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L’escenari després del 27-S

Inquietud a CDC al
veure l’abisme que
la separa de la CUP
erC intenta centrar-se en
la negociació però admet
un pols en el sobiranisme
FIDEL MASREAL / XABI BARRENA
BARCELONA

«O

di, odi i molt d’odi,
ràbia i vergonya».
És el que clamava
la número dos de
la CUP, Anna Gabriel, durant la Diada del 2013 en un míting contra «el
rescat bancari, les privatitzacions,
portes giratòries i beneficis milionaris». Escoltar la seva vehement proclama anticapitalista i repassar després els discursos d’Artur Mas
d’aquell mateix any sobre el Govern
business friendly, l’austeritat i les retallades és constatar la distància sideral que hi ha entre CDC i la força assembleària. A mesura que es digereix el 27-S, s’estén al partit de Mas la
preocupació per aquest abisme, no
solament pensant en la investidura
del president, sinó també, i fins i tot
encara més, en els problemes de la
governabilitat futura.
L’aritmètica és diabòlica: un resultat pitjor de Junts pel Sí hauria
deixat clar que el procés embarrancava. Un millor registre li hauria donat la batuta sense discussió. Però
quedar en mans de la CUP ha fet que
el desànim comenci a calar en les files convergents. Mentre la versió oficial sosté que el procés seguirà endavant («ens en sortirem», és la frase
més repetida), hi ha qui parla de sensacions «agredolces» i qui apunta directament a altres escenaris. Llegiuhi noves eleccions o un pacte diferent en què pugui intervenir el PSC
passades les generals.
PROGRAMA I ESPAI POLÍTIC / Respecte al

programa electoral, la complicació
resideix a unir CDC, en ple procés de
refundació i amb un creixent debat
intern d’idees i noms, amb una força
que qüestiona el sistema. Pactar
amb la CUP, argumenten els bons
coneixedors de CDC, tindria el cost
de desplaçar el partit més enllà del
seu espai natural, el d’una força que
diu ser de centre, liberal i en certs aspectes socialdemòcrata. Si alguns ja
van veure en el pacte amb ERC riscos
ideològics, l’aliança amb una força
que fa bandera de la desobediència
sembla quimèrica.
Per exemple, per aprovar pressupostos. O per tirar endavant lleis. O
per dotar econòmicament els plans
de xoc socials que exigeix la CUP. A

Mas topa amb la cúpula
judicial espanyola sobre
l’ús de la llei en democràcia

tot això s’hi ha d’afegir una qüestió
prèvia, cronològicament parlant: la
investidura. Per a CDC segueix sent
impensable plantejar presidències
rotatòries o relegar Mas a una vicepresidència. Cosa que, a més, obligaria a arribar a un pacte de cavallers
per canviar la llei de la presidència i
del Govern després de la investidura. ¿Pla b? De moment no existeix,
però algunes veus suggereixen que
els tràmits es poden allargar fins des-

Monti avisa del
risc de «guerra»
per culpa dels
nacionalismes
33 L’ex primer ministre italià Ma-

rio Monti va llançar ahir una dura
crítica contra els nacionalismes,
atès que, segons la seva opinió,
poden posar en perill la integració
europea i, fins i tot, acabar provocant una nova guerra, trencant un
dels objectius fundacionals de la
Unió Europea. Monti va fer aquestes afirmacions en la conferència
inaugural del curs acadèmic
d’Esade a Sant Cugat del Vallès,
en la qual va situar el populisme
com l’altre gran perill per a Europa, i va carregar contra la immediatesa de la societat que exigeix
explicar un pensament polític en
«10 segons».
33 Sota el títol UE i estats mem-

bres: entre la integració i la desintegració, l’exmandatari italià va
desgranar quins són els perills
que poden portar a la desestructuració europea. «Europa sense
integració, amb la desordenada
lluita dels nacionalismes, és una
Europa que no va cap a la integració, sinó que va un altre cop cap a
la guerra». No obstant, Monti va
desvincular l’elecció del tema del
seu discurs del procés sobiranista català. Els riscos de desintegració, va subratllar, «no han nascut a Barcelona avui o els últims
dies». Va posar com a exemple el
rebuig que va rebre l’any 2005 la
Constitució Europea en els referèndums celebrats a França i Holanda.
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prés de les generals i llavors, en funció de l’escenari, potser sigui possible explorar si el PSC s’avé a facilitar la investidura per obrir una nova
etapa.
ERC, DAVANT EL POLS / Però llavors el pa-

per d’Esquerra Republicana seria el
que agafaria relleu. Els republicans
intenten aparèixer com la ròtula per
aconseguir un pacte sobre programa i full de ruta. No sense reconèixer en privat que a un costat i a l’altre s’està mantenint un pols gegant
de solució incerta. Amb tot, els republicans es mostren esperançats que
CDC i la CUP arribaran finalment a
un acord.
Per si el mapa no fos prou complex, la precampanya de les generals dificulta negociar sense tensió. Tensió que ahir a Barcelona va
ser evident en un acte que va reunir
Mas amb la cúpula del poder judicial, amb el ministre Rafael Catalá al
capdavant. El president i el ministre es van veure en una sala abans
dels discursos, sense diàleg. I en les
intervencions, intercanvi de dards.
Mas va dir que «la utilització partidista de la justícia pot fer minvar el
sosteniment democràtic». Fonts de
la Moncloa van qualificar ahir Mas
de «covard». Té «por de sotmetre’s a
la justícia i esperar una sentència»,
va deixar anar a la tarda José Luis
Ayllón, secretari d’Estat. En l’acte
protocol·lari, tant Catalá com el president del Tribunal Suprem, Carlos
Lesmes, van avisar: incomplir la llei
no és possible.
El ministre no es va quedar curt i
va invocar unes recents paraules del
rei Felip VI a Barcelona, i també davant Mas, en què va defensar que «el
respecte a la llei mai ha sigut ni pot
ser un tràmit, una formalitat».
El ministre va invocar, doncs, el
Rei davant un president que, per
mantenir el seu càrrec, ha de negociar amb una força que no només és
antimonàrquica sinó també contrària al sistema capitalista, a la UE i a
l’euro. CDC té por que les cessions a
la CUP desdibuixin el seu espai polític en un moment de turbulències
pel cas Palau i per la successió de Mas
que ja ha començat a coure’s, discretament. Refundar-se ja és una tasca
difícil. Fer-ho amb un ull posat en la
CUP pot convertir-se en suïcida. H

