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a tres setmanes, un jutge va
condemnar l’exdiputat i
exalcalde de Lloret Xavier
Crespo a nou anys i mig
d’inhabilitació i una multa de gaire·
bé mig milió d’euros pels seus nego·
cis amb la màfia russa. El seu partit,
Convergència, es va limitar, a pre·
guntes dels periodistes, a afirmar
que Crespo ja no era militant, sense
concretar si se n’havia anat o l’ha·
vien fet fora. ¿No hauria sigut millor
comparèixer per anunciar pública·
ment que havia expulsat aquest diri·
gent pel que havia fet i reconèixer
que tots aquells que van donar la ca·
ra per ell s’havien equivocat?
Serveixi aquest cas d’exemple del
fet que alguns parlen molt de la no·
va política i la practiquen poc. La sen·
tència del cas Crespo es va produir
en plena negociació entre Junts pel

NEUS

Tomàs

La mà
d’Artur Mas

Sí i la CUP, i potser per això, a alguns,
per exemple a ERC, els va passar des·
apercebuda. ¿Es pot fundar una re·
pública sense garantir que s’abando·
nen velles pràctiques rebutjables?
L’octubre del 2012, en una entrevis·
ta en aquest diari, Artur Mas, va as·
segurar que posava la mà al foc per
Oriol Pujol Ferrusola. ¿Ho tornaria
a fer? Perquè el cert és que fins avui
no se n’ha desdit. També l’ha po·
sat per l’extresorer del partit i im·
putat Daniel Osàcar, i al seu succes·
sor (i també imputat), Daniel Viloca,
Convergència li va estendre el xec
de 250.000 euros per pagar la fiança
que li ha permès sortir de la presó.
El jutge sospita que, a través del Pa·
lau de la Música, CDC va rebre de Fer·
rovial 5,1 milions en comissions il·
legals. ¿Mas segueix pensant que no
corre risc de socarrimar·se? Aquests
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Les formes de CDC
difereixen molt poc de
la que va governar el
país durant 3 dècades
dubtes no l’inhabiliten per liderar el
procés independentista però sembla
lògic que a ulls de més d’un elector,
i més d’un militant de la CUP, siguin
mostres que aquesta Convergència,
la liderada per Mas, no és tan dife·
rent de la que va governar Catalunya
durant tres dècades, quan l’actual
president en funcions no va ocupar
càrrecs secundaris: conseller de Po·
lítica Territorial i Obres Públiques,
conseller d’Economia i Finances
i conseller en cap. O que potser se·
gueix sent molt semblant a la que va

EL CAMÍ CAP A LES URNES

Iglesias i Colau volen allargar el
pacte per a Catalunya passat el 20-D
DAVID CASTRO

El repte és
amalgamar l’electorat
obrer de Podem amb el
perfil identitari de BC
La fórmula inclouria
ICV i resoldria el buit
creat després de
marxar Ubasart
IOLANDA MÁRMOL
MADRID

S

ón aliats electorals, fins al
20·D. Però la història
d’amor entre Podem,
Barcelona en Comú (BC) i
ICV té possibilitats de formalitzar·
se. Fonts coneixedores de les conver·
ses han confirmat a aquest diari que
les tres formacions comparteixen la
voluntat de formar una coalició per·
manent a Catalunya que doni conti·
nuïtat a la fórmula electoral amb
què concorren a les eleccions, En Co·
mú Podem.
Submergits en la campanya, els
dirigents no han concretat dates ni
procediments, però tenen clara la
intenció de consolidar l’aliança, so·
bretot si obtenen un bon resultat el
20·D a Catalunya, on alberguen l’es·
perança de ser la primera o la sego·
na força. La fórmula d’entesa amb
Madrid seria similar a la del PSC
amb el PSOE.
En el planteja·
ment inicial, ningú discuteix a
aquestes altures que l’hegemonia
de la coalició ha de correspondre a
Barcelona en Comú, per la seva im·
plantació al territori i el poder de li·
deratge de l’alcaldessa, Ada Colau,
que ja tindrà un protagonisme es·
pecial en aquesta campanya a
l’unir·se al nucli irradiador pode·
mista, el tàndem Pablo Iglesias·Íñi·
go Errejón.
MÍTINGS COMPARTITS /

recolzar les reformes laborals dels
governs del PSOE i del PP. Perquè es·
tarem d’acord que el sentit del vot
no el decidia tot sol Josep Antoni
Duran Lleida i que comptava amb la
benedicció del cap, o sigui, de Mas.
El president en funcions va ser el que
el 2011 va assegurar que a Catalunya
no hi havia alternativa a les retalla·
des perquè manava Brussel·les. ¿Lla·
vors no hi havia alternativa i ara sí?
¿És perquè ja no queda per on reta·
llar o perquè el cost electoral ja re·
sulta inassumible?
Donant per fet que la maquinària
de l’Estat està buscant sota les alfom·
bres, cosa que no va fer mentre la dò·
cil CiU facilitava investidures al Con·
grés, s’ha de suposar que si un jutge
ha embargat 15 seus de CDC és per·
què hi deu haver motiu. Massa pre·
guntes sense resposta. H

