’ARA ja és el segon diari en subscriptors de Catalunya. “Si
seguim aquest ritme, serem el primer abans de dos anys”, ha afegit.
Mercè Conesa, la presidenta de la
Diputació de Barcelona, va voler
destacar, més enllà de la fita, “la
qualitat del camí recorregut”. Al seu
parer, l’ARA “ha aportat una mirada diferent i ha donat una oportuni-

tat en el tercer sector social”: “Com
era de difícil, fa cinc anys, que
aquest tercer sector tingués veu als
diaris”. Conesa ha aplaudit també el
compromís del diari amb els temes
relatius a l’ensenyament.
Francesc Homs, per la seva banda, va ressaltar la capacitat de l’ARA
de fer un diari en positiu: “Notícies
que podrien ser viscudes com a negatives les sabeu transformar en positives des del punt de vista de l’experiència. A banda de la clau interpretativa i el sentit crític, un dels valors que incorpora l’ARA és la
voluntat de positivitzar”.
La imatge del canvi

Homs va cobrir la baixa a l’últim minut de la consellera Neus Munté, que
era qui hi havia d’assistir com a representant del Govern. “Ens ha fallat
Homs. Si no, hauríem tingut quatre
dones en representació de càrrecs
que, quan vam néixer com a diari, els
ocupaven homes”, comentava iròni-

Interactiu amb la banda
PAÍS: España
sonora dels últims 5 anys
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Setmana monogràfica
FRECUENCIA: Diario
sobre
el canvi climàtic

PÁGINAS: 1,40-41
La web de l’ARA també se sumarà a la celebració de l’aniversari amb l’estrena d’un nou in11392 €
teractiu especial que conformarà la bandaTARIFA:
sonora dels cinc anys del diari. Ho farà a través
ÁREA: 2150 CM² - 256%
d’una selecció de les 25 notícies més rellevants d’aquest període, cadascuna de les quals
Noviembre,
s’associarà a un2015
tema musical.

O.J.D.:
14121
Amb
motiu de
la cimera del clima del dia 30 a
París, l’ARA dedicarà la setmana del 22 al 29
E.G.M.: 127000
de novembre
al canvi climàtic. Tots els suplements giraran a l’entorn d’aquest tema, que
SECCIÓN:
MEDIOS
també
serà protagonista
d’un reportatge diari i d’un dossier que analitzarà els grans reptes
dels pròxims anys en aquest camp.

s de periodisme influent
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Les frases

Un reconeixement
a la trajectòria
del diari
Carme Forcadell
PRESIDENTA DEL PARLAMENT

“Perquè una democràcia
funcioni, necessita una
societat ben informada”

Ada Colau
ALCALDESSA DE BARCELONA

“És important tenir un
periodisme independent i
rigorós que ens ajudi a
pensar en profunditat“

Francesc Homs
CONSELLER DE LA PRESIDÈNCIA

“Transformeu en positives
notícies que podrien ser
viscudes com a negatives”

Mercè Conesa
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ

“L’ARA ha aportat una
mirada diferent i ha donat
una oportunitat al tercer
sector social”
cament Rodés, per fer palesa la velocitat del canvi que el diari aspira a
narrar en temps present.
En un moment convuls com el
present, no hi podia faltar alguna
polèmica política. En aquest cas la
va protagonitzar l’alcaldessa Ada
Colau, que va voler matisar una
afirmació feta per Giró en el seu
parlament, quan va recordar que
els bancs i els mitjans de comunicació han sigut sectors que han patit
especialment la crisi. “Des del respecte –va dir Colau–, hi ha col·lectius que han patit més la crisi que el
sector financer. Això em tocava a
mi dir-ho”, va afirmar.
Colau va recordar que va conèixer el diari com a activista: “Heu demostrat una gran sensibilitat, i no
des del punt de vista caritatiu sinó
des del rigor”. L’alcaldessa també va
tenir paraules de reconeixement
pel “marcat caràcter cultural” del
projecte i va desitjar “molta sort,
tots els encerts i també tota la inde-
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pendència, en un moment complex
com l’actual, en què es debat cada
dia sobre llibertats, drets, sobirania
i democràcia”. Per a Colau, “és important tenir un periodisme independent i rigorós que ens ajudi a
pensar en profunditat i afrontant
les discrepàncies sense por”. Finalment, va llançar un repte: “No he
trucat mai al diari per demanar que
03

es publiqués una cosa o que no es
publiqués. Si mai us truco per ferho, us demano que ho expliqueu,
perquè aquesta és també la vostra
funció”.
L’última de les intervencions va
ser la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. “Heu ajudat a fer que tothom pugui entendre el que està succeint en un país
que s’ha mobilitzat contra les injustícies i les imposicions –va explicar–. Perquè una democràcia funcioni necessita una societat ben informada, i l’ARA ha aportat una mirada nova. Ha sigut una alenada
d’aire fresc per als seus lectors, per
la qualitat en l’opinió i la innovació
a l’hora de comunicar. Mai l’urgent
li ha fet oblidar el que és important.
I ha transmès l’energia i la il·lusió
dels qui el van fundar”. Forcadell va
concloure en clau del que encara ha
de passar: “No sabem com serà el
futur, però entre tots construirem
una Catalunya diferent”.e

01. El concert
de Savall va
omplir el Palau
de la Música.
MANOLO GARCÍA

02. Carles
Capdevila,
director de
l’ARA.
MANOLO GARCÍA

03. Carme
Forcadell
saluda el
conseller
delegat de
l’ARA, Salvador
Garcia.

Ferran Rodés
PRESIDENT DE L’ARA

“Volíem fer un mitjà amb
vocació nacional que
concebés un país regne
de si mateix”

Jaume Giró
DIR. GEN. DE FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA

“El diari ocupa un espai que
s’ha demostrat necessari
i determinant per a la
pluralitat a Catalunya”

CRISTINA CALDERER

Carles Capdevila
DIRECTOR DE L’ARA

“Gràcies als immobilistes,
perquè han sigut un gran
estímul aquests cinc anys”
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L’ICFO i Pallapupas, Premis ARA 2015
El guardó Ignasi Pujol recau en el centre de recerca i el Tatiana Sisquella en l’ONG artística
01

JOAN CALLARISSA
BARCELONA

Ciència de la llum
al més alt nivell

L’ARA va entregar ahir al vespre al
Palau de la Música els Premis ARA
Fundació Bancària La Caixa Tatiana Sisquella i Ignasi Pujol, que homenatgen els dos periodistes que
l’ARA va perdre el 2014 per culpa del
càncer. Els premis distingeixen entitats i persones per la seva contribució a la societat i pel seu foment de
l’emprenedoria, respectivament.
El primer que es va entregar va ser
el Tatiana Sisquella, que enguany s’ha
concedit a Pallapupas, una ONG dedicada a portar el somriure fins a llocs
com hospitals i geriàtrics a través dels
seus números de clown. El premi el va
entregar el periodista Joan Maria
Pou, parella de Sisquella, que va recordar amb algunes anècdotes com la
columnista de l’ARA va intentar
“mantenir el somriure” al llarg de la
malaltia i “fer vida normal”. Abans
d’anunciar el nom dels guanyadors,
Pou va utilitzar una frase de Sisquella
per definir-los: “Aquests són els que
haurien de signar autògrafs i no els
que ho fan”.
Va recollir el premi Angie Rosales,
fundadora de l’ONG, que va recordar
que quan ella va crear l’entitat “era
impensable que l’alegria tingués un
lloc als hospitals”, cosa que considera molt necessària en aquests espais
perquè “els malalts tenen claríssim
que ningú els robarà un moment de
felicitat”. Rosales va assegurar davant d’un auditori ple d’autoritats
polítiques que “res és més bell que
apropar-se a algú que pateix”.

Fundat el 2002 pel Govern i la
Universitat Politècnica de
Catalunya, l’Institut de Ciències Fotòniques va néixer
–expliquen des de la institució– amb l’objectiu de “promoure la ciència i tecnologia
de la llum per crear una nova
comprensió de la realitat”
que ajudés “la indústria i la
societat a abordar els principals reptes d’avui en dia”.
L’ICFO és “una institució jove” que diferents rànquings
internacionals consideren
una de les de més qualitat a
nivell mundial en la seva àrea.
Pallapupas

Un somriure per a
qui més el necessita
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Homenatge
Familiars de Pujol i de Sisquella
van tenir emotives paraules de
record per als dos periodistes
En segon lloc, es va lliurar el premi Ignasi Pujol, entregat pel seu germà, Xavier Pujol, que va explicar que
l’Ignasi sempre va ser “una persona
optimista i alegre”, que “sempre feia sortir de l’habitació amb un somriure les persones que l’anaven a veure a l’hospital”. “També era rigorós”,
va assenyalar, abans d’anunciar que
l’Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO) era qui s’enduia el guardó enguany. Va recollir la distinció Lluís
Torner, director del centre, que va
qualificar l’ARA com un “diari sensacional”. Torner va recordar Pujol
com un periodista “que ho volia entendre tot fins al final” i que sempre
“estava rient”.
En el premi Ignasi Pujol també hi
va haver una menció especial per a
Maravillas Rojo, secretària general
del CIDEU, per la seva trajectòria al
servei de l’emprenedoria. Rojo, que
va anunciar que s’estava a punt de
jubilar, va recordar que “fan falta
molts emprenedors per crear valor
amb valors”.e

ICFO

L’ONG Pallapupas treballa
des de l’any 2000 perquè hi
hagi “espai per al riure durant
el procés de la malaltia” i per
“convertir els hospitals en espais més amables”. Una tasca
per a la qual, a més, personalitzen les seves intervencions
artístiques en relació al context familiar i l’estat del malalt. Les seves actuacions estan orientades a infants i gent
gran, “en estreta col·laboració
–remarquen– amb el personal
sanitari”. Des del 2004 actuen en quiròfans i, des del
2008, en centres geriàtrics.
Maravillas Rojo

Una carrera al servei
de l’emprenedoria
Maravillas Rojo, secretària general de Treball del ministeri
entre el 2008 i el 2010, ha ocupat càrrecs en organismes com
Mercabarna, el Consorci de la
Zona Franca, el Parc Tecnològic del Vallès i Barcelona Activa. Des del 2004 és la secretària general del Centre Iberoamericà de Desenvolupament
Estratègic Urbà (CIDEU).