Artur Mas, amb Carlos Lesmes i Rafael Catalá, ahir a Barcelona.
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Els números de
l’independentisme

¿H

an sigut un bon
negoci per a
l’independentisme i els seus
diferents components les eleccions plebiscitàries –unes autonòmiques avançades per Artur Mas
per segona vegada– que es plantejaven com a històriques?
Vegem els números. El total
del sobiranisme (incloses Unió i
Solidaritat Catalana) va recollir
el 2012 el 49,15% dels vots. Ara,
el 47,74%. Aparentment ha retrocedit 1,4 punts, però en realitat ha aguantat bastant bé perquè ha afrontat la fuga d’Unió,
que ha tret un 2,5%, i ha aconseguit que el perjudiqui molt
poc el 10% d’augment de la participació. Això sí, després de
tres anys d’intensa campanya
–tricentenari inclòs– i amb un
Govern central que no ha tingut
cap gest amable.
Al final, l’independentisme
ha obtingut 1,95 milions de vots

–una mica més que el 9-N– enfront
dels 2,1 milions de la resta. Si hagués
sigut un referèndum, hauria perdut. I en diputats ha baixat una mica, d’un total de 74 a 72. No ha guanyat, però ha resistit bé i conserva la
majoria absoluta.
Anem a les dues llistes. L’independentisme clàssic, CDC i ERC, que
aquesta vegada anaven units a Junts
pel Sí (JxSí), ha obtingut 1,6 milions
de vots, un 0,4% més quan la participació ha sigut 10 punts superior. Ha
retrocedit, doncs, al 39,54% dels vots
i ha perdut 10 diputats al passar de
72 a 62. La llista unitària no ha sigut
un èxit.
El manteniment relatiu de l’independentisme es deu exclusivament
a la CUP que –capitalitzant la protesta contra Espanya i contra el Govern català– han saltat de 3 a 10 diputats i han vist pujar els seus vots ni
més ni menys que en el 166%. Fins a
336.000.
No hi ha cap dubte en la conclusió: l’independentisme clàssic de Jx-
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ALBERT BERTRAN

Sí ha baixat la gens menyspreable xifra de cinc punts, del 44,4% al 39,5%
dels vots, mentre que la CUP, el nou
independentisme radical, ha pujat
gairebé aquests cinc punts. Del 3,5%
al 8,2%.
La llista unitària de CDC i ERC, encara que suma molt, baixa. La CUP
puja molt, però segueix sent l’últim grup del Parlament, encara que
és cert que només amb un diputat i
48.000 vots menys que el PP.
Però el més sorprenent és el que
ha passat dins de JxSí, ja que la candidatura
va ser
imposada de penal i
PALAU DE
LA MUSICA
CATALANA

¿Què ha guanyat
Artur Mas celebrant
les eleccions vuit
setmanes abans
que les espanyoles?
que dels 62 diputats de la llista unitària, Convergència es queda tan
sols amb 30. ¡Són 20 menys que els
50 que tenia! Contràriament, ERC
manté els 21 escons de la darrera

Per una altra part, CDC governava
en solitari i tan sols havia d’aconseguir el suport extern d’ERC. Ara compartirà Executiu amb els republicans
i, segons sembla, CDC decidirà el 60%
de les conselleries, i ERC, el 40% restant. I, a més, hauran de negociar-ho
tot amb Antonio Baños, cosa que per
als moderats de CDC (espècie en extinció) pot ser el cop de gràcia.
Mas era president indiscutible
i podia ser-ho un altre any sencer.
Ara, després d’anar de quart de la
llista, s’ha de sotmetre a l’humiliant examen d’aptitud d’un partit as-

sobre el deute sobirà, fins al BBB+
amb perspectiva estable, a causa de
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El gas busca una sortida
El comissari Arias Cañete afirma que el gasoducte que connectarà Catalunya amb França és
una prioritat de Brussel·les H Gas Natural i la indústria defensen explorar l’opció del ‘fracking’
DANNY CAMINAL

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

Espanya té infraestructura suficient per importar gas del nord
de l’Àfrica, a través de gasoducte; i també dels EUA, que a partir
de l’any que ve serà un dels grans
exportadors de gas natural liquat
(GNL). El problema és que per ser
la porta d’entrada d’aquest combustible, especialment del GNL
dels EUA, cap a la resta d’Europa
cal augmentar les interconnexions amb Europa.
En aquest sentit, el comissari de Política Climàtica i Energia,
Miguel Arias Cañete, va assegurar
en una jornada a Barcelona organitzada per la Fundació Gas Natural que el gasoducte Midcat per connectar amb França per Figueres és
una de les prioritats de Brussel·les.
Fins i tot es va mostrar confiat que
aquesta infraestructura, reivindicada en el mateix acte pel ministre d’Indústria, José Manuel Soria, i
el conseller d’Empresa, Felip Puig,
veurà la llum el 2020.
«La Comissió Europea posarà
sobre la taula tots els elements de
què disposa perquè es desenvolupi», va explicar. A la vegada va dir
que ja s’ha definit una primera fase de 235 quilòmetres de gasoduc-
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33 Visita 8 La presidenta del Palau de la Música, Mariona Carulla, amb
Soria (al centre) i Arias Cañete, a l’auditori abans de la sessió.