electorals de Podem el 20 de desem·
bre, especialment a Catalunya i el Pa·
ís Valencià.
La decisió d’unir forces arriba en
un moment d’impàs de la força li·
la al territori català, que ha de resol·
dre la seva formulació després de les
eleccions. La dimissió, a l’octubre, de
la secretària general de Podem, Gem·
ma Ubasart, i de part de la seva cú·
pula va deixar el partit sense líder a
Catalunya en el pitjor moment, pocs
dies després de la trompada electo·
ral del 27·S. Per als comicis autonò·
mics, Colau havia desestimat a últi·
ma hora aterrar en la candidatura Sí
que es Pot, una plataforma ciutada·
na que semblava dissenyada per a la
seva comoditat.
Després dels comicis, la direc·
ció estatal de Podem vol reconstru·
ir la direcció a Catalunya amb vis·
tes a l’ancoratge de la coalició amb
BC i ICV. Els noms catalans amb
què compten a la seu de Princesa, a
Madrid, són Raimundo Viejo, núme·
ro quatre d’En Comú Podem; Jéssica
Albiach, secretària de comunicació
de Podem i, Marc Bertomeu, secreta·
ri general a Barcelona.
Més enllà
de la marca de la coalició, és relle·
vant l’anàlisi sociològica que impel·
leix Podem, BC i ICV a pensar un fu·
tur en aliança amb vista a amalga·
mar un electorat dispers. Amb
escassos estudis demoscòpics i una
bona dosi d’observació, la direcció
de la força d’Iglesias ha conclòs que
els seus simpatitzants a Catalunya
tenen un perfil diferent que a la res·
ta del territori.
Els podemistes catalans són, ma·
joritàriament, obrers dels cinturons
industrials de Barcelona i Tarragona,
molts amb nivell d’estudis mitjà o
baix i poc identificats identitària·
ment. A Madrid, aquest model exis·
teix, però Podem també sedueix una
veta rellevant d’electors amb forma·
ció elevada, urbanites i professionals
liberals.
La direcció del partit creu que
aquest espai a Catalunya, amb l’afe·
git de la identificació nacional, l’ocu·
pen Ada Colau i ICV. Si cristal·litza la
coalició posterior a les eleccions del
20·D, la fórmula electoral permetria
sumar bases electorals però per fer·
ho, en són conscients, cal afinar els
missatges. H
COALICIÓ AMB DOS PERFILS /

33 Pablo Iglesias, durant la presentació del seu llibre ‘Una nueva transición’ a Madrid, ahir.

En Comú Podem enviarà en la campanya
una carta a les dues ànimes de l’electorat
33 La cristal·lització de les dues àni-

mes que buscarà unir la coalició
després del 20-D és nítida en la carta que Pablo Iglesias, Ada Colau i
Xavier Domènech enviaran en
aquesta campanya als electors de
les comarques de Barcelona (no hi
ha pressupost per enviar-la a la resta). En la missiva es veu com s’ha
buscat l’encaix amb dos perfils de
votants amb elements en comú però també una realitat sociocultural
diferent.
33 La carta, escrita en castellà i en

català, fa menció expressa al «refe-
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rèndum vinculant» i recorda que la
clau perquè els catalans puguin decidir el seu futur depèn que el canvi
arribi a la Moncloa. El document critica l’actitud del Govern del PP i responsabilitza Mariano Rajoy de la situació de bloqueig. «Contra les imposicions d’un Estat central i
centralista que ha observat aquestes demandes de la majoria amb
menyspreu, nosaltres diem que tenim dret a decidir-ho tot aquí, ara i
sempre», assenyala. Iglesias apel·la
a «un país nou en què qualsevol sigui lliure d’anar-se’n, però on tothom vulgui quedar-se».

L’alcaldessa de Barcelona trepitja·
rà escenari amb ells en la caravana de
Podem estatal, reflex de l’atenció que
li dispensen. Colau, Iglesias i Errejón
compartiran mítings a l’Hospitalet
del Llobregat, dissabte que ve, dia 5
(segon dia de campanya), el dia 12 a
Badalona i el 16 a Barcelona (aquest,
sense Iglesias). Colau, que va estar di·
lluns a Madrid per demanar als espa·
nyols que no tinguin por del referèn·
dum, estarà el 13 a Leganés i tancarà
la campanya a València, el 18, amb
Iglesias, Errejón i Mónica Oltra, la lí·
der de Compromís.
PODEM, SENSE LÍDER / Errejón, director

de campanya de Podem, que va estar
dimarts passat a Barcelona amb
l’equip d’En Comú Podem, posa l’ac·
cent en el pes que segons el seu parer
tindrà «la perifèria» en els resultats
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Entrevista Jordi Porta President de la Fundació Enciclopèdia Catalana, que
demà celebra 50 anys amb l’espectacle ‘Llum de paraula’ al Palau de la Música

“Si no anem tots junts
no ens en sortirem!”
Rosa Sensat, el mateix any es
crea Comissions Obreres; el
1965, Enciclopèdia Catalana;
el 1966 es funda el Sindicat
d’Estudiants; el 1969, la Fundació Jaume Bofill, que vaig
presidir. Enciclopèdia tenia la

Valèria Gaillard
BARCELONA

E

ncara recorda amb emoció la presentació del
primer volum de l’Enciclopèdia Catalana al casal català de París l’any 1969,
on un jovenet Jordi Porta havia
anat a estudiar filosofia. “Va
venir en Tarradellas, que s’ho
mirava tot amb una mica de
distància; era una persona curiosa perquè quan xerraves
amb ell deia «excuseu-me», i
marxava cinc minuts per anar
a consultar un fitxer que tenia
per informar-se sobre el que li
deies!” Els altres catorze volums van ara sortint quan Porta ja era de tornada a Barcelona, i el van anar acompanyant
en un recorregut que l’ha portat de la Fundació Jaume Bofill
a la presidència d’Òmnium Cultural i, el 2011, a la de la Fundació Enciclopèdia Catalana,
que enguany celebra 50 anys.
Quins són els reptes actuals
d’Enciclopèdia?
Adaptar-se a les noves tecnologies i posar els continguts en
xarxa, i en aquest sentit cal recordar que Enciclopèdia va ser
la primera a Europa a posar-se
on-line l’any 1997, i la segona al
món. Les Grans Obres, però,
per més que es puguin consultar per internet, no és el mateix. S’ha pensat traduir-les a
l’anglès per guanyar difusió,
atès que són volums de gran
qualitat, però encara estem estudiant com fer-ho. Alguns costen entre vuit i mil euros, i aquí
es paguen mensualment, però
no sé si els turistes les comprarien a aquest preu! Abans les
Grans Obres representaven el
80% dels ingressos, i ara aquest
percentatge ha caigut a la meitat. Per arribar a un públic més
ampli volem apostar per la lite-

❝

Enciclopèdia
tenia la vocació
de ser universal,
sense silenciar la
producció catalana