01. Jaume Giró, director general de Fundació La Caixa; Angie Rosales, fundadora de
Pallapupas, i Ferran Rodés, president de l’ARA. 02. Lluís Torner, director de l’ICFO. M. GARCÍA
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39 ÓPERA. Cecilia Bartoli, la diva
inexplicable, canta en España

Ahora EL MUNDO
con un 20%
de descuento.

¡Ahórrate
133E al año!

MARTES 3 DE N
AÑO X

Es peligroso comenzar con negaciones y fatal terminar por ellas (Thomas Carlyle) 

rla la ley
ament
grar el
e la CUP

ta de Portavoces, sin
e al suyo, para aprobar
pendencia ZCDC impide
o secesionista y luego
do por unanimidad
CRISTINA RUBIO BARCELONA
La presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, presiona para que la votación de la hoja de ruta independentista pactada entre Junts pel Sí y la
CUP se realice antes del pleno de investidura del próximo lunes. Contradiciendo el reglamento, Forcadell ha
convocado para hoy la Junta de Portavoces sin que el PP se haya constituido como grupo parlamentario,
una situación inédita.
El encuentro es el paso previo
imprescindible para desencallar la
paralización del texto que consiguieron la semana pasada el PSC,
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LA ESCUELA DEL TERROR DEL IS EN AFGANISTÁN
El IS está enrolando en sus filas a niños para convertirlos
en soldados y suicidas en Afganistán. Para ello, ha lanzado una campaña de reclutamiento en provincias como

Nangarhar, a la que pertenece la escuel
Con ella, trata de convertir a los menores
una causa que gana terreno a la de los t

ENTREVISTA / JOSÉ ANTONIO MARINA

«El buen maestro no pue
cobrar lo mismo que el m
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EL MUNDO
MARTES 3
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DE 2015

PAÍS: España

«NUNCA HAGO LO QUE SE ESPERA DE MÍ»
CECILIA BARTOLI
La estrella más inexplicable de la ópera
comienza hoy una gira por España –Barcelona,
Pamplona y Valencia– en la que repasará rarezas
barrocas de Venecia y San Petersburgo. Pero su
reto más inesperado lo prepara para 2016:
debutar en el musical con ‘West Side Story’ bajo
la dirección de Gustavo Dudamel en Salzburgo.
POR JAVIER BLÁNQUEZ

LITERATURA ÁLVARO POMBO PUBLICA ‘UN GRAN MUNDO’, UNA NOVELA SOBRE LA ESPAÑA FRANQUISTA (PÁG. 41)
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El secreto del éxito de Cecilia Bartoli es como el secreto del acero
en las historias de Conan, el Bárbaro: sólo lo conocen los dioses.
Sin embargo, ahí está, en la cima
de la ópera mundial desde hace
más de 15 años sin disfrutar de
esas ventajas –limitaciones de la
tesitura vocal, el hándicap de
cualquier mezzo– que benefician
a las sopranos de timbre agudísimo y pulmón explosivo. No pudiendo cantar Tosca, se tiene que
conformar con Cerenentola; no
pudiendo ser Traviata, le queda
Rossina. Y, aún así, ha ganado.
Todo comenzó con Vivaldi: el
disco que dedicó en 1999 al repertorio operístico de Il prete rosso
vendió inesperadamente un millón de copias y nadie entendió
por qué. Salvo por la flexibilidad
de su voz, sus piruetas imposibles
y –he aquí probablemente el secreto– la calidad de una música
escondida entre los pliegues de la
Historia, que nadie antes se había
molestado en exhumar.
«De joven, cuando estudiaba
en el conservatorio de Santa Cecilia en Roma, me gustaba Vivaldi»,
cuenta Cecilia en un impecable
itañol en el bar de un lujoso hotel
barcelonés. «Pero lo que escuchaba eran Las cuatro estaciones, los
conciertos, su música sacra. Casi
nadie se había molestado en investigar su ópera, que fue lo que
más escribió Vivaldi».

Aquel trabajo, The Vivaldi album, convirtió a la mejor mezzo
de su generación –excelente en
sus interpretaciones de Rossini y
Mozart– en un fenómeno popular
incontrolable, en una rara avis lírica impredecible. «En la discográfica me decían que no grabara
esas arias, que sería un fracaso.
Pero yo creí en la fuerza de Vivaldi, quise hacerlo. Fue un descubrimiento para mucha gente».
Ahora que vuelve a España para girar por tres ciudades –hoy lo
hace en Barcelona, en el Palau de
la Música; el jueves 5 cantará en
Pamplona (Auditorio Baluarte) y
el día 8 en Valencia (Palau de la
«NADIE
Música)–, Vivaldi
CREYÓ EN vuelve a estar en
EL CD DE
el programa. PaVIVALDI Y ra ella siempre
hay una buena
AL FINAL
ocasión para canVENDÍ UN tar arias míticas
MILLÓN
de su repertorio
como Agitata da
DE
due venti, aunque
COPIAS»
la novedad que lo
ha puesto todo en
marcha es St Petersburg (Decca-Universal, 2014),
otro disco conceptual que desentierra rarezas que no se habían interpretado desde hacía siglos.
«En el XVIII muchos compositores emigraron a Rusia en busca
de trabajo. Era como ahora, no
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siempre tenías oportunidades en
tu país. Las zarinas de la época,
Ana o Catalina la Grande, invitaron a muchos músicos napolitanos para que escribieran óperas
para la corte», relata Cecilia. Y fue
la curiosidad por saber cómo sonaban aquellas piezas la que le
motivó a embarcarse en una ventura de búsqueda de manuscritos.
«Las partituras nunca salieron
de Rusia. Las zarinas exigían exclusividad y no se pueden encontrar en Italia, ni en ninguna parte.
Así que fui a buscarlas a Rusia»,
explica, mientras relata un periplo
polar en pleno marzo, a bordo de
un rompehielos
–Bartoli tiene
«LOS
aversión a los
AVIONES
aviones y sólo se
NO SON
sube a uno si no
queda otra– y una
BUENOS
SI DESEAS tenaz insistencia
para consultar los
TENER
archivos del TeaUNA
tro Mariinsky y
CARRERA vencer la resistencia de su todoLARGA»
poderoso director, Valery Gergiev, «que es muy
celoso de los tesoros rusos».
St Petersburg exhuma partituras –no siempre magistrales, pero
sí con gran valor arqueológico–
de expatriados napolitanos como
Cimarosa, Araia, Manfredini y su
asistente alemán, Raupach, que

vivieron de vender su talento a la
corte rusa. No aparece el valenciano Vicente Martín y Soler, uno
de los compositores preferidos de
Catalina II –«lo sé, es una pena,
quiero hacer una segunda parte
porque se ha quedado mucha
música fuera y quería centrarme
en los músicos italianos», reconoce Bartoli–, pero eso no significa
que haya alejado su atención de
España. Uno de sus mejores discos conceptuales sigue siendo
Maria (2007), centrado en el repertorio popularizado por María
Malibrán, la primera gran estrella
europea de la ópera en el XIX, y
hasta acepta consejos para futuros
«EN EL
proyectos: exploSIGLO
rar la otra gran
XVIII LOS
voz histórica española, Conchita
MÚSICOS
Supervía, mezzo
TENÍAN
sobresaliente paQUE
ra la que Falla y
EMIGRAR, Turina escribieron canciones ya
COMO
clásicas.
AHORA»
Pero por ahora, su próximo
proyecto le lleva
por primera vez al siglo XX. Heterodoxa como nunca, adicta a la
sorpresa, Cecilia Bartoli prepara
su debut en el rol de Maria en el
musical West Side Story, la obra
maestra de Bernstein, que se estrenará en mayo en la edición de

