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Bachcelona proposa un duel
d’altura entre Bach i Händel

Váklav Luks dirigirà el concert inaugural del festival
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

El Festival Bachcelona porta des del
2013 construint una singularitat
sempre al voltant del geni barroc.
Bach és el pal de paller, un compositor inabastable l’obra del qual segueix generant noves lectures i interpretacions tres segle després. El
director del Bachcelona, Daniel Tarrida, podria programar Bach i només Bach, i ningú l’hi qüestionaria.
Però la singularitat del festival també és un tarannà juganer, i per a
l’edició que se celebrarà en diferents
espais de Barcelona del 16 al 21 de
juliol proposa un duel d’altura entre
Bach i Händel. El diàleg no és nou,
“ja s’ha fet en altres festivals”, admet
Tarrida, però són les maneres de
presentar-lo el que el fa diferent.
“La idea de contraposar aquests
dos genis de la música sorgeix del
concert inaugural al Petit Palau de
la Música”, explica el director del
festival. Aquest concert del dia 16 de
juliol confronta dues visions musicals sobre Hèrcules. D’una banda, la
cantata Die Wahl des Herkules BWV
213, de Bach. De l’altra, una selecció
de fragments del drama musical
Hercules HWV 60, de Händel, “un
oratori de temàtica profana que en
el seu moment no va funcionar comercialment”. La interpretació la
dirigirà el txec Václav Luks, fundador del Collegium 1704 de Praga,
amb el qual visitarà L’Auditori l’any
que ve. Al festival, Luks comptarà
amb els músics del Bachcelona Consort (una formació en què hi ha el
mateix Tarrida), el Cor BZM i solistes com la soprano Angela Hicks i el
baríton Ben Kazez.
El violinista Shunske Sato, present en el concert inaugural, repetirà el dia 17, però al Recinte Modernista de Sant Pau, amb un programa
dedicat a sonates de Bach i Händel.
“Però com que aquí Bach s’imposa
clarament, inclourem una sonata de
Geminiani per compensar el diàleg”, diu Tarrida amb un somriure.
En aquest estira-i-arronsa barroc hi
haurà un concert molt especial el 20
de juliol protagonitzat per la clave-

Origen
La idea de
contraposar
els dos genis
surt del concert
inaugural
Clavecí
Inés Moreno
Uncilla farà la
genealogia de
les ‘Variacions
Goldberg’

cinista Inés Moreno Uncilla. El
programa, titulat Variacions per
l’insomni, presenta “una genealogia de les Variacions Goldberg”,
amb dues obres anteriors el fil de
les quals va estirar Bach: A
ground in gamut, de Purcell, i la
Chaccone suite HWV 442, de
Händel. “En aquest concert, en
comptes de cadires hi haurà gandules i estarà permès dormir, però no roncar”, adverteix Tarrida.
Com l’any passat, La Fundació Catalunya La Pedrera participa en el Bachcleona amb un
concert a càrrec de tres antics residents del programa Residències Musicals de la Pedrera. En
aquest cas, la flautista Elisabeth
Franch, el violoncel·lista Òscar
Alabau i el pianista Ricard Rovirosa connectaran el Barroc amb
el Romanticisme.
El festival es completa, entre
d’altres, amb un recital al Palau
Güell (aquest cop amb orgue, soprano i trompeta), un concert experimental dirigit per Bernat Vivancos i un altre de l’acordionista escocès Ryan Corbett, a més de
conferències, un cicle a la Filmoteca i una presentació al CCCB
amb la col·laboració de l’ARA.e

El txec Václav Luks dirigirà el concert que obrirà
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nada per l’epilèpsia Per a celeDia Nacional de l’Epilèpsia,
ciació Mar de Somnis se suma a
mpanya organitzada per FEDE
ració Espanyola d’Epilèpsia) amb
minada solidària Un milió de
s per l’epilèpsia. La iniciativa es
n 11 ciutats espanyoles per a reiar que les proves diagnòstiques
da afectat es realitzin com més
millor per tal de poder aplicar el
ment corresponent.
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Barcelona, els immigrants més visibl
invisibles, lluiten per sobreviure amb
il·legal. Víctimes de racisme implacab
policia, silenciosos durant molts any
veu i creat un sindicat. Les seves rec
més comprensió, més consciència i m

● MIREIA LLUESMA

GRANS

PETITS

YO-YO MA

FESTA POPULAR

Proposta: Gira
The Bach Project.

Proposta: Trobada de
Gegants de Barcelona.

On: Palau de la Música.

On: Moll de la
Barceloneta.

Quan: Dia 24 de maig
a les 20 hores.
Preu: de 24 a 160€.
Pàgina web:
palaumusica.cat.

‘The Bach Project’. El músic franc-estatunidenc Yo-Yo Ma arriba a Barcelona
dins de la seva actual gira de dos anys
de durada The Bach Project, en la que
interpretarà les Suites per a violoncel
de Johan Sebastian Bach en 36 indrets
diferents de tot el món. Amb aquests
concerts, l’artista vol fer una invitació al
diàleg sobre la cultura, la societat i tots
els temes que ens connecten com a
éssers humans. Al Palau de la Música
actua dins del cicle BCN Clàssics.