Jordi Porta és el president de la Fundació Enciclopèdia Catalana, un càrrec que deixarà al gener ■ J. RAMOS

ratura per a adults amb tres
nous segells [Catedral, Bridge i
Rata]. També potenciarem el
llibre infantil i juvenil a través
de La Galera, i continuem organitzant certàmens com els premis de la Nit de Santa Llúcia, o
el de lectura en veu alta per a
joves, que actualment mobilitza milers d’estudiants. El nostre missatge és: hem fet 50
anys però tenim projectes per
als pròxims 50 anys més!
Ha canviat el públic militant
dels inicis?
La mitjana d’edat dels nostres
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clients puja. Cal incorporar noves generacions, que accedeixen a la cultura d’una altra manera, i per això hem posat en
marxa un nou portal amb més
continguts. Tot i així, crec que
l’imprès no s’extingirà perquè
en paper les coses són diferents, i les Grans Obres val la
pena tenir-les en paper.
Com ha evolucionat Enciclopèdia en aquestes dècades?
Enciclopèdia respon a una iniciativa agosarada de l’any 1965,
que al principi era més modesta. Es va pensar en deu volums i

van acabar sent quinze. Es va
pensar que s’aconseguirien
10.000 subscriptors, i el 1980,
quan va sortir el darrer, n’hi havia més de 62.000. Va ser un
èxit malgrat els problemes que
van tenir per anar-los confeccionant per culpa de les diferents orientacions dels uns i els
altres. La dècada dels seixanta
la societat civil catalana, aprofitant les escletxes que deixava el
règim, va tirar endavant una sèrie d’iniciatives fonamentals: el
1961 apareix Òmnium Cultural, el 1962 Edicions 62; el
1964, el moviment de mestres

vocació de ser una enciclopèdia
universal, però sense silenciar
la producció cultural catalana,
que no ha tingut possibilitats
de desenvolupar-se per les condicions polítiques que la dificultaven. Ha estat, doncs, un
esforç important malgrat les
dificultats internes, com ara
regular les llargades dels articles. Quan es va fer el primer
volum es va veure que si continuaven així arribarien als 30!
Com veu la situació política?
El problema és definir què és
un partit polític, que és un
grup de gent que proposa un
projecte que satisfarà –creu–
les necessitat de la societat. Però hi ha un pas previ: en quin
marc institucional tirarem endavant aquest projecte, en el
de l’Estat espanyol o el català?
Això no s’està veient, sinó que
es vol fer tot al mateix temps, i
està provocant el que està provocant. No hi ha una estratègia
clara i caldria que es posessin
d’acord i anar tots junts perquè
si no no ens sortirem! ■
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FORÇAR UN CANVI POLÍTIC
D’ENVERGADURA

Hèctor López Bofill

Fer net

tristor sense
ens hem d’enunya s’havia
olt ambiciós. De
an, dos mesos
finalment la siui més qui meampa a la cara
at que deixaria
al nivell d’exL’esperit autoendentisme
ho deia José
raó...
sos que els cataeleccions i el
nse ser investit,
l Parlament enslatura que no
r. Aquesta és la

destructiu
entisme
mits. Ja ho
a Aznar.

. Amb el cona que finalment
callar la investiha fet més que
n cop nomenat
rar endavant el
er uns pressuFLA. Però amb
ment clara –o
latura no aconerida en les files
à tan profunda
comicis avanimprevisible.
es troba la políró on ens hem
esprés d’acumuginable a les fis’ha aconseguit
en què qualselenta. S’ha de
é molt de mèrit.
dellas va proclas pot fer de tot
atalans no
ostres pròpies
t extrem. Paè segurament
er veure.

L

AMB TOT, LA QÜESTIÓ ÉS si l’ombra del tràfic d’influències, del suborn, de l’estafa i
dels delictes fiscals encara plana en els
màxims responsables de l’administració
catalana actual, i planaria en cas que Artur Mas aconseguís formar govern. La integració en l’equip d’un president convertit a l’ideal de l’estat propi és suficient per blanquejar un passat de lleialtat autonomista amb tots els beneficis obtinguts sota aquest or-
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Els Cassius i Brutus
que es puguin erigir
contra Mas no es troben
en les files de l’esquerra
radical sinó força més
a prop del president

dre? O bé ja hi ha prou indicis per estimar que l’huracà del saqueig ha estat
controlat i no hi haurà més imputacions.
És obvi que per entendre que és hora de
girar full caldria que hagués recaigut
sentència sobre tots els casos que, de fet,
continuen oberts, amb processos que fa
molts anys que estan en tramitació (com
el cas Palau, les primeres actuacions del
qual es remunten al 2009) i que previsiblement continuaran encara bategant
durant força temps més si tenim en
compte la complexitat tècnica d’algunes
altres causes (com el cas Innova amb les
seves 14 peces separades). Les tensions
que aquestes darreres setmanes s’han
viscut en el consell executiu en funcions,
en part derivades de la crítica a la subordinació a la CUP però en realitat qüestionant l’oportunitat del procés independentista, semblen confirmar els temors
que la purga de responsabilitats es traslladi a protagonistes que fins ara han romàs immunes. No és casualitat que, amb
el rerefons dels antecedents que afecten
la família Pujol, aquells més susceptibles
de veure la seva gestió qüestionada en
termes penals hagin mostrat un compromís més tebi amb l’objectiu de la
“desconnexió”. Saben que la fermesa independentista redueix les possibilitats
d’arribar a acords amb la fiscalia i les autoritats judicials espanyoles.
de figures
amb facultats executives, i no diguem ja
eventuals desercions o connivències
amb els poders estatals, una amenaça
molt més perillosa per a la consecució de
la llibertat nacional que els gestos sovint
incomprensibles dels diputats de la CUP.
Val a dir que la CUP, a més d’haver de traginar el grapat de contradiccions que representa no creure en el sistema però
haver de participar de la governabilitat
d’aquest, es troba en la difícil situació
d’haver de decidir sobre un executiu
amb un temps molt més breu que el que
portarà revelar totes les putrefaccions
que s’han estès en les darreres dècades
de la Catalunya espanyola. Els Cassius i
Brutus que es puguin erigir contra Mas
no es troben en les files de l’esquerra radical sinó força més a prop del president.
En qualsevol cas, l’assalt final cap a la república catalana només es perpetrarà
quan ens hàgim desprès de les impureses i de les antigues servituds.
SÓN AQUESTES VACIL·LACIONS