Rafael Villaseca
diu que «seria una
llàstima» renunciar
al potencial del gas
no convencional

te i 470 milions d’euros d’inversió,
més una segona a França amb costos
més elevats. El president d’Enagás,
Antoni Llardén, va explicar que les
dues fases es van fixar en una reunió
amb les firmes de transport de gas
a Espanya i França. Això, va afegir,
«ha trencat el nus gordià que impedia solucionar aquest problema». La
presidenta de la companyia francesa TIGF, Monique Delamare, menys
concreta, va destacar que la clau és

definir qui pagarà les inversions.
Per la seva part, el conseller delegat de Gas Natural, Rafael Villaseca, es va felicitar d’aquests progressos, davant la necessitat de donar
sortida al gas. Va recordar que Espanya té set plantes de regasificació que avui només operen a l’11%.
Villaseca, com ho va fer abans el
president de la companyia, Salvador Gabarró, va reclamar al seu
torn explorar el potencial del gas
no convencional (shale gas) que
s’obté amb fractura hidràulica
(fracking). Anteposant la seguretat
ambiental, va afirmar que «seria
una llàstima» no aprofitar aquesta
capacitat per reduir la dependència de les importacions i que els experts xifren en l’equivalent al consum de set anys. Als EUA, va dir, ha
contribuït a reduir les emissions
de diòxid de carboni, els preus i els
costos de la producció elèctrica.
També el ministre Soria va qualificar de «luxe» prescindir d’aquesta
opció a la qual s’ha oposat fins ara
la Generalitat. I el president de la
patronal química Feique, Antón
Valero, va demanar que a les importacions dels EUA s’hi sumi combustible autòcton. Amb això el seu
sector, va afirmar, «seria un dels
més competitius d’Europa». H
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s’ha cansat, que se’n va de
casa. “Què dius? Que marxes? Això no només és decisió teva, jo també hi haig
d’estar d’acord”, diu Espanya. Mare, veig que no entens com funciona això
d’independitzar-se.
PAU LLINARES MORATÓ
Barcelona

Matar Artur Mas
b Aquest sembla ésser l’objectiu de Ciutadans, del
PSOE/PSC, del PP i no cal
dir de CSQP invocant que no
ha guanyat les eleccions
plebiscitàries del 27-S per
no sumar majoria necessària en escons i en vots, quan
Junts pels Sí ha obtingut 62
escons i per obtenir la majoria absoluta necessita els 10
escons de la CUP. I això amb
la participació més alta de
votants, del 77,46%. Com
era de preveure, les clavegueres de l’Estat reclamen
el cap d’en Mas, ara tots
contra en Mas, perquè ha
estat qui ha liderat aquest
trànsit cap a la llibertat de
Catalunya. Reclamar-li la dimissió és una vergonya política. Que això ho faci el PP,
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LEONCI PETIT TORNER
Barcelona

Cetramsa
b Tinc una disminució física
del 81%. Camino (?) amb
dues crosses i haig d’anar
acompanyada. El dissabte
26 havia demanat servei per
acudir al Palau de la Música
Catalana –inici de la temporada de simfònics–. El taxi
d’anada havia de venir a les
15.45; va arribar tres quarts
d’hora més tard. El de tornada estava emparaulat a les
21.30; no va venir. Al telèfon
d’atenció de Cetramsa em
van dir que no sabien res
de quin taxi podia venir, ja
que cap responia. La nostra
sensació d’abandó va ser
profunda i trista.
A dos quarts d’onze, vam
decidir parar un taxi convencional. Aquest fet de no fer
el servei va ser vergonyós,
insultant, humiliant... A banda de la sensació de cansament i incomoditat física, hi
havia el de vexació, de sentir-nos abandonades, oblidades i menystingudes a la
nit al centre de la ciutat.
Demano, exigeixo, el bon
funcionament d’aquest servei, imprescindible per a la
mobilitat d’alguns ciutadans. Gràcies.
JOSEPA VENDRELL OLIVERA
Barcelona

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 23625

TARIFA: 2668 €

E.G.M.: 133000

ÁREA: 418 CM² - 39%

SECCIÓN: PUNT DE VISTA

6 Octubre, 2015

Vuits i nous

Coral
—————————————————————————————————————————————————————————

Manuel
Cuyàs
Doncs a mi no em sorprèn
que la CUP suggereixi una
presidència “coral” a la Generalitat. El catalanisme popular i d’esquerres arrenca en
bona part dels Cors de Josep
Anselm Clavé, com el burgès
i de dretes, per entendre’ns i
simplificar, emergeix de
l’Oda a la pàtria de Bonaventura Carles Aribau.
Abans de l’ensabonada “llemosina” d’Aribau al seu
amo, el poble ja componia i
cantava cançons i corrandes
en català. En realitat no ho
havia deixat de fer mai i, al
contrari de la burgesia, que
en gran part es va passar al
castellà i que pretenia fer catalanisme en l’idioma de Madrid, la gent de camp i fàbrica es va mantenir fidel a la
llengua del país. Clavé va afinar les cançons populars, en
va incorporar de noves i va

treure els obrers de les tavernes perquè les cantessin
en cors i orfeons i adquirissin cultura. Al Palau de la
Música, propietat de
l’Orfeó Català, conflueixen el cant popular i els
senyors que van a escoltar Schönberg. Si el
pacte entre Junts pel Sí
i la CUP es fa realitat, la
investidura es podria
celebrar en el seu escenari. És clar que un cor,
perquè no sigui un orgue de grills, vol un director, un líder, un Clavé. Ja el trobaran. I si
no, malament. Al Palau
no sempre hi ha grans
nits, valorem-ho a l’hora de negociar.
També veig en la proposta “coral” i en els
mateixos resultats electorals que obliguen a filigranes imaginatives,
la nostra tendència a
embolicar-ho i engrandir-ho
tot. Estimem Pasqual Maragall també perquè ens retrata. El nét del poeta que co-
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que és autor de l’himne de
l’Orfeó, per urbanitzar un
terreny s’inventava el Fòrum, per protegir el català
proposava afiliar-lo a la francofonia, per reforçar Catalunya veia una regió fins a Tolosa i també va duplicar i triplicar càrrecs al cor del tripartit. O Macià. O Companys. O
Llull. Per aprofitar una llimona acabem fent una plata de
crema. Som així.
Hi ha qui pensa que dic
aquestes coses per fer brometa, i jo parlo seriosament.
Una altra cosa és el to. Com
sigui, la brometa no és acceptada en aquests moments transcendents, ni res
que es pugui interpretar
com a pressions als negociadors. La consigna és silenci.
Junts pel Sí no dirà res fins
que tot estigui lligat. La
CUP, fins dijous. Els militants i aficionats, mentrestant, a callar. ¿El mutisme
que fa que l’altre no sàpiga a
què atenir-se, no és
una altra forma de
pressió? Umberto
Eco deia que la falta
ANTHONY GARNER de senyal és un senyal. I si ho va dir algú
mençava una oda dient “Esabans que ell, jo ho he llegit
colta, Espanya, la veu d’un
en l’autor d’Apocalíptics i
fill” i l’acabava amb un
integrats.
“adéu, Espanya” poc filial i
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Cafiete espera que el gasoducto
Espafia-Franciaest6 en 2020
A.Zan6n.Barcelona
E1 comisario de CambioClim~tico y Energia, Miguel
Arias Cafiete, se mostr6confiado ayer en queel gasoducto
de 235 ki16metros que debe
comunicarEspafia y Francia
a trav6s de Figueres(Alt Empord~),el Midcat,est6 terminado en 2020. Esta infraestructura, que requiereuna inversi6n de 470 millones de
euros, permifiria transportar
gas entre hacia el coraz6neuropeo, pero ser~i necesaria