Semana Santa del festival de
Salzburgo, bajo la dirección musical de Gustavo Dudamel y con dirección de escena de Phil McKinley, uno de los hombres más poderosos de Broadway. «Bernstein
quiso siempre que esta música la
pudieran cantar voces operísticas.
¿Recuerdas que grabó un disco
con Josep Carreras y Kiri Te Kanawa?». El papel de Maria está
escrito originalmente para soprano, pero a Bartoli –una vez más,
su secreto– estas
Cecilia Bartoli,
limitaciones no le
en un momento
arredran: su voz
de la
escala montañas.
representación
Embarcarse en
del segundo acto West Side Story
de ‘Norma’ en la
implica que tenpasada edición
drá que dejar de
del Festival de
lado por ahora alSalzburgo.
gunos proyectos
HANS JÖRG MICHEL
muy deseados
por sus fans, como Poppea en la ópera final de
Monteverdi –«no sé si haré
Poppea, es un papel muy bonito
pero no tengo planes, aunque sin
duda me gustaría grabar un disco
centrado en Monteverdi»–, y por
supuesto Carmen. «Carmen es un
papel que cantaré, pero no sé
cuándo. Necesita una cantante joven, con la mirada feroz, pero a la
vez una mujer con experiencia, y
combinar esos dos factores es difícil. Se supone que si eres mezzo
tienes que cantar Carmen, pero
no es una prioridad. Nunca hago
lo que se espera de mí».
En cambio, proseguirá con uno
de sus grandes hallazgos de los
últimos años: Norma en su tesitura original de mezzo, la que escribió Bellini para Giuditta Pasta.
«Es un papel que se han apropiado las sopranos líricas, pero creo
que nuestra visión, a partir de la
edición crítica de la partitura es
un descubrimiento que sigue sorprendiendo a la gente. Norma es
además un personaje que me gusta más, me parece una mujer más
interesante que Carmen».
Lo que no cambia es la agenda
escurridiza de Bartoli: canta poca
ópera a lo largo del año –principalmente en Zúrich, o en Salzburgo–, y no por falta de ofertas. Pero su movilidad no es la del resto
de las divas del momento, que
cruzan el planeta de punta a punta a velocidades supersónicas. Reticente a subirse a un avión –incluso esboza un gesto de disgusto
cuando oye la palabra–, prefiere
moverse lentamente y cambiar de
continente lo menos posible.
«No siempre lo evito: he cantado en China, en Australia...», explica. «Pero para mí no es la manera ideal de viajar. Los aviones
son rápidos, y por eso son peligrosos: existe la tentación de cantar
en ciudades muy lejanas y dar
grandes saltos. Destroza tu cuerpo y tu voz: gripes, jetlag, afonías,
cansancio. En vez de estar una semana en Nueva York antes de
cantar, prefiero viajar cinco días
en barco. ¡El barco es maravilloso!
Y no sabes lo bien que viene el aire del mar para los pulmones».
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Nosferatu
cobró vida
musical
en el Palau
J. P. S., Barcelona
No sabemos si el organista valenciano Juan de la Rubia tenía una ristra de ajos escondida bajo el asiento del órgano
del Palau de la Música. Lo
que sí sabemos es que, ni en
la más feliz de sus pesadillas,
el conde Orlok, Nosferatu, podía haber soñado mejor compañía en su visita al templo
modernista. Porque, más allá
de un acompañamiento musical convencional, lo que Juan
de la Rubia hizo durante la
proyección del filme clásico
de Friedrich Wilhem Murnau Nosferatu (1922) fue puro
arte de la improvisación.
Acertó el Palau con su propuesta: celebrar un concierto
de Halloween el Día de Todos
los Santos visionando una
obra maestra del cine mudo
tan apropiada para esta jornada como Nosferatu, joya del
expresionismo alemán y pieza clave en la historia del género de terror: no en vano es
el padre de todos los dráculas
que en el cine han sido.
Iluminación tenue, una
gran pantalla y, en el centro
del escenario, como sumo oficiante del evento, Juan de la
Rubia interpretando en directo una banda sonora con la
emoción única de la improvisación. Y cuando la espectacular sonoridad del gran órgano Walcker del Palau inundó
el Palau, cobró su verdadera
naturaleza el título completo
escogido por Murnau para su
película: Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Nosferatu, una sinfonía del horror).
A la primera adaptación cinematográfica de la novela
de Bram Stoker Drácula, tan
admirada por Murnau, la sonoridad del órgano le sienta
como un guante. El filme, divido en cinco actos, juega con
ritmos y tensiones diferentes,
como si fuera una simfonia. Y
la proyección cobró vida sinfónica gracias al talento, el
virtuosismo y la concepción
musical de De la Rubia.
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El montaje de Benvenuto Cellini que se podrá ver en el t

Berlioz con el se
irresistible de M

El ‘Benvenuto Cellini’ de Terry Gil
JAVIER PÉREZ SÉNZ, Barcelona
Ingeniosa, brillante y muy divertida. El sello personal de Terry Gilliam, fundador de Monty
Python, convierte la ópera de
Hector Berlioz Benvenuto Cellini
en un espectáculo de brillo circense y colosales efectivos; acróbatas, malabaristas, magos, actores, figurantes y grandes masas
corales y orquestales participan
en el montaje dirigido por Gilliam y estrenado con éxito fulgurante en la English National Opera en 2014, que aterriza en el Liceo bajo la batuta de Josep Pons.
Se han programado seis funciones del 8 al 19 de noviembre;
si no lo impide la huelga de los
trabajadores del Liceo, convocada por el comité de empresa para las seis representaciones previstas, Benvenuto Cellini tiene todos los ases en la manga para
convertirse en el gran espectáculo de la temporada liceista.
Tratándose de una ópera am-

bientada en Roma
val de 1532, cuya t
tra el enfrentamie
cultores —el duelo
to Cellini y Fieram
encargo papal y el
resa— acertó el Lic
tar este montaje e
idóneo del Museo
tudio-biblioteca d
coleccionista Fre
“Es un montaje co
ción, muy divertido
do gran éxito en Lo
terdam. Y tuve cla
mejor ocasión pa
esta gran ópera
afirma Christina
mann, directora ar
liseo barcelonés.
Benvenuto Cellin
no en París en 1838
do fracaso, apenas
ni los intérpretes,
estaban preparad
partitura que antic
ro. El Liceo la estr
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exposició 3 FoToGraFies D’elisenDa pons

Barcelona

‘For sale’ retrata les conseqüències d’un model econòmic i social que funciona
d’esquena a les persones i que deixa rere seu un món deshumanitzat.

Geografia sense persones
ELISENDA PONS

cine
Cinemes Girona Aquest espai
(Girona, 175 ) acull avui:
3 Mostra de Films de Dones de
Barcelona. Estrena del documental
de Marta Vergonyós Empieza en
ti. A les 20.30 hores. 4 euros.
3 Visions documentals. Projecció
d’El hogar de las niñas, de Raúl Roda i Marcel Cifré, que participaran
en el col·loqui posterior. 20.00 h. 5 €.
Filmoteca Esteve Riambau
presentarà la pel·lícula Dernier été
en el marc del cicle Pasoliniana, que
aquest centre dedica a Pier Paolo
Pasolini. Plaça de Salvador Seguí,
1. A les 18.30 hores. 4 euros.

conFerències

33 Paisatge desolat de l’àrea olímpica del Faliro d’Atenes (Grècia), una de les fotos de l’exposició.
EL PERIÓDICO
BARCELONA

E

n l’assaig Lo pequeño es hermoso, l’alemany Ernst Friedrich
Schumacher sosté que l’economia moderna és insostenible, els
recursos naturals s’esgoten i la resistència de la natura davant la contaminació és limitada. Són arguments
antics (el llibre es va publicar el
1973) però absolutament vigents i
que cobren més força i validesa
quan es miren les imatges que
Elisenda Pons presenta aquest vespre a la Biblioteca Agustí Centelles
(19.30 hores), en una exposició titulada For sale.
La mostra forma part del projecte
Fotointerpreta, basat en la relació de

la fotografia amb la literatura i en
el qual ja han treballat, entre altres,
Pilar Aymerich (l’any passat), Faustí
Llucià (2013), Manel Esclusa (2011),
Laura Covarsí (2007) i Tatiana Donoso, que va obrir el cicle l’any 2005.
DESOLACIÓ / El text escollit per la fo-

toperiodista Elisenda Pons, d’EL PERIÓDICO, encaixa a la perfecció
amb els seus solars buits i els seus aeroports abandonats, les carreteres
que no van enlloc i les urbanitzacions sense acabar. Són els paisatges
que la crisi ha deixat als Estats Units,
Irlanda, Grècia, Espanya... Pons els
va fotografiar en el transcurs d’un
lustre (2009-2013) i amb ells va elaborar un llibre, For sale, que va ser co-

finançat a través de la plataforma
Verkami.
Per construir la mostra de la biblioteca de l’Esquerra de l’Eixample, Elisenda ha seguit l’estela del
tractat de Schumacher (subtitulat
Economía como si las personas importaran), ha bussejat en el treball de cinc
anys i ha seleccionat més d’una dotzena d’imatges. Són fotografies sense persones que retraten les conseqüències d’un model econòmic i social que amenaça el món i que l’ha
deixat buit i sense humanitat. H

33 Biblioteca Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles. Urgell, 145. De
10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 hores.
Gratuït. Fins al 26 de novembre.

cine

El món àrab
amb ulls de dona
Una filmografia de difícil accés que
viatja pel Líban, Egipte, Síria, Algèria, el Marroc i Palestina i que transita per la memòria històrica, les herències del postcolonialisme i les
primaveres àrabs. Això és el que ofereix la novena edició de la Mostra de
cinema àrab i mediterrani, que comença avui a la Filmoteca, on estarà fins
diumenge amb vuit pel·lícules i quatre debats.
La mostra obre amb Marruecos en
la paz, un documental propagandístic del 1927 que mostrava el viatge
del rei Alfons XIII al nord de l’Àfrica;
Mémoire 14 (1971), del cineasta de
culte Ahmed Bounanani, i amb un

Telèfons
Emergències
112
Urgències mèdiques
061
Creu Roja
93.300.65.65

Teatre Lectures escèniques,
xerrades amb directors
d’espectacles que es podran veure
al TNC. Avui Àngel Llàcer i Albert
Lladó dialogaran sobre Molt soroll
per no res, de William Shakespeare. Biblioteca Jaume Fuster. Plaça
de Lesseps, 20. 19.00 h. Gratuït.
Cuina L’herbolari Llorenç Teixé
pronunciarà la conferència Plantes
aperitives, plantes digestives. Centre
cívic Golferichs. Gran Via, 491. A les
19.00 hores. Gratuït.
Almogàvers El cicle que el Museu
d’Història de Catalunya dedica als
almogàvers s’acaba amb la
conferència Què us diré, Ramon
Muntaner narrador: els models i el
públic, a càrrec de Lola Badia. Pl.
de Pau Vila, 3. 19.00 hores. Gratuït.
Barris Josep M. Contel, membre
del Taller d’Història de Gràcia,
parlarà sobre Gràcia, l’evolució d’un
territori. Finca Sansalvador. Mare de
Déu del Coll, 79. 19.30 h. Gratuït.
CosmoCaixa Amb motiu de
l’exposició Accelerant la ciència,
comença el cicle de conferències La
cara fosca de l’Univers amb Matèria
fosca: ¿Com sabem que realment
existeix?, a càrrec de Gary
Bernstein. Isaac Newton, 26. A les
18.30 hores. Entrades: 4 euros.
‘Parlem de música’ El crític
musical Pablo Meléndez-Haddad
comentarà el concert que Cecilia
Bartoli farà al Palau de la Música
(20.30 h). Petit Palau. Palau de la
Música, 4. 19.30 h. Entrada lliure.

debat posterior (plaça de Salvador
Seguí, 1. 21.00 h. 4 euros).
En la programació destaquen les
pel·lícules que analitzen la situació
del món àrab amb ulls de dona. Tant
al davant com al darrere de la càme-

Clínic
93.227.54.00
Sant Pau
93.291.91.91
Vall d’Hebron
93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra
112
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ra. Com ara Algérie: tours / détours, de
Leila Marouche (demà, 21.30 hores); Como si atrapásemos una cobra (foto), de Hala Alabdalla; Lala Bala Noom, d’Eliane Raheb, i Je suis le peuple,
d’Anna Roussilllon. H

Guàrdia Urbana
092
Policia Nacional
091
Bombers-urgències
080
Inf. ciutadana
012
TMB
93.318.70.74

Inf. Renfe
Rodalies Renfe
Inf. aeroport
Inf. port
Ferrocarrils Gen.