HYE YOUNG YU

ncia

a posició de la CUP pot haver estat blasmable des de diversos
punts de vista en relació amb el
procés i, en particular, en relació
amb la investidura del president, però
no ho ha estat gens en la determinació
d’impedir la continuïtat dels elements
de l’autonomisme vinculats a la corrupció. Els sumaris oberts contra Jordi Pujol i la seva família, per exemple, han evidenciat les febleses que comporta provar
de forçar un canvi polític d’envergadura
amb les motxilles del règim anterior.
Mentre Pujol durant la seva presidència
es trobava compromès amb els poders de
l’Estat, aquests van mirar cap a l’altra
banda en relació amb les pròpies defraudacions o amb les practicades pels altres
membres de la nissaga. Quan les circumstàncies van arrossegar l’antic
Molt Honorable a participar del desafiament llançat pel seu successor, el poder
espanyol va treure immediatament a la
llum tots els draps bruts. La piconadora
policial, judicial, i també mediàtica, al
servei de l’ordre establert ha funcionat
amb una efectivitat implacable, amb
molta més potència que en relació amb
les causes que afecten partits com el PP
o com el PSOE, per no parlar de les corrupteles associades a Unió, amb la qual
CDC havia governat 27 dels 35 anys
d’autonomia catalana; tan bon punt els
dirigents democratacristians van decidir restar al marge del projecte independentista van perdre tot interès per
als investigadors i per als transmissors
de la imatge d’una Catalunya comandada per una màfia secessionista.

Professor de dret
de la UPF
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BARCELONA
ART

CELONA TEATRE CONDAL

Hipermerc’art. Fins al
10 de gener la Moritz agafa el relleu de la Galeria
Safia per organitzar la
35a edició d’aquesta exposició col·lectiva d’art
contemporani. Com cada
any, es presentaran diverses obres de pintura i escultura amb l’objectiu d’apropar l’art a tots els públics i potenciar el col·leccionisme, però aquesta
edició es farà a l’M Store
de la fàbrica Moritz (ronda Sant Antoni, 39).

podria ser un país d’on vénen els mags, o una paraula
a que té poders increïbles, o potser només és un mot estrany
r parlar a la gent.

BARCELONA

ix ■ C. de Riereta 31. Cabaret
r.: Felipe Cabezas. Fins al 17 de
e, Dj. a les 21:00 h. En Patufet.
amí Conesa. Amb Susana Rual 20 de desembre, Ds. i dg. a
h. Flamenco. Dl. a les 21:00 h.
mòria històrica, d’Alba ValldauAlba Valldaura i Jordi Viñas.
Valldaura. Fins al 6 de desemv. a dg. a les 21:00 h. La caixa
a. Fins al 20 de desembre, Dg.
0 h. Dg. a les 12:30 h. Taller
s. Fins al 18 de desembre, Dv.
0 h.

hard ■ Alpens 3. Ricard de 3R.
del 3 de desembre fins al 21 de
e, Ds. a les 18:00 h. Ds. a les
Dv., ds., dl. i dj. a les 21:00 h.

ntaner ■ Muntaner, 4. En tu
mb Luis Pardo. Dg. a les 20:30
i dj. a les 22:45 h. Zona franca,
Desola. Dir.: Israel Solà. Amb
co i Pau Vinyals. Fins al 13 de
e, Dg. a les 18:30 h. Dv., ds., dc.
20:30 h.

kadèmia ■ Buenos Aires 47girls, de Caryl Churchil. Dir.:
ornet. Amb Clara de Ramon,
Figols, Alba José, Neus Pàmies
alarich. Fins al 6 de desembre,
a les 18:00 h. Dv., ds., dc. i dj. a
h.

polo ■ Paral·lel, 59. Los Moins al 19 de desembre, Dg. a les
Dv. i ds. a les 20:30 h.

Condal ■ Paral·lel, 91. Las
el club de la comedia. Fins al
embre, Ds. a les 23:00 h. Ozom.
Lari. Fins al 31 de gener, Ds. i
17:30 h. Tots els dies excepte
les 20:30 h. Dl. 7 a les 17:30 h. i
0 h. Dm. 7 a les 17:30 h.

el Raval ■ Sant Antoni Abat,
a Junior. Dir.: Borja Rabanal.
no Márquez, Raphael Capri,
ma Inquieta, Pablo Superstar,
Silvana, i Cia. Mag Edgard. Dg.
0 h. Dg. a les 17:00 h. Ds. a les

audí Barcelona ■ Sant Ana Claret, 120. Discordants, de
Teatre. Dir.: David Marín. Amb
xidó, Irene Hernández i Mª Ánnchez. Fins al 3 de desembre,
j. a les 20:45 h. El Trencanous.
de gener, Dg. a les 12:00 h. La
Fins al 13 de desembre, De dv.
s 19:00 h.

oya ■ Joaquín Costa, 68. 73 raeixar-te, de Guillem Clua. Dir.:
Roca. Amb Abel Folk, Mercè
Mone Teruel i Marc Pujol. Dg.
0 h. Ds. a les 21:00 h. Ds. a les
Dv. i de dt. a dj. a les 20:30 h. Dl.
:30. Dm. 7 a les 18:00 h.

liure: Espai Lliure ■ Santa
40. Conillet, de Marta Galán
Marc Martínez. Amb Clara Ses al 6 de desembre, Dg. a les
Ds. a les 21:30 h. Ds. a les 18:00
i dj. a les 21:00 h.

iure: Gràcia ■ Montseny, 47.
no, de Jean-Claude Grumberg.
p Maria Flotats. Amb Josep Mas i Arnau Puig. Fins al 6 de deDg. a les 18:00 h. Ds. a les 21:00
dt. a dj. a les 20:30 h.