una cantidad todavia mayor
-entre 2.000millonesy 3.000
millones de euros- para conectarconla red principal,en
la zona de Marsella. Antonio
Llard6n, presidente de EnagSs,lo ve factible.
E1 comisarioconfia en que
este afio se pongaen marcha
un grupode trabajo que permita impulsarlos trabajos a
partir de 2016. Cafiete cree
que la postura de Francia
-siempre reacia- ha cambiado con la ministra actual de
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Ecologia,S6golbneRoyal.
E1 responsable europeode
energiaconsideraqueeste ser~iunode los proyectosprioritarios para Bruselaspara destinar rondospflblicosy aceletar los tr~nites administrativos. ParaCafiete, una de las
asignaturas pendientes de
Europaes la diversificaci6n
de los proveedores
y de las mtas, convistasa reducirla dependenciacon Rusia.
Cafiete particip6 en una
jornada organizada por Gas

Salvador
Gabarr6
(Gas
Natural),
el comisario
Miguel
Arias
Ca~ete,
ministro
Jos6
Manuel
Soria,
el conseller
FeiipPuig
y Rafael
Villaseca
(Gas
Natural)
ayerenel Palau
dela Mt)sica
Catalana.
Natural, en la que su presidente, SalvadorGabarr6,pidi6 m~sinterconexionesy almacenesde gas y nuevasexploracionesde hidrocarburos

no convencionalesen el subsuelo. Porsu parte, el conseller de Empresa,Felip Puig,
reclam6la aceleraci6n de la
interconexi6ngasista~
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La UEtrabajarfi para lograr d Midcaten 2020
E1 comisario europeode Polltica Climfitica y Energla, Miguel
Arias Cafiete, afirm6 ayer que el gaseoductoMidcat, que debe
unir Espafiay Franciaa trav6s de Catalufia, es estrat6gico para
la UE,que trabajarfi con el objetivo de que sea una realidad en
2020pese alas ~dificultades~) del proyecto. En la apertura de
un seminario internacional sobre el gas natural organizadopot
la Fundaci6nGas Natural Fenosa en el Palau de la MO.sicade
Barcelona,afirmo que ~el Midcatestarfi entre nuestras prioridades y nuestro deseoes que estuviera finalizado en 2020~).
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L’alentiment cultural de Barcelona obliga a buscar alternatives: copiar els països amb més tradició musical?

Lliçons d’òpera a Berlín

DEUTSCHE OPER

El tenor Roberto Alagna en el paper de Vasco da Gama a l’escenari de la Deutsche Oper de Berlín
MARICEL
CHAVARRÍA
Berlín
Enviada especial

El Liceu inaugurarà demà la tem
porada amb una vetllada que serà
previsiblement sòbria. Barcelona
no és una ciutat gaire donada a les
estrenes glamuroses, i la d’aquesta
Nabucco no serà cap excepció. Al
Gran Teatre no s’hi esperen ni Ma
rio Vargas Llosa ni Isabel Preysler,
que sí que van assistir a l’estrena
oficial del Teatro Real de Madrid.
Però ningú no els trobarà a faltar. I,
quant als representants polítics,
atrafegats en aquesta rentrée tan
convulsa, s’hi esperen, en tot cas,
Artur Mas i José María Lassalle.
PotserMadridnoéselmodelaimi
tar. Aquesta cronista va assistir el
cap de setmana a l’estrena de la
temporada que van celebrar con
juntamentlestres–tres–òperesde
Berlín. Alguns dels detalls obser
vats allà serveixen potser de guia
per a aquesta Barcelona que, cal
dirho, necessita millorar.
Estrena conjunta. Uns Mestres
cantaires de Nuremberg repartits
durant dos dies a la Staatsoper
(dissabte a la nit i la matiné de diu
menge), amb Daniel Barenboim i
Klaus Florian Vogt; uns Contes de
Hoffman a la Komische Oper (amb
Nicole Chevalier), i un Vasco da
GamaalaDeutscheOper(ambRo
berto Alagna) van convertir el cap
de setmana passat en un esdeveni
ment musical a Berlín. És la prime
ra vegada que s’aconsegueix qua
drar les agendes dels artistes i dels
tres teatres per fer una arrencada
tan rodona.
Barcelona es pot plantejar una
empresa així? És molt difícil, però,
en qualsevol cas, la capital catalana
té més necessitat que Berlín de si
tuarse al mapa de la clàssica. Vista
la manera com la cita berlinesa ha
atret mitjans internacionals, val
dria la pena que el Liceu, el Palau
de la Música i l’Auditori explores
sin la possibilitat.