Aigua L’Aula de l’Aigua dedica una
sessió a La problemàtica de la
impermeabilització del sòl (18.00 h),
seguit d’un tast d’aigües (18.45 h) .
Rector Triadó, 13.

902.320.320
900.410.041
902.404.704
93.298.60.00
93.205.15.15

Ràdio Taxi
93.303.30.33
Taxi Minusv.
93.420.80.88
Serv. Funer. BCN
902.076.902
Àltima Serv. Funer. 902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Europa Les institucions europees
després de la crisi del deute, debat
amb Jordi Gual i Emilio Ontiveros.
CaixaForum. Ferrer i Guàrdia, 6. A les
19.00 hores. Entrades: 4 euros.
Esparreguera La Fundació Olof
Palme organitza la xerrada Refugiats i
immigrants: un repte humanitari.
Biblioteca Municipal. Plaça d’Antoni
Nin Escudé, 1. A les 19.00 hores.

lecTures
Poesia La poeta Sílvia Bel recitarà
poemes del seu llibre Lluíííís. La Casa
del Llibre. Passeig de Gràcia, 62. A les
19.00 hores. Entrada lliure.

llibres
Novel·la L’escriptor cubà Abilio
Estévez presentarà la seva última
obra Archipiélagos. La Casa Amèrica.
Còrsega, 299. A les 20.00 hores.

Música
Piano El professor i pianista Pierre
Réach oferirà un concert en el cicle
Els Concerts de l’Esmuc. Auditori.
Lepant, 150. 19.00 h. Gratis.
Popular El guitarrista i cantant Joan
Vinyals actuarà al Festival de Música
Popular. L’Ascensor. Bellafila, 3.
21.30 hores. Gratuït.
Clàssica Concert Els segles XIX, XX i
XXI i la seva música més internacional i acurada, a càrrec de Núria
Galvañ i Jordina Setó. Reial
Acadèmia de Belles Arts de Sant
Jordi. Passeig d’Isabel II, 1. A les
20.00 hores. Entrades: 12 i 15 euros.

Tarragona
cine
Reus Comença el Festival
Memorimage amb la cinta alemanya
Forbidden Films, de Felix Moeller.
Teatre Bartrina. Plaça del Teatre, 1. A
les 19.00 hores. Entrades: 3 euros.

Girona
conFerències
Cine La trilogia d’El Padrí, a càrrec
d’Ángel Quintana, professor
d’història del cine de la UdG. Casa de
Cultura. Pl. de l’Hospital, 6. 17.30 h.

Lleida
exposicions
Museu Jaume Morera El centre
exposa el panell decoratiu Paó, de
Carles Llobet Busquets a propòsit
del cicle Constel·lacions. Major, 31.
12.00 a 14.00 i 17.00 a 20.00 h.

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat
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MARÍA. D’Olivier Assayas. Amb
n Stewart. 12 anys. França-EUA.
. Una actriu veterana participa en
de l’obra que la va fer famosa en
ra. Texas (VOSC).

stián Schipper. Amb Laia Costa.
15. DRAMA. 133 min. Una jove
lín coneix una nit quatre nois de la
r-se’n de festa amb ells. Es veurà
de situacions. Icaria (VOSE), ReSE) i Verdi Park (VOSE).

STO. De Gabriel Mascaro. Amb

anys. Brasil. 2014. DRAMA. 80
e estudia els vents alisis arriba a
tre una parella emprèn un viatge
OSE) i Zumzeig (VOSE).

Suha Arraf. Amb Nisreen Faour i
lestina. 2014. DRAMA. 85 min.
es no han sabut assumir l’ocupas a la seva mansió aferrant-se a la
la seva neboda òrfena canviarà
(VOSE) i Méliès (VOSE).

UEL. D’Alfonso Gómez-Rejón.
anys. EUA. 2015. DRAMA. 106
obligat per la seva mare a sortir
teix leucèmia. Tots dos establiran
aria (VOSE).

Seguí, 1-9. Tel. 93 567 10 70

OF NOTRE DAME. De William
aughton i Maureen O’Hara. EUA.
n. Un campaner geperut s’enaSC. 17.00.

obert Guédiguian i Frank Le Wita.
Ariane Ascaride. França. 1980.
brers marsellesos temen pel seu
tanquen. VOSC. 18.30.

ert Bramkamp. Amb Inga Busch
anya. 2013. DRAMA. 125 min.
que no tenen gaire èxit preparen
·lectiva. VOSE. 20.00.

A PAZ / MÉMOIRE 14. De R.
d Bouanani. Espanya / Marroc.
NTAL. 70 min. Reportatges sobre
del Marroc. 21.00.

LÈS. Avinguda Can Jofresa, 85. T.

vendres i dissabtes. Matinals: diu. Atrapa la bandera. Del revés.
laberinto: las pruebas. El destman: agente 47. Pan (Viaje a
ón. Vacaciones. Segon origen.
D i 3D. La cumbre escarlata. Mi
de mi hermana. Los miércoles
s. Hotel Transilvania 2. D i 3D, C.
vity. dimensión fantasma. D i 3D.
de Anna Fritz. El último cazador
. Little boy. Truman. Ds.: The
how. VOSE.

ntoni Maria Claret, 8. Tel. 977 60
s i vigília de festius. www.jcacinee. La mujer de negro: El ángel
de la vida. Irrational man. Reken. Sólo química. Campanilla
a. Chappie. Atrapa la bandera.
amás). La visita. Marte. Hotel
lackhat, amenaza en la red. La
casa mágica. Segon origen. C.
badook.

l. 93 883 21 08. www.cinesacec.
C. Black mass. Educación sibeoro. El desconocido. El último
erest. D i 3D. Hotel Transilvania
escarlata. L’estiu i la tardor al
Marte (The martian). D i 3D. Mi
e a Nunca Jamás). C. Paranorn fantasma. Regresión. Segon

o Verdaguer, 22. Tel. 938852403.
ndres a dt.: Truman. La verdad.

Penedès

ra Senyora, 35-37. T. 600716688.
perfecte per volar. C. B. Una se-

m, 7. T. 93 890 24 13. Hotel Trane a Nunca Jamás). Marte (The
. C.

TrÚ

ambla l’Onclet, 18. T. 902888300.
Tancat per reformes.

s, 36. T. 902 170831. Golfes: dis. Matinals: diumenges. www.ocirevés. C. El becario. El último
apa la bandera. El corredor del
. Everest. Hotel Transilvania 2.
arte (The martian). D i 3D. Mi gran
ca Jamás). Paranormal activity:
Regresión.
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Els retrets de Tarradellas
NOVETAT · Edicions Dau publica el segon volum de la biografia de Josep Tarradellas, en què es publiquen cartes i documents
inèdits de l’exili del president PUJOL · El president a l’exili va intercanviar nombroses cartes amb Jordi Pujol en què es
mostren les seves desavinences EXILI · Resident a França, Tarradellas va recopilar milers de documents durant la presidència
tat arran de l’aparició d’Òmnium
Cultural en el catalanisme polític.
El març del 1970, Pujol i Tarradellas es troben per primera vegada a
la residència del president. De la reunió, Tarradellas valora positivament el coneixement de Pujol sobre
l’acció política de la República, així
com de la Guerra Civil, però queda
sorprès que no dediquessin una part
de la trobada per parlar de futur.
“Crec que és necessari i urgent que
parlem i aquesta vegada de tot”, li
escriu poques setmanes després. La
petició del president té una ràpida
resposta per part de Pujol, i el maig
del 1970 es tornen a reunir, aquest
cop a Narbona. Acabada la reunió,
Tarradellas confirma les divergències polítiques i ideològiques que té
amb Pujol. “Fervorós patriota, bona
persona, intel·ligent i ben assabentat del passat, però influït per la gent
que l’envolta i no s’adona que l’adulen i l’enganyen. Creu possible que
es sigui comunista i a la vegada nacionalista català”, escriu.
Una altra reunió el mes de juliol
del mateix any confirmava el tren-