liure: Montjuïc ■ Santa Ma0-46. Antígona. A partir del 4
bre fins al 6 de desembre, Ds.
30 h. Dv. a les 22:00 h. Edipo
Sòfocles. Dir.: Alfredo Sanzol.
o Déniz, Elena González, Natandez, Juan Antonio Lumbreras i
ón. A partir del 3 de desembre
de desembre, Dg. a les 17:00
es 19:30 h. Ds. a les 22:00 h.
A. Lima), de Sèneca, Eurípides

i altres. Dir.: Andrés Lima. Amb Laura
Galán, Joana Gomila, Andrés Lima i Aitana Sánchez-Gijón. A partir del 3 de
desembre fins al 6 de desembre, Dg. i dj.
a les 22:00 h. Dv. a les 19:30 h.
Teatre Nacional de Catalunya ■ Pl.
de les Arts, 1. Capas, de Companyia Eia.
Fins al 27 de desembre, Dv., dc. i dj. a les
11:00 h. Patetisme il·lustrat, de Carles
Santos. Dir.: Carles Santos. Amb Mònica
López, Carles Santos i Núria Andorrà.
Fins al 6 de desembre, Dg. a les 18:00 h.
Dv., ds., dc. i dj. a les 20:00 h.
Teatre Poliorama ■ La Rambla, 115.
Bits, de Tricicle. Dir.: Tricicle. Amb Paco
Mir, Carles Sans i Joan Gràcia. Ds. i dg. a
les 18:30 h. Dv., ds., dc. i dj. a les 21:00
h.
Teatre Romea ■ Hospital, 51. Els veïns
de dalt, de Cesc Gay. Dir.: Cesc Gay. Amb
Pere Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas
i Jordi Rico. Fins al 24 de gener, Ds. a les
21:00 h. Ds. i dg. a les 18:00 h. Dv. i de
dt. a dj. a les 20:30 h. Dl. 7 a les 21:00 h.
Dm. 7 a les 18:00 h. Plató ha mort (Off
Romea), de Manel Dueso. Dir.: Manel
Dueso i Vicky Mullor-Caballé. Amb Manel Dueso i Dobrin Plamenov. Fins al 20
de desembre, Dg. a les 20:00 h. Ds. a les
22:45 h. Dv. a les 22:15 h.
Teatre Tantarantana ■ Flors, 22. La
Podrida. Dir.: Carla Torres. Amb Jordi
Gràcia, Carla Torres i Carles Goñi. Fins al
13 de desembre, Dg. a les 19:00 h. Dv.,
ds., dc. i dj. a les 21:00 h.
Teatre Tívoli ■ Casp. 8. Mamma mia!
El musical, de Catherine Johnson i Björn
Ulvaeus. Dir.: Phyllida Lloyd. Amb Nina.
Fins al 28 de febrer, Dg. a les 18:00 h. De
dt. a dj. a les 20:00 h. Ds. a les 17:30 h.
Dv. i ds. a les 21:30 h.
Teatre Victòria ■ Paral·lel 67-69. Mar
i cel. Dir.: Joan Lluís Bozzo. Amb Roger
Berruezo, Ana Sanmartín, Pep Cruz,
Xavi Lite, Júlia Jové, Xavi Fernández. Dg.
a les 18:00 h. Dj. a les 20:30 h. Ds. a les
17:30 h. Dv. i ds. a les 21:30 h.
Versus Teatre ■ Castillejos, 179. Les
altres mares de Kaspar Hauser, de Felicia Zeller. Dir.: Ester Roma. Amb Maria
Clausó, Ester Roma i Bruna Cusí. Fins al
6 de desembre, Dg. a les 18:00 h. Dv.,
ds., dc. i dj. a les 20:00 h. Wishful, la
historia de un deshaucio, d’Andrés Cavallin i Graciela Gil. Dir.: Andrés Cavallin. Amb Andrés Cavallin. Fins al 6 de
desembre, Dg. a les 20:00 h. Dv., ds. i dj.
a les 22:00 h.

Sant Cugat del
Vallès
Teatre-Auditori de Sant Cugat ■ Pl. de
Victòria dels Àngels, 1. Anton Txèkhov.
Dv. 4 de desembre a les 21:00 h. Niña
Pastori en concert. Dj. 3 de desembre
a les 21:00 h.

Santa Coloma de
Gramenet
Teatre Sagarra ■ Lluís Companys 27.
Federico García. Dir.: Luis Tosar. Amb
Luis Tosar, Jesús Guerrero, Jesús Carmona i Alba Carmona. Dv. 4 de desembre
a les 21:00 h.

Viladecans
Àtrium de Viladecans ■ Josep Tarradellas, 17. El llarg dia de Nadal, de
Thornton Wilder. Dir.: Alberto Díaz. Amb
Bruna Cusí, Ignasi Guasch, Aina Huguet,
Magda Puig, Jose Pérez-Ocaña, Maria
Rodríguez Soto i Joan Solé. Dv. 4 de desembre a les 21:00 h.
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17.00 CINEMA
Cicle de cinema Low
Cost. Torna a l’Arts Santa Mònica el cicle de projeccions i debats sobre el
cinema d’autor amb baix
pressupost, comissariat
per Desirée de Fez i Miqui
Otero. Aquesta quarta
edició, que només durarà
un dia, portarà el cineasta
Gonzalo Suárez i l’estrena de Chica Muerte vs.
Niño Cuchillo i la primera
projecció a Barcelona de
la pel·lícula de Pablo Hernando Berserker.

Mescla de ritmes amb
Strombers, a l’Apolo
BARCELONA

21.00 CONCERT

Amb motiu del desè aniversari de la festa dels dimecres a l’Apolo, el Caníbal Sound System, vénen els
catalans Strombers a presentar el seu últim àlbum,
Tavernaires amb ska, reggae, country i molt més.

BARCELONA
18.30 CLASSE
MAGISTRAL

Llenguatge audiovisual. En el marc de Bibliocurts, el festival de
curtmetratges de les Biblioteques de Barcelona,
s’organitzen diverses activitats. Avui a la biblioteca
Sant Gervasi-Joan Maragall (carrer Sant Gervasi
de Cassoles, 85) la Patrícia Font farà una classe
magistral sobre les bases
del llenguatge audiovisual
de ficció amb exemples
pràctics i visionats.

BARCELONA

21.00 MÚSICA
‘La Santa Espina’. L’Orquestra Simfònica del
Vallès presenta aquest
espectacle musical de
sardana catalana, obra
d’Enric Morera, al Palau de la Música.

BARCELONA

21.30 CINEMA
TEATRE
‘Impro al límite’, Cinextreme. La companyia
d’arts dramàtiques Improacatomba presenta a
l’Alfa Bar (carrer Gran de
Gràcia, 36) el seu espectacle d’improvisació cinematogràfica que ha viatjat per tot el món. Amb
aquest xou, els actors
transformaran un bar
corrent en una sala de
cinema en directe.

El cantautor català Cesk Freixas ■ JOAN SABATER

El cinquè àlbum de Cesk
Freixas, a Músiques Sensibles
BARCELONA

21.30 CONCERT

La seva música és versàtil i té arrels reivindicatives.
Protesta, el cinquè disc de Freixas, va guanyar
el premi Enderrock el 2014, inclou una fusió de
gèneres explosiva i avui sonarà al Liceu.