De fet, les tres institucions, jun
tamentambIbercamera,jaformen
part de Barcelona Obertura. Clas
sic & Lyric, una idea de Barcelona
Global que vol situar la ciutat a
l’agenda de l’òpera, la clàssica i la
dansa. I artistes catalans amb gran
prestigi a l’exterior, com Jordi Sa
vall,LaFuradelsBausoCalixtoBi
eito, podrien ser d’ajuda per im
pulsar un projecte d’aquestes ca
racterístiques. “Com pronuncieu
Calixto?”, vol saber el crític de The
Guardian desplaçat a Berlín.
En la premsa mundial. El fet d’ha
ver programat en només tres dies a
Berlín un trio d’espectacles de pri
meríssim nivell ha permès atreure
a la ciutat periodistes especialit
zats de tot el món. Bé, és veritat,
l’organització s’ha encarregat de
les despeses d’allotjament. Però no
és fàcil, en un món tan competitiu
com el de les ciutats que progra
men òpera, captar fins a aquest
punt l’atenció dels mitjans.
“BerlínéslaRomadelsegleXXI,
la gent vol visitarla, però potser
són viatges de quatre dies, i això
significavisitarnomésmuseus.Cal
fer un esforç, presentarnos bé, en
diferents llengües...”, diu Konrad
SchmidtWerthern, responsable
dels assumptes culturals del go

vern local. Una lliçó per a Barcelo
na: no fa falta complimentar els re
porters i els crítics passejantlos
per la ciutat en microbusos amb els
vidres fumats. A Berlín, els orga
nitzadors faciliten a cadascun un
tiquet de 72 hores per al transport
públic.
Sense privilegis per als vips. A les
estrenes de Berlín tampoc no s’es
pera que hi assisteixin les autori
tats. És als festivals d’estiu on es
deixa veure Angela Merkel (mai
no es perd la cita anual de Bay
reuth). A Alemanya la cultura mu
sical és infinitament superior a la
nostra, el públic va a les òperes per
gaudir de l’espectacle, no a deixar
se veure. I l’exigència està servida.
La directora d’escena Vera Nemi
rova s’acaba d’emportar una bona
esbroncada pel seu muntatge de
Vasco daGama: unaapostakitschi
d’estar per casa.
Un aspecte interessant de l’ex
periència berlinesa és que la festa
posteriorambelscantantsielscos
sos artístics està oberta a tot el pú
blic. En un lloc equivalent al Foyer
o al saló dels Miralls del Liceu, Ba
renboim i Klaus Florian Voigt in
tercanvien salutacions, felicitaci
ons i copes de xampany –el tenor
prefereix una beguda calenta per

CAP DE SETMANA INTENS

Les tres òperes de Berlín
es coordinen i obren
temporada amb un
gran trio d’espectacles
‘ P R E M I È R E ’ P E R A TO T H O M

La festa posterior
amb els cantants i els
cossos artístics està
oberta a tot el públic
suavitzar el coll– amb els especta
dors de la Staatsoper que han optat
per quedarse. La Staatsoper ocu
pa ara el teatre Schiller, la seva re
forma no estarà a punt abans del
2017.
Cal admetre que això és possible
perquè l’actitud del públic és dis
creta. A Berlín no s’assetgen les ce
lebritats. A Centreeuropa en gene
ral els cantants són simplement ar
tistes que fan la seva feina, mentre
que en altres latituds són famosos
amb els quals cal ferse una selfie.
Entendreix veure a un envellit Da
niel Barenboim –director vitalici

de la Staatskapelle de Berlín a la
Staatsoper Under den Linden– as
sistir al brindis posterior a la seva
exitosa producció dels Cantors as
segut tranquil∙lament en una cadi
ra sense que ningú se li acosti.
Mestre de cerimònies. Aquest na
tural acostament al públic que es
produeix quan s’acaben les funci
onsd’òperaaAlemanyatéamésun
mestre de cerimònies. El director
artístic de la casa és en general qui
s’encarrega de presentar l’elenc.
Si,amésamés,comvaserelcasdel
premiat Barrie Kosky –l’australià
que dirigeix la Komische Oper des
de 2012– és el responsable del bri
llant muntatge que s’acaba de veu
re, l’adrenalina que es transmet no
és poca.
Diners i activitat. Fins a 640 funci
ons d’òpera té programades Berlín
per a aquesta temporada. De pú
blic, no en falta pas (83 per cent
d’ocupació) i de diners, tampoc. El
pressupost dels tres teatres suma
gairebé 200 milions, i el Govern hi
contribueix en un 80 per cent. “Els
diners públics s’hi han de continu
ar destinant, ja que els mecenes
aporten poc: consideren que ja ho
paguen amb els impostos”, explica
el regidor.c

Els cantaires, els contes de Hoffmann i Vasco da Gama
]Berlín va viure un intens cap

de setmana amb dues comèdies
i un drama: 13 hores d’òpera. La
marató va començar divendres
amb l’enginyós muntatge de
Les contes de Hoffmann que
firma Barrie Kosky. El director
australià ha capgirat el reparti
ment: concentra en una matei
xa soprano la interpretació de
les quatre dones que són els
amors del protagonista –extra
ordinària la nordamericana
Nicole Chevalier–, mentre
desdobla Hoffmann en tres: un
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baríton, un tenor i un actor que
fa de narrador. El muntatge,
trepidant, s’endinsa en la part
fantàstica i grotesca de l’obra,
incorporant textos en alemany
del mateix E.T.A. Hoffmann.
Era la primera vegada que es
veia el seu original francès a la
Komische, fins ara partidària
de traduir les obres. L’endemà,
Barenboim oficiava els dos
primers actes de la comèdia que
va compondre Wagner en la
maduresa, Els mestres cantaires
de Nuremberg, dirigida aquí per

l’alemanya Andrea Moses, que
va aconseguir portar al present
l’Alemanya nacionalista de fa
quatre segles i deixar a tothom
content. Hi havia la confraria
dels mestres cantaires, la casta,
la burgesia de l’època, que tenia
fins i tot un plafó publicitari on
apareixien els seus noms com a
marques comercials –“s’hi
troba a faltar la Volkswagen”,
deia fent broma algú del
públic–, i acabava la vetllada
amb la pugna del final del segon
acte en un tòtum revolútum:

hooligans, punks ... tothom a
escena. L’0edemà al matí es
retrobaven públic i personatges
en una experiència curiosa.
Finalment, poca cosa a dir de
Vasco da Gama. Grans veus per
a aquesta peça de Meyerbeer.
Roberto Alagna ho va brodar,
malgrat haverse disculpat
prèviament, i Ninó Matxaïdze
es va despertar desafinada.
Molt notable va estar Sophie
Kock en el paper de reina Seli
ca. El muntatge no arribava ni a
kitsch alemany.
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Espanya ens manipula
Sr. Director:
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha
imputat el president de la Generalitat en funcions, Artur
Mas, per un presumpte delicte
de desobediència pel seu paper en la celebració de la consulta sobiranista alternativa
–amb urnes de cartró– del 9 de
novembre del 2014. Mas haurà
de declarar el 15 d’octubre a la
Sala Penal del TSJC, data que
coincideix –mireu si fan bé les
coses a Madrid!– amb la data
de l’afusellament del president
Lluís Companys...
Aquesta abracadabrant notícia em recorda els fets del Palau de la Música, produïts el 19
de maig del 1960 –centenari
del naixement de Joan Maragall–, en què es prohibí cantar el Cant de la senyera, el bell
i vibrant himne expressament
dedicat als cantaires de l’Orfeó,
que musicà Lluís Millet amb
lletra de Joan Maragall. Assabentat prèviament Jordi Pujol de la notícia, l’aprofità per
tal de promocionar-se com a
polític –la dreta, a l’inrevés que
les esquerres, no tenia herois
ni màrtirs. I, per aquest fet, Pujol –mireu si en saben, de mitificar!– va ser sotmès a un consell de guerra i condemnat a la
presó pel fet de declarar-se responsable... del repartiment de
les octavetes amb la lletra de
l’himne de l’Orfeó, tot i que ell
era a casa durant el concert, en
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¡¡¡Solo el 3%!!!
SR. DIRECTOR:
Es la cifra de personas que distinguen la
realidad ocurrida de su propia realidad.
Camp Nou, Barça-Madrid, último partido, donde se decide la Liga. Las gradas, a tope, con aficionados de los dos equipos ondeando sus respectivas banderas. La tensión
y el nerviosismo, a flor de piel. Ronaldo entra en el área, jugada de gol, y Piqué mete la
pierna. Ronaldo acaba por los suelos por un
posible empujón. Se oye un pitido y el árbitro señala el punto de penalti. Empieza el
desmadre: todo el equipo técnico del Barça
se levanta en peso, los rugidos de las gradas son como los de un león enfurecido. La
indignación culé invade el campo. Se oyen
frases: “No lo ha tocado”, “Se ha dejado caer”. El árbitro, en su labor de juez, ha visto
cómo se producía la jugada y aplica el reglamento.Yo soy uno de los pocos hombres que
no es aficionado al deporte rey. Quizá por
eso, cuando veo a familiares y amigos discutir sobre fútbol, puedo ver lo que yo denomino pasión ciega. Cuando te ciega la pasión, no te deja ver la realidad. ¿Y qué es la
realidad? La respuesta es: “Lo que ocurre
realmente”. Si es tan sencillo, ¿por qué hay
tantas interpretaciones distintas de la reali-

dad? Muy sencillo: porque pasa a través de
unos filtros, que han sido programados y manipulados. Cuando vemos y juzgamos un
acontecimiento, pasa por los filtros del razonamiento manipulado y, voilà, ya tenemos
una realidad distorsionada. Lo peor es que,
aun manipulada y distorsionada, para el sujeto sigue siendo una realidad, su propia realidad, la cual, como es lógico, nadie puede
negarle, aunque esté lejos de la verdad. Para terminar, ¿han visto una rueda de prensa del entrenador al finalizar un partido? Un
tipo con cara de pocos amigos, en su frente
tiene escrito: “Tipo cabreado”. En sus declaraciones solo existe un tipo de expresión: indignación, robo, insulto, etc. Como cuando
a un político le registran una sede. Cuando
se le pregunta por la jugada de la polémica, le quitan importancia, es decir, los acontecimientos por la jugada. ¿Y la jugada es lo
de menos? Señores, toda causa tiene un efecto. Enfocar la atención sobre el efecto es como cuando se dejan el grifo abierto y todo
el mundo se vuelca en recoger el agua. ¿Y el
daño que ha hecho la inundación? Que está
muy bien, pero... también se ha de preguntar quién se ha dejado el grifo abierto, y pedir responsabilidades por ello.

JESÚS DOYA TORRENTE

el qual la policia repartí unes
quantes garrotades als que eren
al galliner.
Les dretes espanyoles –les
raons són òbvies– sempre afa-

voriran les dretes catalanes, a
les quals històricament els uneixen múltiples interessos. És per
aquest motiu que faran tots els
papers de l’auca per tal d’im-

pedir que Catalunya sigui governada per les esquerres. La
República catalana els treu de
polleguera...
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COLABORACIÓN

Hay dos Catalunyas y más de un Madrid
MANUEL CAMPO VIDAL
PERIODISTA

NO SERÁ fácil entenderse en
Y, mientras, lo importante
adelante, porque España no es está por hacer. Por ejemplo, la
un solo estado heterogéneo con inclusión de la ciencia y la indiecisiete autonomías. Despu- vestigación en los programas
és del 27-S, sabemos con datos electorales ante las elecciones
precisos que no hay una sola navideñas del 20 de diciembre.
Catalunya, sino dos de peso si- Un grupo de científicos dijo a
milar:
la independentista y la los representantes políticos el
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Acabáramos. Lo que da votos,
sobre todo a los extremos del
arco parlamentario, es la confrontación, ya sea identitaria,
fáctica o social.Y, sin embargo,
la investigación es vital para
progresar y para construir el
nuevo modelo productivo que
se necesita para salir de la crisis y amortiguar la dureza de
las que vengan.
En la noche electoral,Artur
Mas tiró del tópico: “Ha ganado Catalunya”. El exeurodipu-