Adrià Gratacós
BARCELONA

A

inicis dels anys cinquanta,
el progressiu reconeixement internacional que
anava aconseguint la dictadura franquista, juntament amb el
desgast de l’exili de la Catalunya republicana, deixava la Generalitat
en un moment crític. El president
Josep Irla volia deixar la responsabilitat presidencial per la seva delicada salut i la seva avançada edat.
Tot i les dificultats, el 5 d’agost del
1954, 27 diputats del Parlament de
Catalunya van refer l’entramat institucional de la Generalitat a l’ambaixada espanyola de Mèxic (estat
que en aquell moment no reconeixia el règim franquista) amb la voluntat d’elegir un nou president.
Pràcticament per unanimitat, Josep Tarradellas i Joan era escollit
125è president de la Generalitat.
El famós “Catalans, ja sóc aquí”
que etzibaria 23 anys després des
del balcó del Palau de la Generalitat
resultava inimaginable quan Tarradellas es va fer càrrec de la institució catalana. Començava un llarg
període en què el president de la Generalitat vivia totalment abocat al
càrrec des de la seva residència a la
població francesa de Saint-Martinle-Beau. Tot i l’escassa visibilitat de
la Generalitat durant l’etapa franquista, la voluntat de Tarradellas de
guardar i classificar documentalment la seva activitat com a president fa que avui en dia pugui sortir
a la llum informació del catalanisme polític durant la dictadura. Una
informació que Edicions Dau ha difós, primer amb l’edició de Josep
Tarradellas. L’Exili 1 (1939-1954)
publicat l’any passat, i ara amb el
segon volum, Josep Tarradellas.
L’Exili 2 (1954-1977), presentat
aquest mes d’octubre. L’última publicació recull cartes, documents,
informes i notes de Josep Tarradellas en què es mostra la seva obra,
així com les converses que va mantenir amb altres dirigents polítics i
socials de l’època.
L’obra, realitzada per l’historiador Carles Santacana i editada per
Toni Barnils, recull cartes del president a l’exili amb personalitats catalanes com ara l’escriptor Josep
Pla, o els polítics Josep Fornas i Pere Bosch i Gimpera. Però, de totes
les cartes, destaquen les que el president Tarradellas es va intercanviar amb Jordi Pujol, un dels principals opositors al règim franquista

—————————————————————————————————————————————

“El trio Montserrat,
Banca Catalana i Òmnium
Cultural té un mateix
pensament”
—————————————————————————————————————————————

Josep Tarradellas durant el jurament presidencial de Jordi Pujol el maig del 1980 ■ ARXIU

Més de
200.000
documents
Els documents que
es troben a l’obra
es presenten com
una selecció dels
224.000 documents i 105.000
cartes guardats a
l’Arxiu Montserrat
Tarradellas. L’arxiu
disposa principalment de documents de l’any
1939 al 1977, però
també d’arxius recuperats del període republicà. ■
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dels anys seixanta. Detingut per les
autoritats franquistes arran dels
fets del Palau de la Música el 1960, i
enfrontat a un consell de guerra,
Jordi Pujol va esdevenir una de les
cares visibles de la lluita de la nova
generació catalanista, cosa que va
despertar l’interès de Josep Tarradellas. No va ser, però, fins al 1965
que els dos polítics van poder comunicar-se per carta. Les primeres
cartes indicaven “un cert grau
d’identificació política”, segons l’autor del llibre. La cordialitat en els
seus escrits era constant, principalment per la bona relació que tant el
president a l’exili com Pujol tenien
amb l’economista Josep Maria Bricall, que va exercir de connector entre Tarradellas i el que acabaria
sent el seu successor.

Tot i la voluntat expressa de Tarradellas d’entrevistar-se amb Pujol,
la complicada situació judicial que
vivia el jove polític català ho dificultava. Tarradellas, però, es malfiava
dels motius que donava Pujol per
ajornar la reunió, que no es produiria fins al1970. Mentrestant, però,
es continuaven comunicant per
carta i durant les primeres converses Tarradellas s’esforçava per fer
saber a Pujol les condicions en què
es trobava la Generalitat: “La situació de la casa que represento és difícil, molt difícil, però que sapigueu
que fa set anys ni ella ni jo teníem
cap deute i la nostra acció era molt
més coneguda que ara, gràcies al
suport que rebia de tot arreu.” El
president a l’exili retreu a Pujol la
pèrdua de visibilitat de la Generali-

cament entre els dos dirigents. Tarradellas no comprenia l’ideal de catalanisme polític que li explicava Pujol. Tampoc no comprenia que parlés bé del comunisme i de l’Opus Dei
alhora, i concloïa que no entenia “ni
el que pensa ni el que vol”. Les discrepàncies de Tarradellas no anaven
només contra Pujol, sinó també contra les entitats catalanistes del moment. “Voldria que el temps no em
donés la raó en tot el que dic, però
avui sóc francament pessimista per
Catalunya. El trio Montserrat, Òmnium Cultural i Banca Catalana té
un mateix pensament i facilita l’acció a tots els que voldrien ensorrar el
país”, afirmava. La mort de Franco
el 1975 va fer intensificar les relacions amb Pujol i el 1976 el ja secretari general de CDC demanava al governador civil que facilités el retorn
de Tarradellas. El president, però,
continuava sense aprovar la “representació catalana” que exercia Pujol. El retorn de Tarradellas i la restitució de la Generalitat el 1977 engegaven una nova etapa. Una etapa
que no va apagar les desavinences
entre els dos presidents. ■
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ENTREVISTA
pretava el barroc. Hem tocat sos
tre en la manera original de fer
barroc o encara pot evolucionar?
Hihahagutunaevolució,ienelsúl
tims quinze anys ha despertat un
interès inusitat del públic. Ara el
que cal fer és aplicar la recepta a pe
ríodes posteriors, el clàssic i el pre
romàntic. Haydn, Mozart, Rossini,
Bellini... acabo de fer una Norma
ambAntoniniquerequereixuntre
ball amb instruments d’època i és
totalment diferent a la manera com

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

C

ecilia Bartoli continua
sent aquella cantant
incombustible de llum
a la mirada, aquella
emprenedora apassio
nada que es commou davant la pos
sibilitat de descobrir partitures que
fa segles que estan oblidades als ar
xius d’alguna biblioteca. És el cas
del seu últim projecte, St Peters
burg: la mezzo italiana, enamorada
de l’art, es va submergir en un racó
de la biblioteca del Mariinski i en va
sortir amb onze àries de composi
tors que havien deixat Itàlia per la
cort de les tsarines.
Anna Ivànovna (17301740), Eli
zaveta Petrovna (17411762) i Cate
rina II (més coneguda com a Cate
rina la Gran, 17621796) van con
tractar compositors destacats
d’Europa –Francesco Araia, Her
mann Raupach, Vincenzo Manfre
dini,DomenicoCimarosa–perpor
tar la música més recent a la cort
russa. Aquesta nit, Cecilia Bartoli
(Roma, 1966) torna al Palau de la
Músicaambalgunesd’aquestesàri
es més unes quantes de Vivaldi, que
interpretarà acompanyada d’I Ba
rocchisti i Diego Fasolis.
Així que es va tancar a la biblio
teca del Mariinski... Emocionant!
Molt. Sempre m’havia interessat
saber què va passar al segle XVIII,
per què hi va haver compositors
que van emigrar d’Itàlia a Anglater
raoaRússia...Iésquehihaviatsari
nes a la cort de Sant Petersburg que
s’estimaven la música i tot el que
passava a Europa. Anna va ser la
primera a convidar La Commedia
dell’Arte; havia escoltat els seus
cantants a Polònia, ja que era amiga
del rei. Bé, tot va començar quan
vaigveurequelamúsicadePorpora
i Cimarosa no era a Itàlia, no hi
havia res a Nàpols ni a Venècia. Un
historiador em va suggerir que
podriaseraSantPetersburg.D’això
ja fa uns quants anys. Va ser com
plicat. La música era a la biblioteca
del Mariinski i el mestre Gergiev es
va mostrar una mica reticent al
principi.
Reticent? Però si vostè és Ceci
lia Bartoli!
És molt gelós de la seva música, el
mestre Gergiev. Li vaig explicar
que era un projecte italorus, amb
compositors italians. I quan vaig
rebre el permís va ser al∙lucinant.
La gent que treballava a la bibliote
ca estava sorpresa perquè una can

TRESORS DE CATERINA LA GRAN

“L’interès de la cort de
Sant Petersburg per la
cultura és un exemple
per a les ciutats d’avui”
LA IDEA D’EUROPA

Cecilia Bartoli presenta el seu nou rescat musical: compositors italians a la Rússia del segle XVIII

.

“Les tsarines valoraven
més l’art que
els polítics actuals”
és que quan es va instaurar hi havia
païsosquenoestavenpreparatsper
canviar de moneda; la música, en
canvi, t’atrapa, t’abdueix a l’instant.
Què ha après d’aquell període
de Caterina la Gran?
Per començar, em resulta increïble
com n’estaven, d’interessades,
aquelles tres tsarines en la cultura
en general. Tres dones que eren un
reflex del que era la cultura per a la
societat de l’època. I un exemple
per a les ciutats d’avui. Actualment,
els polítics en general, i no només a
Europa, no estan interessats per la
cultura com abans. Què passa?
Aquesta nit també cantarà Vi

valdi, però... sap que a Barcelona
hi ha un públic händelià notable?
Vostè el té a règim amb tants
descobriments d’altres compo
sitors... I, tot i així, les entrades
s’esgoten.
Precisament, el públic a qui agrada
Händeldescobriràunacosamagní
fica en aquestes altres peces. I pot
ser faig un bis amb Händel.
Tornant a Vivaldi, vostè va
contribuir a la descoberta de la
seva producció operística amb
aquell àlbum que va publicar el
1999 amb Il Giardino Armonico,
ambinstrumentsoriginalsiaque
llanovavelocitatambquès’inter

es feia als anys cinquanta. Parlant
de Händel i el públic barceloní... ell
tambévaseruncompositoroblidat,
no es va recuperar la seva música
finsalsanysvintdelseglepassat.Isi
aquella gent no haguessin decidit
tocarlo, amb instruments mo
derns, ara no podríem donar aques
ta nova visió. Igual que passa amb
Callas, Caballé o Sutherland, que
feien interpretacions més veristes.
Ha renovat com a directora del
Festival de Salzburg a Pentecos
ta. Què portarà l’any vinent?
Ha estat un èxit tan gran que he re
novat fins al 2021. L’any vinent tinc
un altre repte: cantaré per primera
vegada amb Gustavo Dudamel i
l’Orquesta Simón Bolívar: farem un
West Side story.
Sona molt bé. Vostè és testimo
nial de Rolex. Això en què consis
teix a part de ferse fotos amb
aquests rellotges tan bonics?
Ha, ha. Amb Rolex tirem endavant
nous projectes. Aquesta casa m’ha
donat moltíssim suport a Salzburg i
si fem West Side story també és grà
cies a la seva ajuda. També donen
suport a Operalia, el concurs d’on
sorgeixen joves talents perquè tin
guin una oportunitat en l’escena in
ternacional, cantants que eventual
ment puc convidar al festival de
Pentecosta... Al final també es trac
ta d’atreure un públic jove.c