BARCELONA

21.30 CONCERT
Ferran Palau + Alberto
Montero. Alberto Montero presenta el seu quart
disc en solitari de folk
psicodèlic, Arco Mediterráneo, i compartirà
escenari amb Ferran Palau, que presentarà Santa Ferida, el seu últim àlbum. El concert serà a
l’Heliogàbal (carrer Ramón y Cajal, 80).

tre d’altres, i també farà
versions de conegudes
cançons italianes.

BARCELONA

22.00 CONCERT
Vanessa Grillone &
Stefano Ferri Duo. Ella
és cantant i compositora,
i ell, pianista, teclista i
compositor, i tots dos tenen arrels italianes.
Aquest duet tocarà al
Jazzman (carrer de Roger de Flor, 238) al ritme
de blues, jazz i soul, en-

116737-1110667A

OM, amb Mag Lari.

Els components de Strombers ■ ARXIU

e ningú
na olla
sortir a
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i el proanya-
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CANCELLERA ALEMANYA

Angela Merkel

Ajuda militar

-+=

Alemanya ha respost a la petició d’ajuda militar
del govern francès i ja prepara la cobertura legal necessària per poder adjudicar un màxim de 1.200
soldats a les tasques de suport logístic als atacs
aliats. Això sí, d’entrada l’operació no suposarà
una participació directa en els bombardejos.
CANTANT

Raimon

Història viva

-+=

Raimon, el cantant que venia d’un silenci antic i molt
llarg, torna puntualment als escenaris per celebrar
els seus setanta-cinc anys. Història viva de la resistència antifranquista, el cantant de Xàtiva demostra
la seva vigència amb una trajectòria que inclou un
compromís clar amb la llengua i la cultura del país.
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA CATALANA

Jordi Porta

Apostant pels joves lectors

-+=

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

L’entitat que presideix Porta celebra els cinquanta
anys amb un acte festiu al Palau de la Música Catalana. Adaptar-se al màxim a les noves tecnologies i
posar llibres i diccionaris a la xarxa són alguns dels
reptes que Porta es planteja. La mitjana de lectors
creix, cal incorporar noves generacions.

El poderós aven
mèdica i científica n
tivitat que té sense
ment es mantingui
ques socials de pre
sòlides i una consc
els perills de les con
perquè la millor ma
contra la sida conti
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cidental. Perquè un
blemes irresolts és
pensació estadístic
tre el primer món i e
senvolupat en la pr
detecció i contenci

Les fites assolid
mentals, però els re
són enormes i supo
rança en els camins
pliació geogràfica i
batalles guanyades

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 47

O.J.D.: 23625

TARIFA: 3038 €

E.G.M.: 133000

ÁREA: 397 CM² - 37%

SECCIÓN: CATALOGO

PUNT AVUI
2 Diciembre, 2015 EL
DIMECRES, 2 DE DESEMBRE DEL 2015

POINT MADE

Anna Balcells

QUOTE OF THE DAY

The shadow of Iraq

CATALAN MINISTER
OF ECONOMY

This week in the German and British parliaments arguments can be heard for and against military action
against ISIS in Syria. In principle, both Merkel and
Cameron have secured endorsements for their respective missions: a grand coalition between Christian Democrats and Social Democrats govern in Berlin, and in London the Tories have an absolute majority in the House of Commons and will also receive the
support of Labour MPs voting against the line taken
by their pacifist leader, Jeremy Corbyn. It will be interesting to listen in at the Bundestag and Westminster
to see whether the experience in Iraq has taught
them anything, like, for instance, that bombs are not
enough to end the jihadist threat and war in Syria.

Andreu
Mas-Colell

“Soraya Sáenz
de Santamaría is
sniggering as she
permits an abuse
of power”

FACES OF THE DAY
CHANCELLOR OF GERMANY

Angela Merkel
Military support

-+=

Germany has responded to the French government’s request for military
support and is preparing the legal cover necessary to assign a maximum
of 1,200 soldiers to provide logistical support for allied attacks, although
this does not initially mean their direct involvement in the bombings.

SINGER

Raimon
Living history

-+=

Raimon, the singer who went through a long silence, is returning to the
stage to celebrate his seventy-five years. Living history of the resistance
against Franco, the Xàtiva singer presents the highlights of a career that
includes a clear commitment to the language and culture of the country.

PRESIDENT OF THE CATALAN ENCYCLOPEDIA FOUNDATION

Jordi Porta
Committed to young readers

-+=

The body Porta presides over is celebrating its fifty years with a ceremony at the Catalan Palace of Music. Among Porta’s goals are adapting
the foundation to new technologies and putting books and dictionaries
online. As readership grows, new generations need to be incorporated.

Storytime and Catalan Connections
Following a story in English, Marcela Topor interviews
British graphic designer Neil Cutler
Today from 6.15 p.m.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

EDITORIAL

The long s

The fight against
immunodeficien
(HIV), or what it causes
without doubt one of th
portant feats in the hist
cine. In just a few years,
search into this deadly
millions of people has a
precedented positive re
forecasts by the World
Organisation (WHO) re
mistic in the short and m
term with regard to the
eradication of HIV in th
and a half, with expecta
vaccine that will repres
more radical change in
and prevention of this d

The great advances
and scientific research
as effective as they are
social policies aimed at

INTERNATIONAL

Obama us
advance d

Global warming is not the only
issue being debated at the climate summit in Paris. So
many world leaders being together in one place has provided an opportunity for diplomacy in the French capital
and US president Barack
Obama yesterday met his
Turkish counterpart Recep
Tayyip Erdogan to remind him
that the “common enemy” is
Islamic State and not Russia.
In a bilateral meeting between the two leaders on the
sidelines of the summit,
Obama said that Turkey is a
NATO ally and supported its
defence of its territory and
airspace, while emphasising