conseguido, eso sí, que se hable de ello con preocupación
en el resto de España y algunas
cancillerías europeas, se sitúa
ahora en la formación de gobierno.Artur Mas parece camino de su casa, salvo que compre el programa de las CUP,
que solo propone salir de inmediato de la Unión Europea,
de la OTAN y del euro, renacionalizar lo privatizado, semana laboral de treinta horas y alguna cosilla más de esas que
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tègia seguiran els partits guanyadors de les elecs? Mantindran el full de ruta dels 18 mesos sense una
oria del 50% dels vots? Serà Artur Mas el president?
aquestes eleccions, per primera vegada ha guanyat
majoria explícitament independentista. I ho ha fet de
a molt clara a les comarques gironines (quasi un 65%
vots) i a la província de Lleida. L’interior de Catalués notòriament independentista i no ho és la franja li. Les forces guanyadores tenen un mandat clar per
rnar els pròxims quatre anys, però no l’han aconseen la ﬁnalitat plebiscitària en què estaven convocats
sts comicis. Ara, caldria una administració curosa
uests resultats, tot i que obren un horitzó difícil de
onar. Els primers problemes han sorgit amb la invesa d’Artur Mas. A Junts pel Sí (62 escons) els falten dos
al Parlament. La CUP també portava en el seu proma el «sí» a la independència, però durant la campahan reiterat que no investirien Artur Mas, el candidat
formació guanyadora encara que anava de número
re a la llista. Les pressions a la CUP són enormes i
em com les administraran. Les propostes d’una prencia coral o rotatòria són, francament, estrambòti. Al marge de l’objectiu de la independència, Catalunecessita un govern operatiu que s’ocupi del dia a dia
aís. Junts pel Sí ha aconseguit una victòria clara i el
sobiranista està legitimat per avançar cap al seu obu perquè ho han decidit els ciutadans a les urnes,
caldrà que tingui molt present quina és la seva força
actuar amb exquisida prudència. El Govern central i
artits d’abast estatal tenen al davant una prova fet que els cal una posició nova sobre Catalunya. Dit
no podem ignorar que en les pròximes setmanes
ano Rajoy dissoldrà el Parlament espanyol per conr eleccions generals el 20 de desembre. Previsiblet, res no es mourà ﬁns al mes de febrer. Però, aleshoí que correspon aplicar el principal concepte de la
ica: el diàleg.

ense el permís per escrit de la direcció.

i oferir-nos
acuna més, ja

an inventariat
no esdevé tan
t, una de les
breix és que la
de les virtuts
subtil i extrebanda, totes
conformen la
aparença són
aneres molt diper part de la
en circums. Per altra banessant del cas,
n combinar-se
entar-se múﬁns i tot pocerta pràctica i

ques, com
rant l’adolesen amb el
ble i distintiva

de nosaltres mateixos que, en comptes de
fer-nos nosa, sembla més aviat que ens afavoreixin. I el mateix podem dir de les imperfeccions del nostre caràcter i comportament, sobretot quan aprenem a dosiﬁcarles i reconduir-les. Una persona, obsessiva,
posem per cas, pot aplicar aquesta obsessió
a feines tan absorbents com la creació artística, que requereix un grau de perfeccionisme gairebé malaltís. Aquell que sovint és
víctima del seu excés d’orgull també es pot
fer més fort i resistent precisament gràcies a
aquest orgull. L’impacient sol ser puntual
perquè no suporta esperar els altres; el poruc sol ser prudent i previngut ni que sigui
per la mateixa por; l’hipocondríac va més
sovint al metge i, tal vegada, esquiva així la
malaltia que tant el preocupa...
Al cap i a la ﬁ, tot sembla una qüestió d’equilibri, una fórmula que barreja autocrítica i honestedat amb una certa dosi de perspicàcia. Segurament som massa severs o
massa immobilistes amb els nostres defectes i amb els dels altres i potser, només potser, un enfocament menys dual i rígid, ens
evitaria molts problemes i frustracions.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Josep Quintanas Bosch

ESTADISTES I
PROVINCIANS
n democràcia, per
resoldre els conﬂictes hi ha un àrbitre:
la judicatura. Jeràrquica i estructurada per garantir
defensa i imparcialitat. Diu la
darrera paraula, la que ha d’acceptar tothom perquè deﬁneix
la veritat que compta. Al Gore,
després de la resolució del Tribunal Suprem dels EUA –format
per magistrats nomenats majoritàriament per presidents republicans–, donant la presidència a
George Bush, la defensà malgrat
que signiﬁcava la ﬁ de la seva
vida política. Per molts dubtes
que pogués tenir, com els tingueren dos dels cinc magistrats.
Dictada la sentència, ja no estava en joc si era president o no,
sinó el consens, el crèdit social i
el prestigi d’una institució fonamental de l’Estat i Al Gore no tingué cap dubte. Acatà i féu seva la
resolució. Artur Mas no és Al
Gore. Sabia perfectament que, si
la Fiscalia s’havia querellat contra ell i membres del seu govern,
el jutge havia de citar-lo com a
imputat, perquè li ha de garantir
la defensa fent-lo acompanyar
pel seu advocat. Això no impedí
que s’exclamessin ell i tota la colla contra el Govern espanyol
acusant la ﬁscalia i la judicatura
en el seu conjunt de ser manipulades i instrumentades pel govern del PP i exigint, de fet, el
dret a estar per sobre de tota llei,
a la més absoluta impunitat. El,
o la, Fiscal General de l’Estat és
nomenat/-da per actuar d’acord
amb la llei i, si Mas considera
que no ho ha fet, que s’hi querelli per prevaricació. Però del que
no es pot dubtar, i menys intentar intimidar, és de jutges i magistrats del TSJC, tal i com han
aclarit amb precisió i contundència en un comunicat.
Mas té diversos problemes i li
cal romandre a la presidència de
la Generalitat. Si no, si caigués i
es formés un govern amb ganes
de sobreviure i, per tant, de netedat, la judicatura es podria trobar amb miraculoses cures
d’amnèsia. No en el cas del 9-N,
sinó en els del Palau de la Música i del 3%.
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Natalia Sánchez
La zamorana Carmen Mayor,
formada con Alfonso Bartolomé y
con José Mezquita antes de trasladarse a Barcelona donde estudió
Bellas Artes, cursó la especialidad
de pintura y posteriormente talla y
escultura así como grabados, vuelve a exponer en la ciudad. Tras
cuatro años de silencio expositivo
presenta más de medio centenar
de obras desde ayer en la galería
de arte Espacio 36-Ángel Almeida.
—Vuelve a exponer tras un
tiempo de ausencia en el panorama artístico de la ciudad.
—Tras cuatro años en los que
he trabajado diversas temáticas.
Casi todo lo que presento es paisaje hecho del natural durante los
veranos, período que aprovecho
para pintar. Los más grandes los
he realizado en mi estudio en invierno en base a los apuntes tomados previamente a distintas horas
del día.
—Los paisajes los capta del
natural. ¿En algún punto en
concreto de la geografía provincial?
—La mayoría son la zona de
Arcillera, el pueblo de mi padre y
donde yo he pasado los veranos y
donde me siento muy cómoda para pintar porque tienes una mezcla
de tonos muy interesante. Los colores de Sanabria, el verde y el
azul, son aplastadores, en Tierra
de Campos dominan sus amarillos. Sin embargo en Aliste tienes
la mezcla de los amarillos de los
trigales, la línea del horizonte que
es la Sierra de la Culebra y los árboles verdes. La mezcla de estos
tres elementos son lo que integran
mi pintura y de ahí que guste tanto pintar esta comarca. También
en la muestra hay rincones de
otras zonas, como de Gema.
—Ahora combina formatos y
soportes muy diversos. ¿Por
qué?
—Hay algunas obras que son
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«Con mis paisajes reivindico la
protección de la naturaleza»
«Capto Aliste por su rica variedad de colores y cada árbol que
pinto tiene una pincelada distinta»
notas de campo que están captadas
en el momento y de manera rápida en pequeñas dimensiones. En
ellas pinto el instante y el resultado es una pintura muy fresca. Luego hay obra de grandes dimensiones, como el de una charca de Arcillera, así como varias maderas
con paisajes. En la exposición anterior pinté sobre maderas de barricas y un buen día me topé con
unos trozos de madera viejas con
formas muy singulares. He tenido
que consolidarlas y tratarlas para
que no tuviera en el futuro carcoma. Posteriormente he hecho en
ellas la preparación antigua con
estuco y cola de conejo y a continuación concebí un paisaje para
un formato tan horizontal.
—¿Habitualmente prepara
usted misma los soportes?
—Sí, yo controlo todo el proceso. Los lienzos los preparo yo
misma a la manera antigua, lo
que lleva una preparación laboriosa, pero la gran ventaja es que
puedes hacer una preparación
absorbente o poco, de tal manera
que controlas la pintura. Las tablas las trato adecuadamente para que el soporte esté compacto.
Además cada marco está hecho a
mano y pintado en las tonalidades del cuadro.
—¿Qué tiene el paisaje para
que sea uno de los temas recurrentes en su pintura?
—El tema que más pinto porque me encuentro muy cómoda
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yo sola pintando en el campo.
Me gusta mucho la naturaleza y
los árboles. Me gusta observar la
vegetación antes de dar cada una
de las pinceladas. Cada árbol que
pinto tiene una pincelada distinta. También creo que tengo una