portants masses corals, una enti
tat, Simfonova que fa poc també
ha portat per tot Catalunya un es
pectacle titulat Només per a uns
quants? en què fa conèixer que el
món de l’òpera el tenim tan im
mers en els nostres ambients que
fins i tot els que el volen ignorar
en realitat el coneixen més bé del
que es pensen.
Magnífic comunicador i pre
sentador, Gorgori va fer desfilar
davant el públic que omplia de
gom a gom L’Auditori un es
pectacle de gran qualitat visual i
auditiva en què va combatre tots
els tòpics que la gent no infor

tats pels cantants, començant per
la famosa frase de La traviata
(“Amami, Alfredo”) i amb algu
nes escenes de Carmen, de Bizet.
Després, Maribel Ortega va fer
una depurada exhibició belcan
tista amb la famosa “Casta diva”,
de la Norma, de Bellini, mentre
en escena s’aplaudien sovint es
pots de publicitat televisiva que
feien notar al públic assistent que
en realitat tot plegat ja ho havien
sentit moltes vegades, fins i tot
peces provinents del segle XVIII
musical. Un per un, Gorgori va
combatre els tòpics més habitu
als amb què la gent poc inclinada

Els cantants van contribuir
amb les seves actuacions a anar
plasmant la realitat del que Gor
gori anava dient (Josep Fadó,
amb el seu Nessun dorma, hi va
col∙locar la seva línia de cant ad
mirable; Sara Blanch hi va lluir la
seva elegància vocal i Xavier
Aguilar va convèncer plenament
en l’escena del Toreador de Car
men. Tots plegats van admirar el
públic en les escenes de tots qua
tre de La bohème i van crear
davant la sorpresa del públic un
brindis que no era l’esperat de
La traviata sinó el del segon acte
de La rondine, de Puccini, que va

Cecilia Bartoli, mezzosoprano, actua avui al Palau de la Música
tant s’interessés pel seu material i
van col∙laborar molt. Quan vaig
descobrir aquesta música oblidada
des de feia més de doscents anys...
Carai! Amb el mestre Fasolis vam
decidir quines àries eren ideals per
a la meva veu i en vam fer una selec
ció. Aquests 70 minuts de música
són una petitíssima part del que hi
ha allà.
Creu que el barroc va fer més
en aquell moment pel concepte
Europa que l’actual euro?
Ha, ha. Bé, la música té la capacitat
de tocar l’ànima de la gent, i a més
no té barreres, la llengua no és cap
problema. La diferència amb l’euro

“Que si el Barroc ens
va unir més que l’euro?
Bé, la música arriba a
l’ànima, i no té límits”

CRÍTICA D’ÒPERA

Només per a uns quants?
des del 1750. La ciutat ha estat
des d’aleshores un dels centres
operístics més importants de la
Intèrprets: Xavier Aguilar, barí
Mediterrània fins i tot quan a
ton; Sara Blanch, soprano; Josep Barcelona hi havia un sol teatre
Fadó, tenor; Maribel Ortega,
(el de la Santa Creu, avui Princi
soprano. Orquestra Barcelona
pal, i des del 1847 el Gran Teatre
Filharmonia. Concertino: Joa
del Liceu), i des de Sabadell fa
quim Garcia. Director: Daniel
més de trenta anys que el gènere
Antolí. Cor Camerata Impromp s’irradia a les principals ciutats
tu amb el Cor Contrapunt i l’Or del país. Amb aquests antece
feó Manresa.
i orga
dents, sembla que en alguns sec
PALAU
DE Presentador
LA MUSICA
CATALANA

Simfonova
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Philipp Henschel

PROGRAMA PANTHERA LION

moderats

La meitat dels exemplars de
v lleó
desapareixeran d’aquí

r ni acostarse gaire a l’abisme. A l’executiva d’ahir
els moderats no van animar el debat; ni tan sols els
s que van advertir de l’error d’haver avalat –a canvi
resolució de ruptura del Parlament van estar ac
n un partit com CDC decideix portar al sidecar la
ue la moderació ha caigut al primer revolt, cosa que
que, a mitjà termini, la moderació no s’imposi. CDC
efundarse, quan segurament el verb adequat seria
rse. Arribarà el dia que els silencis s’ompliran de
que la centralitat tornarà a ser disputada. Com va
l novel∙lista britànic Evelyn Waugh: “He viscut
pte, m’he abrigat dels vents freds, he menjat amb
ó els fruits de la temporada, he begut bon claret, he
s meus propis llençols,
iuré molt de temps”. Els
tenen la sort de viure
també en política. És
ue no tenen pressa.

20 anys si no s’actua de forma im
mediata a l’Àfrica. El coordinador
del programa Pan
thera Lion i investi
gador de la Univer
sitat d’Oxford fa un
crit per frenarne el
declivi. PÀG. 32

Jaume Falguera
ARQUITECTE

casa de les Pun
v Laxes,singular
joia modernista de

Josep Puig i Cadafalch, està
immersa en un procés de rehabi
litació, dirigit per
l’arquitecte Jaume
Falguera, amb l’ob
jectiu d’obrirla al
públic a partir de
l’any 2017. VIURE

Cecilia Bartoli
MEZZOSOPRANO

CULTURA

Les tristeses de l’exili

mporal
ardor

e fins a 156 l/m2 que
carrers a València.
irats a terra pel vent,
ba a bufar fins a
h a Castelló. Carrete
des a Tarragona. Tem
Andalusia. Onades de
atre metres en tot
diterrani... El primer
l de la tardor arriba
orça d’un vendaval.

incipat
vie en rose’

el set
Voici,
Casi
tren
u breu
oni
d El
ja té
nòvio.

Palau de la Música ha ex
v Elhaurit
les localitats per al

La Fundació Banco Santander
publica Diario del nuevo mundo,
dietari inèdit de Juan Larrea
(Bilbao, 1895  Córdoba, Argen
tina, 1980), poeta de la genera
ció del 27 que va fugir a França
després de la Guerra Civil i a
Mèxic durant la Segona Guerra
Mundial. PÀGINA 42

concert d’avui de la cantant italia
na Cecilia Bartoli (49). Interpreta
rà Vivaldi i peces del
seuúltimprojecte,en
què rescata el barroc
que es feia a la cort
tsarista de Sant Pe
tersburg. PÀGINA 45

ESPORTS

Cheng Yansheng

Grans esperances

Garbiñe Muguruza no vol posar
se límits després d’haver irrom
put en l’elit del tennis aconse
guint la tercera posició del ràn
quing i firmant un gran Masters
de Singapur. PÀGINA 60
ECONOMIA

Adéu al professor Muns

Mor Joaquim Muns, economis
ta i advocat nascut a Barcelona
el 1935 que des de les seves
diferents responsabilitats aca
dèmiques i en la gestió d’orga
nismes financers com l’FMI i el
Banc Mundial, dels quals va ser
director executiu, va treballar
sempre per modernitzar Cata
lunya i Espanya i obrirles al
món. PÀGINA 39

PENSEM QUE...

Joies visitables
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
a llista de joies modernistes accessibles al públic a

PRESIDENT DE RASTAR GROUP

notícies per a l’Espa
v Bones
nyol. Rastar Group, gegant

xinès de la indústria d’entreteni
ment presidit per Cheng Yansheng
(46), adquireix un
45,1% de les accions
de l’entitat blanci
blava i anuncia plans
ambiciosos per al
club. PÀGINES 56 I 57

Lucio Ángel Vallejo Balda

CLERGUE

Lucio Ángel
v Monsenyor
Vallejo Balda, expert en fi

nances i pròxim a l’Opus Dei, ha
estat detingut al Vaticà sota la
sospita d’haver sos
tret i filtrat docu
ments confidencials
i converses privades
del papa Francesc.
PÀGINA 3
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ABANSD’ARA
De l’article de Carles Capdevila i Recasens (Barcelona, 1879-1937) a La Publicitat (1-X-1935)
commemoratiu dels tretze anys de la catalanització d’aquest diari, que ell dirigia. Vuitanta anys després,
celebrem avui al Palau de la Música el 5è aniversari de l’ARA.

ara

]

La creació i la vida de ‘La Publicitat’
Els diaris de vegades fan com aquelles
construccions a les quals el temps i les vicissituds reserven els avatars més inesperats. [...] Entre els diaris barcelonins sotmesos a aquestes vicissituds cap no ha
evolucionat tan sovint com La Publicitat.
[...] La Publicitat, sense que ningú no s’ho
proposés, per una mena d’inèrcia oculta,
immediatament fou el diari del catalanisme intel·lectual. Per a certa gent, per als
polítics de la contingència quotidiana, això ha estat el seu estigma i el de la germandat patriòtica que l’havia fet néixer;
per als modestos per temperament davant les vicissituds pràctiques, més efímeres, més esborradisses, aquest estigma
és un honor, perquè els inscriu en les formacions d’idealistes, en aquelles formacions l’esforç de les quals es projecta en
un horitzó més vast, sense el qual, però,
no hi ha política eficaç, sobretot si és una
política de reivindicació d’un grup ètnic

natural. La Publicitat polaritzà instantàniament el catalanisme intel·lectual, però calia organitzar-la, donar-li l’eficàcia,
crear-li expressions inèdites, fer-la viu-

re tot girant-li la pell. [...] Mentre una malvestat no l’aterri, La Publicitat, a despit de
totes les inclemències, es promet viure
tretze vegades tretze anys, perquè sap que
darrere dels que ara hi som en vindrien i
en vindran d’altres que la serviran millor,
encara que no amb més lleialtat i convicció. En la seva història de catalanisme no
s’ha de retreure res: pot convocar sense
angúnia les ombres dels que foren els seus
amics i els seus adversaris en vida, pot reconstruir sense por les seves emocions
més intenses, refer sense esglai les seves
hores més doloroses; i, jo, l’últim de tots,
permeteu-me que em faci la il·lusió, que
cregui que del meu lloc estant, després de
tantes peripècies, al cap de tretze anys de
combat, puc allargar la mà a dreta i a esquerra amb la mateixa confiança
d’aquells dies. [...]