————————————————————————————————
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AGENDA
Barcelona ciutat
FestivalGaudiLo~t.
Primeraedici6
d’aquesttitle deconcertsqueindou
unatrentenad’interpretacions
a c~rrec d’algunsdels talents m6sprometedorsdeI’escenamusical
del paisi,
tomb6confer~ncies.
Auditor/Axa.
Av. Diagonal,
547(entre
avui/ divendres
a partir de los10.30
h,
tot el die)20euros.
CinemaLowCast. Quarta edici6
d’aquesta mostra de cinemaarab
projections,xerrades,debats,i la
participaci6deGonzalo
Su~rez.CoordinenMiquiOteroi Desir6e
de Fez.
Avis
Santa
Mbnica.
Rambla,
7 (de27
23hares).
Entrada
Iliure.
Bibliocurts:
’masterdass’
sabreIlenguatge
audiovisual.
Introducci6
a les
basesdel Ilenguatgeaudiovisualde
ficci6 arabexamples
pr~cticsi visionatsa c~rrecdePatriciaFont.
BibliotecaSantGervasiJoanMaragall.
Sant5ervaside Cassoles,85 (1&30
h),

REC.FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE ---- Sisdiesdefestival.Vintpel.licules.
Deu
produccions
internationals.
CINEMA
DETARRAGONA
Dotze
estrenes
a Catalu
nya.El REC
deTarragona
fa quinze
anys
fldel als
apostar
pernous
creadors
i 6peres
primes.
Entre
elsfilms
Tarra8ona seusprincipis:
Finsal 7 dedesembrequeconcursen:
Mustang
i Sonof Saul,triomfadores
a Canes
i favorites
a
www.festivalrec.comI’Oscar
a millorpel.licula
deparlanoanglesa

feS).

Quinze anys de bon cinema
SARA
SANS
Tarrasona
" ostrar al pfiblic

M

les filtimes tendbncies del ci.nema al m6n
amb pel.licules avalades per
la critica internacional i algu-

dies arab la familia), Borja
Cobeaga (Pagafantas), Fernando Colomo, Cesc Gay o
Maria de Medeiros, que presentarh el seu flltim documental, Reparebern (Los ojos
de BacurD.
Mustang, una coproducci6
de Franga i Turquia dirigida

ma, es projectar/~, entre d’altres, In the crosswind,del director d’Estbnia Martti Helde, que experimenta amb
una nova manera de tractar
la fotografia mitjangant una
acmalitzaci6 de la t~cnica tableau vivant i que ha sorpr&s
diversos festivals, comel de

CineFbmm.
Presentaci6
i projecci6de
la peHiculaAntoniodasmorte, de
61auberRocha.
CentredvicDrassanes.
Noude la Ram
b/a, 43(19hares).

EIs ~ngels
de Sdar.Presentaci6
d’aquesta
novel.ladeJordiPijoan-LOpez.
Llibreria Caf~Antinous.Casanova,
72
(19hares).

Nicaragua
dedanes
valentes.
Setena
i
~ltimasessi6del c/de"Viatgeal cantre d’P.m~rica’,
sabrein/clot/yesculturals, socialsi mediambientals
a la
regi6centramericana
arabla projecci6 del documental
Sanmiguelitefios,
on les donesde SanMiguelito, una
petita Iocalitat del suddeNicaragua
agermanada
ambla ciutat catalana
SantBoi deLlobregat,desde favint
anysexpliquen
el seudia a dia. Col.loqui posteriorarabAlbaMartinez,tinentad’alcaldede Ciutat Educadora
de I’Ajuntamentde SantBoi de LIobregat,i arabIsaacLupi~ez,
director
del documental.
CasaAmerica.
Cbrsega,
299(20 hores).

Experiments
de,’ol.laboraci6
euromediterr~nia
enla produc,i6
audiovisual
infantil. Confer~ncia
a c~rrecdeNaomiSakr,professora
dePolitiquesdels
MitjansdeComunicaci6
a la Universitat de Westminster.
Institut Europeu
dela Mediterrbnio
(IEMad).5irona,20(28.30hares).

Socotra,
I’illa delEl, nix. Confer~nciaprojecci6del fotbgrafOriol Alamany.
PatiLlimono.
Regain/r,
3 (19hares).

Uibertatd’expressi6
i ¢iberactivisme:
ensuport
a RailBadawi,
premi
S;~kha.
roy 2015.Debaten suporta Raif Badawi, blogairesauditaempresonat
i
guardonatarab el premiS~kharov
201.5del Parlament
Europeu.
Of/c/node/Parlament
Europeu
a 8arce
Iona.Passeig
de5r&ia,90(19h).

Qui emvol far mal?Presentaci6
d’aquestIlibre deXavierVernetta.
Casa
delLlibre.Pg.deSr~da,
62(19h).

L’ADN.
~ul, ~sJ la sevaJmpod~nda.
Conferencia
a c~rrecdeJordiArrufati
Espinosa,
doctorde medicina
familiar i comunit~ria
al CAP
Sarri&
ACA.
Proven,ca,
542esc.A lr 3a(18.30
hares).

El conflide
palesU
enunconte,~
derevoltes.Confer~ncia
a c~rrecdeJavier
Albarradn,
deI’lnstitut Europeu
dela
Mediterr~nia.
BibliotecaHovia- CanMariner.
Vent,1
(i9 horeg.

Heretges,
perseguits
i excomunicats.
Locaraoculta
dela histbria
deI’esgl~sia. Presentaci6
d’aquestIlibre de
Lluis Busquets
i Grabulosa.
AteneuBarcelon~s.
Canuda,
5 (29 ha

Maria de Medei,ros presentara divendres a
Tarra~ona
el seu ~lthn
documental

nes de premiades en altres festivals, ha estat
des del primer
dia la ra6 de ser
del REC, que
tamb6 ha seleccionat
amb
cura primeres peHicules de
directors espanyols. E1 festival arrenca avui arab una
cartellera de luxe per celebrar els seus quinze anys i
convidats d’excepci6, com
Caries
Marqu&-Marcet
(10.000 kin), Mar Coll (Tres
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per Deniz Gamze i Son of Saul,
de L~iszl6 Nerues (Hongcia)
s6n dues de les
apostes m~sfortes del festival, que tambd
mostrarh diverses primeres
peHicules de directors espanyols corn Los h&oesdel real,
de Zoe Berriataa, o Les amig~es de l’Agata, de Laia Mabart, MbaCros, Laura Rius i
Marta Verheyen). En la categoria a concurs d’bpera pri-

Toronto o el de Pequln.
E1 festival, dirigit per Xavier Garcla Puerto, t6 diverses seccions (i activitats paral.leles), entre les quals, la
d’A1 Pot Petit, que presenta
pel-llcules de pdisos no habituals en la producci6de cinema, corn As I open my eyes,
de Leyla Bouzid, una coproducci6 de Tunisia, F(anga,
Bblgica i els Emirats Arabs,
considerada una de les millors fictions sobre la primavera arab.