sensibilidad especial hacia la naturaleza que es de todos y hay
que protegerla. Con estos paisajes también quiero transmitir el
mensaje de que necesitamos proteger la naturaleza.
—Usted en la exposición
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también presenta otro tipo de
obra. Rompe consigo misma.
—Expongo el busto de un Cristo. El boceto lo pasé a grande, luego a escayola y finalmente a madera, animada por el galerista Ángel Almeida. La talla la he policromado yo como se hacía antiguamente. Tomé las medidas de
mi hijo, que ha estudiado Restauración en Valladolid. No está tomado de ninguna imagen de Semana Santa. Además con esta talla quiero homenajear a mi padre
que no llegó a ver la anterior
muestra y creo que esta pieza le
gustaría.
—En otro cuadro ha optado
por un recital de música debido a...
—Mis pasiones son el campo y
la música, sobre todo, Bach.
Cuando estudiaba en Barcelona
iba al Palau de la Música a tomar
apuntes durante los conciertos
que organizaban y suelo acudir a
los conciertos del Pórtico. Un día
saqué un vídeo de la biblioteca de
«La Pasión según San Mateo», de
Bach y a la vez estaba leyendo
«Crónicas de Anna Magdalena
Bach», lo que te ayuda más a
comprender la composición del
músico. Escuchando a Bach he
pintado a un coro cantando. También en la muestra incluyo un retrato de mi hijo, es mi manera de
homenajearle.
—Usted fue pupila de Alfonso Bartolomé, recientemente
fallecido.
—Me ha dado mucha pena
porque van desaparecido grandes maestros. La última vez que
lo vi fue cuando estaba montando su última exposición en la galería Espacio 36. En esa ocasión
nos intercambiamos obra. Él me
regaló un retrato que había hecho
y luego yo le entregué un paisaje
de mi pueblo, tal y como me pidió. No me imaginaba que esa
sería la última ocasión en el que
le vería.

El zamorano Sergio Ramos
presenta acuarelas de la
Pasión en el Seminario
El joven plasma rincones de la
ciudad en su primera exposición
N. S.
Sergio Ramos Montalvo presenta una amplia serie de acuarelas en su primera exposición titulada «Perspectivas», que ayer tarde se abrió en el claustro del Seminario.
La muestra la integran una
treintena de obras donde el joven, que ahora estudia Bachillerato en la Escuela de Artes y Oficios y Superior de Diseño de Zamora, plasma rincones de la ciudad, fundamentalmente de la zona antigua, sin olvidar momentos
de los desfiles procesionales como el Silencio, Nuestra Madre, el
Yacente o Buena Muerte; o romerías, como la de la Virgen. Ade-

más en las paredes del claustro
del Seminario pueden descubrirse trabajos centrados en la Virgen
de la Saleta, la fachada del Seminario e incluso la capilla del centro, efectuados en acuarela y tinta. «En mis obras intento plasmar
lo que el sentido que la vista trasmite al sentido del tacto, poniéndose en contacto con el pincel y,
sin más, creando», señala. «Muchos son los que en las calles de
Zamora han vivido, han transitado y hasta amado; muchos otros
los que la han, y entre ellos ahora
me incluyo, la hemos pintado»,
detalla el antiguo alumno del Seminario Menor San Atilano. El
paso por este centro educativo le
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marcó y en él conoció a la artista
Teresa Álvarez, quien fue su docente de Educación Plástica y Visual y que supone su referente en
el campo artístico.
Sergio Ramos Montalvo nació
en Zamora en el año 1996 y desde su infancia ha mostrado espe-

cial debilidad por el dibujo y la
pintura, disciplinas en las que se
ha formado. Con doce años quedó tercero en el certamen de Dibujo y Pintura de Semana Santa
promovido por la Junta de Catilla
y León.
Con «Perspectiva» el Semina-

rio prosigue con su apuesta de
dar a conocer a los artistas locales. En este foro los zamoranos
han podido conocer las obras de
de artsitas como Jesús Massana,
Mercedes Ballesteros, José Ramón Bedate o de José Antonio
Arribas.