Carles Capdevila i Recasens 1935

PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC

PASSATEMPS

de l’ARA a

8
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motsencreuats
9

10

11

12

13

elaborat per Senyor Ventura

14

Horitzontals 1. No es quedarà a la porta. Vingué de gust.

Verticals 1. Posa dins d’un cofre. Faig un acte de desgreu-

2. El romà que més enyora la lira. Passar a un nivell més

ge. 2. Es comença amb nerviosisme, però al final és ben

baix. Fa una aliança amb ell. 3. S’irriti si no li serveixen els
seus cereals favorits. Garbellis. 4. Centre d’esports. Ensopien. Darrere d’un fa, ens durà a l’error. 5. Prengui les
dades personals. Els que estudiaven llatí el consideraven
una llengua morta. A mitja jornada. 6. El tors mig nu. Gaudir, delectar-se. Us caseu sense pensar-vos-ho molt amb
una nòrdica. 7. Una de les poques inversions de l’Estat.
Anticipa l’adveniment de Jesús. Crit d’ase. 8. Sembla manyac, però ens ha destrossat la mansió. Donaré un cop de
mà. 9. Se la carregà. Progressista que potser no ha tingut
la progressió que s’esperava d’ell. La seva absència dóna
un altre color als àlbums de Tintín. 10. Està en espera.
Deixà fora de combat. Tot de gent envoltant alguna cosa.
11. Tot el que pots donar de si. Llevant. 12. Una sentència
popular. L’aconsegueixes amb un parell de copes. Visibles per dins. 13. Invertides en or. Inicia un procés judicial.
0,9144 metres. 14. Sortia com podia d’aquesta vila osonenca. Indefinits.

planer. Fa impossible que ens aïllem de la resta del con-

sudoku

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA
difícil

tinent. Una olor que et pot fer caure rodó. 3. Cursa plena
d’accidents. És un babau i va per terra. Centre de dia. 4. Tall
que et deixa veure la cruesa de la carn. Rentis. 5. Ens deixa
amb la boca oberta de manera abracadabrant. Digeriràs.
Formant un tot. 6. Va fent via. Massa bonic per ser veritat.
No, és un gos mallorquí. 7. Van a dins de la saca. Ordir una
trama. I doncs, cap a ses Illes. 8. Tregui pit. Parlaran en
públic. 9. Pertany a l’alou. Colpegi, masegui. Si marxa, el
veí es passarà a l’alcohol. 10. Roba de bany. Tres que van
al davant, però marxa enrere. Té ous, la cosa! 11. La meitat
de l’alberg està desert. El delegat li delega feines. 12. Si
la poses a fora potser en sortiran plantes. Difícil de pair
quan la tens a l’estómac. Els límits dels límits. Ens trobem
a la meitat de la pròrroga. 13. Composicions musicals. Una
dona que és el pilar que aguanta la casa. 14. Fet de manera dement. Vas a la vall d’Hostalets i Sant Privat.

solucionsd’ahir
A T E U
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elradar

elprogramare
TV3 21.55

‘Crackòvia’
En el capítol d’avui, Luis Enrique convida l’equip blaugrana a casa seva
per celebrar Halloween i la castanyada. D’altra banda, també s’hi veuran
cares noves. Maldini debutarà per
visitar el Bar de los Manolos i la reconeguda periodista Glòria Serra apareixerà per investigar la guerra de
les estelades. Mentrestant, Andrés
Iniesta ultima la recuperació de la
seva lesió i es prepara per tornar a
jugar, Sergio Ramos es fa youtuber
per explicar l’experiència de ser pare
i Josep Pedrerol llegirà els millors
tuits dels espectadors.

TV3

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín).

El mestre Jordi Savall en un concert. CÈLIA ATSET

L’ARA celebra els cinc anys amb
un concert de Jordi Savall al Palau
dedicats a Ramon Llull i titulats Temps de
conquestes, de diàleg i de cohort.
BARCELONA
Però el primer quinquenni de l’ARA, que es
compleix el 28 de novembre, no s’oblida d’alEl diari ARA fa cinc anys i ho celebra amb un tres valors que també identifiquen el mitjà,
extraordinari concert al Palau de la Música com són la solidaritat i l’emprenedoria. Per
en què el mestre Jordi Savall presentarà, a aquest motiu, abans del recital es portarà a
partir de les 21 hores, el concert Diàlegs i im- terme el lliurament dels Premis ARA Fundaprovisacions. D’Orient i d’Occident, de l’An- ció Bancària La Caixa que porten el nom de
tic i del Nou Món. Tal com explica el musicò- Tatiana Sisquella i Ignasi Pujol, dos periodisleg, una de les personalitats musicals més tes que l’ARA va perdre el 2014 per culpa del
polivalents de la seva generació, la seva pro- càncer. A les 18.30 h, en un acte presentat
posta és “un diàleg contrastant i no oposant” per Antoni Bassas, es donaran els premis per
de músiques de diferents cultures en el qual segon any consecutiu.
El Premi Tatiana Sisquella, que distingeix
ell tocarà la lira de gamba i la viola de gamba
baixa de set cordes. El seu fill, Ferran Savall, entitats que fan una contribució social, ha rel’acompanyarà a la veu, la guitarra i la tiorba, caigut aquest any en l’ONG Pallapupas. L’entitat sense ànim de lucre treballa, segons exi David Mayoral farà les percussions.
Tal com explica Savall, l’objectiu serà posar pliquen, “perquè hi hagi espai per al riure du“en paral·lel diferents tradicions d’Orient i rant el procés de la malaltia, i així convertir els
d’Occident: d’una banda, cants sefardites, pe- hospitals en espais més amables i plens de vida mitjançant actuacices d’Israel i de l’Afgaons artístiques oriennistan; de l’altra, peRecord
tades a infants i gent
ces catalanes i canAbans
del
concert
es
lliuraran
gran, en estreta
çons populars de la
els Premis ARA Tatiana
col·laboració amb el
Bretanya”. “Després
personal sanitari”.
–afegeix– fem dialoSisquella i Ignasi Pujol
El Premi Ignasi Pugar improvisacions de
jol, que reconeix el
l’Antic Món i el Nou
Món. Al mateix temps, també hi haurà un dià- foment de l’emprenedoria, recaurà en l’Instileg generacional. Jo represento una generació tut de Ciències Fotòniques (ICFO), “una insgran, que té una visió de la música clàssica titució jove que té com a objectiu fer avanmés lligada a un estil, la música del Barroc i la çar els límits del coneixement de la fotònirenaixentista, mentre que el Ferran trenca ca, la ciència i la tecnologia de la llum”, com
aquesta barrera i amb la seva manera de can- ells mateixos es presenten. També hi haurà
tar i de tocar va més enllà i ja se situa en el una menció especial per a Maravillas Rojo,
món actual. Ell es nodreix de la música anti- secretària general del Centre Iberoamericà
ga però no la fa el seu centre. És una excusa de Desenvolupament Estratègic Urbà.
Entre els convidats que assistiran a l’acper alliberar-se”.
La parada que farà Savall en el concert te hi haurà la presidenta del Parlament, Carcommemoratiu de l’ARA al Palau de la Música me Forcadell; l’alcaldessa de Barcelona, Ada
forma part de la seva nodrida agenda de Colau; la vicepresidenta del Govern, Neus
concerts, en què hi ha països com Colòmbia, Munté; la presidenta de la Diputació de BarFrança, Portugal, Romania, Holanda, Alema- celona, Mercè Conesa; el president de l’ARA,
nya i Geòrgia. A més, Savall també té dues ci- Ferran Rodés, i el director general de la Funtes especials, dins dels actes de l’Any Llull, a dació Bancària La Caixa, Jaume Giró. També
l’església de Sant Francesc de Palma i a la de està prevista l’assistència de polítics com
Santa Maria del Pi de Barcelona, els dies 27 i Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Raül Ro28 de novembre. Es tracta d’uns concerts meva, Miquel Iceta o Antonio Baños.e
J.C.
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14.00
14.30
15.40
15.50
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Presentadores: Lídia
Heredia, Núria Solé.
Avui s’entrevista Albert
Batlle, director general
de la Policia. A partir
de les onze, s’aborda
la qüestió dels menors
transsexuals, una
realitat sovint amagada
al voltant de la qual
s’estan creant noves
associacions. A més,
al plató actua Rumba
3, ara que es presenta
el documental Rumba
3. De ida y vuelta. José
Antich, Neus Tomàs
i Txell Ortiz analitzen
l’actualitat a la taula
final.
Espai Terra
(Divulgatiu).
Telenotícies comarques.
Telenotícies migdia.
Cuines (Gastronòmic).
Guacamole.
La Riera (Telenovel·la).
Comença una guerra
soterrada entre la
Maribel i la Patrícia
per culpa de la gelosia
de l’aprenenta.
Mentrestant, la Bea
n’hi fa una altra a la
Mercè sense que la
Rita pugui evitar-ho.
Paral·lelament, la Judit
troba la manera de
tenir el Dani més a
prop.
Divendres (Magazín).
Presentadors: Helena

Garcia Melero, Esparta
Peran. En el programa
d’avui s’analitza tot
el que ha passat en
la cinquena gala del
concurs Oh Happy Day
Al final de la secció,
Elena Gadel (foto)
interpreta un tema
del seu últim treball,
Delicada. A més,
Espartac Peran visita
Balaguer per celebrar
amb els seus veïns i
amb tots els telespectadors la Festa Major
del Sant Crist, i Màrius
Serra explica com parla
la seva gent.