Quan: Dia 25 de maig
de 10 a 14 hores.
Pàgina web:
bcn.cat.
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ELS CANDIDATS DE BERGA: Junts per Berga

Jordi Sabata i Freixa

«Soc l’únic cap de llista que mai ha
militat en política, això és renovació»
L’alcaldable diu que presenta un projecte que «aposta per Berga» per «construir des de la diversitat»
Dani Perona
BERGA

Jordi Sabata fa el salt al món de la
política com a alcaldable de Junts
per Berga amb una llista renovada
i menys presència de militants de
l’antiga Convergència per recuperar l’alcaldia que va perdre el .
P Es veu alcalde a partir de diumenge?
R Sí. Nosaltres sortim a guanyar.
Hem construït una llista potent
amb persones de perfils diversos
tant en edats com en sectors amb
capacitat per governar la ciutat.
P Actualment és professor de l’escola municipal de música. Després de les eleccions ho aparcarà?
R Ser regidor i treballador de
l’Ajuntament és incompatible.
P Està obert a pactes per governar?
R Fa de mal dir i és difícil fer pronòstics i parlar de pactes a la prèvia.
El nostre objectiu és treballar amb
qui treballi per la ciutat i per la República. És la nostra essència.
P Creu que amb  regidors es pot
governar?
R No. Rotundament no. Així ens ho
ha demostrat la CUP aquests darrers  anys.
P Des del primer minut ha parlat
d’una candidatura transversal i
renovada que incorpora persones independents i amb un canvi
de nom, Junts per Berga. En una
entrevista, Venturós va alertar els
ciutadans: «Es podran dir com
vulguin, però són i seran el PDe-

CAT». Què hi diu?
R La meva manera de funcionar no
és estirar més el braç que la màniga,
i això la Montse Venturós ho sap,
sinó la de treballar per la ciutat i
anar a buscar finançament extern a
totes les institucions i executar tot
el que tenim concedit.
P Per tant, creu que l’herència de
Convergència no els perjudica
amb la imatge de renovació?
R No és només la imatge, és realitat.
Ens hem construït des de dins com
un equip renovat i transversal eixamplant la base i amb el concepte
de Junts per Catalunya d’arribar al
màxim de persones possible.
L’equip el formem persones molt
diferents i amb ideologia molt diferent. El que vull és crear un projecte
des de la diferència, que és des d’on
entenc que poden sorgir les millors
idees. Hem transcendit el marc de
la política de partits i entenc que els
partits s’han d’estructurar de manera més permeable per obrir-se a la
ciutadania. Soc l’únic cap de llista
que mai ha militat en un partit polític i això s’ha de tenir en compte
quan es parla de renovació. Nosaltres hem apostat per la renovació.
P I no es contradictori amb la
imatge que hem vist aquesta campanya de Jordi Sabata passejant
per Berga amb Artur Mas?
R No. Reforça el que diem, que ens
construïm des de la diversitat. No és
una aposta ideològica, és una aposta per Berga, de ciutat i de construir.
P Ha aconseguit la llista que volia?
R Sí. En un primer moment em van
dir descaradament que no ho aconseguiria, però, un cop fet, tenim

BIOGRAFIA
 Jordi Sabata va néixer a
Berga el 23 de novembre
del 1983. És enginyer tècnic
en telecomunicacions, té el
grau superior en Cant clàssic i contemporani, postgrau en Polítiques culturals
i màster en Gestió cultural.
També ha realitzat estudis
d’especialització en administració electrònica i formació diversa de curta durada en el camp de la gestió
pública. Actualment és professor de cor i banda del
Conservatori de Música dels
Pirineus i de l’Escola Municipal de Música de
Berga, centres en els quals
és membre de l’equip directiu. Ha exercit com a cantant sent membre del Cor
de Cambra del Palau de la
Música Catalana. El seu interès per la política li ve del
seu pare, Toni Sabata, que
va ser regidor de l’Ajuntament de Berga del 1983 al
1987 i del 1991 al 2003 per
CiU.

l’equip que volem.
P Ha criticat la CUP perquè ha invertit poc. Com valora la gestió del
govern dels quatre anys.
R Hi ha un problema inicial: no es
pot governar un ajuntament amb
sis regidors i s’ha fet perquè en el
seu moment la CUP no va voler fer
cap pacte. Això és el primer error.
Ara mateix la decisió està en si volem el mateix que els darrers quatre
anys o volem canvi, i el canvi som
nosaltres. Busquem el màxim suport per tenir un equip prou gran
per treballar en totes les àrees de
manera còmoda.
P Diu que porten un programa
«curt» i «realista».
R Ens poden criticar perquè el programa és massa curt, però n’hem
vist de molt llargs d’altres mandats
que sabem que no s’han complert.
Fem una aposta per presentar un
programa de propostes concretes i
l’hem fet anant a veure les entitats i
veïns. Tenim quatre potes: cap on
volem que vagi la ciutat, propostes
a curt i a llarg termini dividides en
àmbits que esperem consensuar
amb la resta de grups i les propostes
concretes que s’han de tirar endavant ja, de manera urgent.
P Quines serien aquestes que
prioritzareu si governeu.
R Tothom ens parla de la poca qualitat de la ciutat: els carrers no estan
en condicions, hi ha problemes de
neteja... Farem i aplicarem, d’entrada, un pla de manteniment per
arranjar carrers i endreçar la ciutat
perquè hi ha un finançament de la
Diputació per aquesta actuació que
no s’ha fet servir. Treballarem per
mantenir i retenir el talent a Berga i