Morder
la lengua.Espectacle
de dansa a c~rrecd’Anna
Rubirolai Cecilia
Colacrai,i del core6graf
JoaoLima.
CasaEliza/de.Valencia,
302(20.30ha
res).gratu)L
Mkroobert. Nit dedicadaa m6sics,
guitarristes, compositors,
trompetistes... Entrada
Iliure.
XXlllCuitarras.
Ricavi,23(20.45
flares).
[a SantaEspina.
ConcertdeI’Orquestra Simfbnicadel Vall~s, emmarcat
en els acresde celebraci6deI’Any
Morera.18 euros.
PalaudeIo Mosico
Catalana.
Palau
de la
Mdsica,
4 5 (21hares).

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 8-9

O.J.D.: 4296

TARIFA: 665 €

E.G.M.:

ÁREA: 1469 CM² - 128%

SECCIÓN: TERRASSA

1 Diciembre, 2015

E1 mundo de los
superh6roes
llena
Terrassa

de magia

Centenares
de fansse congregaron
este fin de semana
enel Hotel
Don
Cndido
TEXTO: LAURAMASSALL[FOTOS: MARTABALAGUER
l Hotel DonC~indido
se convirti6este fin de
semanaen un espacio
dedicado a los superh6roes de Marvel,
DCy otros universos.Alrededorde
cuatrocientos fans se congregaron
en la primeraedici6n del SuperH6toes Con Barcelona, una convenci6n orgmfizadapor el ClubCatalfi

E

de Ci~ncia Ficci6, Fantasia i Fandom, m~is conocido como(CF)3.
Los seguidores de Barman,Spiderman, Superman, Iron Man y
Doctor Who,entre otros personajes, pudieronparticipar en un sinffn de actividadesa lo largo de dos
iomadas,que se desarrollaron desde las diez de la mafianahasta la
noche del s~ibado y el domingo.

"Haygente de todo tipo, desdefamilias con nifios pequefios hasta
personas de cincuenta afios, pot
eso intentamosque haya activldades para todo el mundo’;explic6
/~ngeles Palancia, coordinadorade
actividades del (CF)3, que organiz6 talleres, juegos, sorteos, conferencias y concursos para animar
una evento en el que tambi~nhubo

Foto de grupotras el concursode disfraces del s~ibado.

Iron Man,el hombrede hierro, es uno de los superh6roes del universo Marvel con m~sfans.
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stands de venta de merchandising
y exposicionesde vestuarios, fotografias y planchas de c6mics afin
sin publicar.
Los asistentes, ademJs,pudieron
adquirir ilustraciones de sus superh~roesfavoritos en el artist alley
en el que estuviaron presentes los
dibujantes de c6mic Iban Coello,
David Balde6n, NachoFerngmdez,
/~lex Santal6 y Toni Kudo,entre
otros. La jomadadel s~ibadose cerr6 con una cena de gala, ambientada en el mundode los superh~toes.
Delas diez conferencias,dos rueton a cargo de terrassenses. Aprimera hora del domingo,MarcCastelao, que conduceel club de c6mic

de la bibliotecadel distfito 4, habl6,
junto a Ernest Urdi, de ’~ntes, durante y despu6sde Watchman".
Tras
esta charla, AlejandroMartinezVirurtia, que ha sido colaborador y

Losterrassenses
Marc
Castelao
y Alejandro
M.
Viturtia protagonizaron
dosde las diez ponencias
editor de Marvelen Espafia, imparfi6 la ponencia"Todo1o que quer~is saber de la edici6n de c6mics
de superh6roes y no te atrevias a
preguntar". Otras conferencias
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abordaron los orfgenes de Superman,la animaci6nen flash y el periodismoen vifietas.

pal, los premiosfueron de doscientos euros para el equipo ganadory
cien euros para los subcarnpeones.
"El objetivode este eventoes que
CONCURSOS
los fans de los superh6roesse coOtros de los platos fuertes fueron nozcmaylo pasen bien", afirm6 Palos concursosde Trivial, Qui6nes lencia, que desvel6 que los suqui6ny Cospla’~Eneste ditimopar- perh~roescon m~isfans "son, induticiparon veinte personasdisfraza- dablemente, Barman, Spiderman,
das de sus superh6roesfavoritos,
el Capit~h~America,el Joker y Magcon lxajes hechosa mano.El gram- neto". Sin embargo,algunosde los
dot en la categorfaindividualse lle- asistentes deCldierondisffazarse de
v6 un premio de cien euros en me- otros personajes. "Voyvestida de
talico y dos entradas para asistk al Ojo de Halc6n. Megusta porqueno
tiene ningfin superpoder y debe
hacerlo todo por si mismo’;comentaba Laura, que habfa participado
anteriormente en la convenci6n
que el (CF)3dedic6a la serie televisiva Doctor Who.Su amigo, David, iba vestido deViudaNegra,un
personaje que le gusta especialmente"porque fiene un pasado oscuro yes tma mujer capaz de conseguir 1o mismoque un hombreo
todavfamils".
Rafil L6pez, que de pequefio
qued6alucinadotras vet la palfcula de Superman,explicaba que habfa decidi6 acudir a la convencidn
con su hijo"para que yea que no es
concierto especial que mndrilugar raro que a los mayoresles gusten
el 17 de diciembreen el Palau de la los superh6roes".MontseFerret, fan
Mfisica yen el que se interpretarAn de Deadpool,habfa hecho coincilas bandas sonoras creadas pot dir los d/as de vacacionesquele deJohn Williamspara pelfculas mfti- bfa su empresacon este fin de secas comoET, Superman, Indiana mariapara asistir a la SuperH~roes
Jones, Jurassic Park y Star Wars.El ConBarcelona,un acto al que asesegundoclasificado se llev6 cin- gut6 que volveriaa participar si se
cuenta euros. En la categurfa gru- calebrara de nuevo. ~
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