19.15 El Faro, cruïlla de

camins (Sèrie). Els
Samanes necessiten
urgentment la signatura de la Lucía per
tancar un negoci molt
important. Però el
problema és que la
Lucía no hi és i no ho
pot saber ningú. El
Damián s’ofereix per
solucionar aquesta
qüestió. Paral·lelamen
sembla que el problem
que ha generat la
traducció errònia de
la Feng ha enterbolit
la seva relació amb el
Víctor.
SUPER 3/ 33
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Mic.
Lazy Town.
Doraemon.
Quin crac, l’Angelo!.
Mic.
Zoom, el dofí blanc.
Pel·lícula: Lucky Luke,
l’intrèpid. França,
1972. Dir.: René
Goscinny, Henri Gruel.
Els habitants de Daisy
Town requereixen els
serveis del Lucky Luke,
l’únic home capaç de
fer respectar la llei.
Una mà de contes.
Els pingüins de
Madagascar.
Bugs Bunny i els seus
amics.
Shin Chan.
Sailormoon.
La casa d’Anubis.

L’hora del Timmy.
Ella Bella Bingo.
El Mic i els seus amics
Una mà de contes.
Zoom, el dofí blanc.
Els germans Kratt.
Info K.
La família del Super3
Tom & Jerry.
Bola de drac Z. Lluita
contra la gravetat!
Atrapa el Bombolla!
21.25 La Riera.
22.00 Tria 33.
22.10 Els dies clau. 13 de
març del 2004: Pásalo
i les manifestacions
contra el PP després
dels atemptats
d’Atocha: En aquest
capítol es parla de com
han canviat les vides d
les persones a partir d
16.23
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17.37
18.05
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19.44
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20.55
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vist
altwitter
María Dolores de Cospedal (@mdcospedal)
Secretària general del Partit Popular
“Cap govern de la Generalitat té dret
a prendre als catalans els seus drets a ser catalans, espanyols i europeus #EspañaUnida”
Pol Cruz-Corominas (@Polcc)
Economista
“Us enrecordeu quan, molt abans de dir-nos
colpistes, deien allò de «sin violencia se puede
hablar de todo»?”
Moisès Trullàs (@CalDirHo)
Informàtic
“Tot el que diem, fem i pensem els catalans,
Espanya ho porta al TC. Però és que la darrera
cosa que hem dit és que ja no obeïm el TC...”
Erika Casajoana (@ecasajoana)
Consultora en comunicació pública
“Partit del No: veta i no proposa, no vol
governar ni deixa fer-ho, i no vol eleccions.
Feu política, @cupnacional!”
Gaspar Blancafort (@gasparblancafor)
Bloguer
“Tinc l’esperança que els negociadors de JxSí i
de la CUP estaran per sobre del hooliganisme
d’alguns dels seus militants i simpatitzants”
Pep Vila (@pepmariavila)
Professor de ciències socials
“Quants ciutadans del món se senten
representats per les Nacions Unides? Quants
europeus per la UE? Aquest és el problema dels
seus dirigents. No Catalunya”
Àngel Castiñeira (@angcastineira)
Filòsof
“Si Carme Chacón anés de candidata pel PP, on
hi hauria la diferència? Jo no la sé veure”
Miquel Strubell (@miquelstrubell)
Editor de programes de televisió
“Tots aquests que diuen que els catalans hem de
recuperar una majoria a favor del referèndum,
els animo a proposar-ho al Congrés. Altre cop”
Javier Solana (@javiersolana)
Excap de la diplomàcia europea
“20 anys de l’assassinat de Yitzhak Rabin, signatari dels Acords d’Oslo, a mans d’un israelià
radical. Tot hauria sigut diferent”
Mikel Ayestaran (@mikelayestaran)
Periodista
Pròxim Orient
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DIRECTOR

Tot el que vam
aprendre de
l’Ignasi Pujol
EL 4 DE NOVEMBRE del 2010, ho
recordo perquè era Sant Carles,
vam anunciar al Palau de la Música
que aquell 28 sortiria el primer ARA
en paper, el de Moisès Broggi a portada. Avui tornem al Palau per celebrar els cinc anys de vida i gaudir
d’un concert del mestre Savall. Tindré el privilegi de donar els segons
premis Ignasi Pujol i Tatiana Sisquella a l’emprenedoria econòmica i social. És la nostra manera d’homenatjar dos grans periodistes que
el càncer es va emportar i sempre
seran entre nosaltres.
N’estem molt satisfets, de l’ARA.
Tenim una audiència fidel i exigent,
a punt d’arribar als 33.000 subscriptors, hem guanyat premis importants, ja ningú no ens discuteix
ni el dret d’existir ni l’aportació innovadora, i en molts aspectes som el
segon diari del país en influència.
Tot i això, el millor i el pitjor que
ens ha passat en cinc anys no té res
a veure ni amb els èxits ni amb totes
les traves que ens han posat alguns
poders perquè no ens en sortíssim.
El dia més feliç de la nostra història continua sent el dia que vam celebrar que l’Ignasi s’havia recuperat
d’un tractament. I el dia més desolador, el que es va morir.
La redacció de l’ARA és molt talentosa. Però és sobretot una pinya
de bones persones. En dono fe des
que sóc jo qui lluita contra el càncer,
i rebo tones d’afecte i solidaritat de
l’equip, que són un regal i una injecció d’ànims. Això és també mèrit de
l’Ignasi, que amb l’exemple, coratge
i somriure ens va educar per sempre
en la bondat i la solidaritat. Aquest
és l’actiu més gran de l’ARA, un
equipàs que vol canviar el món des
del periodisme, i ho demostra en les
portades però també en tots els petits gestos que no es publiquen.

LA TRIA DEL DIRECTOR

da; hace unos años por Miguel (1925-2008),
y recientemente por Antoni, Corretja, y Pilar.
Y, es claro, debo citar un excelente trabajo del que he tomado información sobre la cuestión: «La electricidad en Menorca» de Pedro Pons Capó («Revista de Menorca», 1976); y debo agradecer la
información que me ha proporcionado el

bió lo que sería el «cómo hacer» electrotécnico. Dicho de otra modo: ¿Quiénes fueron
PAÍS: España
los que proporcionaron la sabiduría y la pericia PÁGINAS:
básica que el asunto
18 requería para su
buena puesta en marcha ?
Pues eso lo aportó, en primer lugar, el
TARIFA: 559 €
carácter emprendedor de Miguel Sintes
Mercadal
(que298
antesCM²
de comprar
al conde
ÁREA:
- 31%
de Torre-Saura la Eléctrica Ciudadelana en

co Morales Fernández (1884-1936) y el polifacético Francesc Andreu Femenías (1860FRECUENCIA: Diario
1929). Y de pasada, que conste que este último es unoO.J.D.:
de los menorquines
4260 de aquella
época mejor documentado e ilustrado, en
virtud de ser lector y traductor de diversas
E.G.M.: 32000
revistas de divulgación científica y tecnológica, escritas
en francés, inglés
o alemán.
SECCIÓN:
OPINION
Sin embargo, con el intervalo de la Gue-

to con un bloque de hielo guardado en sencillos armarios de madera de 100 litros,
forrados con planchas de corcho y zinc aislante, que hacían de cerrada nevera mientras dicho bloque se descongelaba en su interior. Esta pionera fábrica de hielo de los
Sintes fue la única en Ciutadella, hasta que
en los años 1950 Ramón Balada instaló otra
en Es camí de Maó.

2 Noviembre, 2015

Mi colaboración con
Ciudadanos

Cartas
de los
lectores

■ Colaboro con Ciudadanos im-

pulsado por mi admiración a esta virtud política que, en su día,
se definió con la palabra fraterenidad. Considero dicha virtud
como la madre de la libertad y
la igualdad. Las tres virtudes
bien unidas constituyen la democracia.
Hace cuarenta años la fraternidad entre todos los partidos,
entonces denominada consenso, enterró para siempre la dictadura y restableció la democracia en España.
Desgraciadamente en nuestro

siglo XXI los partidos hegemónicos de la España actual desconocen o menosprecian la idea
de fraternidad. Dedican todas
sus energías a una perpetua lucha cainita para ocupar las máximas parcelas de poder. Incluso para secuestrar las que no
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son de su competencia por pertenecer a la sociedad civil: cajas
de ahorro, órganos del Poder Judicial, patronales, sindicatos, cámaras de comercio, colegios
profesionales, equipos de fútbol…
En medio de este pavoroso
panorama he visto aparecer
Ciudadanos liderado por Albert
Rivera. Me han apasionado sus
consignas fundamentales: Ni rojos, ni azules, todos españoles;
solidaridad de trabajadores, empresarios, autónomos y profesionales para dinamizar la economía y reducir la plaga del paro; consenso entre partidos con
sentido de Estado para resolver

temas como el separatismo y la
corrupción.
Creo firmemente que este es
el camino para enterrar el bipartidismo que ha engendrado este monstruo que nos consume y
al que se denomina partidocracia. Partidocracia que ha otorgado un poder desmesurado a
unos partidos privilegiados por
una ley electoral trucada e injusta, es decir el PSOE, PP, CiU y
PNV. Los cuatro partidos que
han secuestrado los poderes de
la sociedad civil expulsando de
sus órganos de gobierno a sus
naturales representantes: trabajadores, empresarios, profesionales, ciudadanos no politiza-

dos, buenas gentes de la calle,
etc.
Todo lo cual se ha materializado en un lógico y perverso
efecto: La corrupción que corroe nuestro sistema democrático y nuestra vida pública: Bárcenas, Gurtel, EREs andaluces,
Programas de Formación andaluces, Palau de la Música Catalana, Banda Pujol…
Tan solo un renacer de la fraternidad y del bien hacer en política puede liberarnos de tanta
miseria moral y de tanto desprecio por parte de los gobernantes hacia los gobernados, es
decir el buen pueblo español.
JESÚS MÉNDEZ