LES FRASES
PACTES

No es pot governar
un ajuntament
amb sis regidors.
Treballarem amb qui
treballi per la ciutat»
ACTUACIONS

Farem i aplicarem,
d’entrada, un pla
de manteniment per
arranjar els carrers i
endreçar la ciutat»
ENTITATS

Volem crear una
oficina d’entitats
perquè tirin endavant els
projectes i una escola de
l’esport»
GESTIÓ ECONÒMICA

Els diners s’han
d’anar a buscar
i s’ha d’estar molt ben
connectat per trobar el
finançament»
INHABILITACIÓ

Jo no la retiraré
[l’estelada] i la
decisió ha de continuar
sent la del ple»

SOBRE GUSTOS...

Un apassionat de la música
clàssica i de la crema catalana
Darrer llibre que ha llegit: un de

Un moment històric que li hauria

meu sobre història de Berga; per
revisar-lo.

agradat viure: visitar i fer
d’observador en una ciutat com Roma
en la seva època de màxima
esplendor.

Llibre que està llegint ara:

El disc que triaria per escoltar

tota la vida: prefereixo obres com
l’Elias de Mendelssohn o La Creació
de Haydn... moltes!
Últim artista que ha sentit en

directe. Els meus alumnes.
Última obra de teatre que ha vist:

El diari d’Anna Frank, de La Farsa.
Una pel·lícula que no deixaria de

Imagined Communities, de Benedict
Anderson.

Un personatge històric de qui li

Una dita o frase cèlebre amb la

hauria agradat aprendre: J. S. Bach.

Esport que practica ara: vaig a

qual se senti identiﬁcat: que tot
està per fer i tot és possible, de
Miquel Martí i Pol.

El disc que més ha sentit en la

caminar, sovint a Queralt.

seva vida: un que tinc d’impromptus i
Nocturns de Chopin.

veure: soc més de sèries: Vikings.

El seu equip de futbol és... a casa

sempre miren el Barça.
El segueix amb intensitat, va a

veure els partits, només el segueix
de lluny? Més aviat de lluny.
Animal domèstic? Com es diu? No

en tinc.
Plat preferit: unes postres: la

crema catalana.
Ciutat on voldria viure que no fos

la seva: Edimburg.

Esport que més ha practicat, i

Paratge del món on es perdria:

ﬁns a quin punt: handbol de
manera amateur.

Irlanda, Escòcia o també per
qualsevol país escandinau.
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illem de
a de dir l’institut Gu

Sap com s’havi

Berguedà?
e Carrero Blanco].
No ho sé. [Almirant
[correcte].
parks’ té Berga? 1
Quants ‘skate

CARTERA
A LA VISTA
Paga amb el
mòbil i voldria
tenir un avió petit
Viu en casa pròpia o de

lloguer? Pròpia, compartida
amb la família.
Metres disponibles? És un

dúplex.
Segona residència? On? No

en tinc.
Quins vehicles té? Un

Peugeot 406 que té 20 anys.
Telèfon que porta a sobre?

Un Samsung Galaxy de no sé
quin model que em diuen que
m’he de canviar...
Té mútua? Sí.
Si té ﬁlls, a quin tipus

d'escola els porta? No tinc ﬁlls.

que hi hagi més oportunitats. Com?
Creant un centre d’empreses perquè qui vulgui tingui ajuda; o en el
camp del comerç crearem un espai
per connectar la iniciativa privada
amb la pública per desenvolupar
projectes.
P Parlen de recuperar ràdio Berga. Com?
R D’entrada, s’han de deixar de pagar els . euros de lloguer i el
cost dels serveis i traslladar la ràdio
a un altre lloc, i de manera paral·lela
valorar quines són les possibilitats
de model de gestió: directament assumir-ho des de l’Ajuntament o fer
un concurs públic o d’un contracte
programa.
P Ve del vessant cultural. Quines
propostes té per millorar Berga
en aquest àmbit?
R Hem de treballar amb les entitats
de manera més connectada. Fem
dues propostes clares: una oficina
d’entitats per ajudar-les a tirar endavant els seus projectes i una escola de l’esport, que no vol dir que
els diguem com han de fer la feina,
sinó ser un suport en aquest camp.
De manera general creiem que
hem de ser facilitadors de les voluntats de les entitats i hi han d’haver
totes les eines necessàries.
P Què s’ha de fer amb el mercat
municipal?
R El primer és parlar amb les persones que hi estan implicades, però
és clar que una opció que s’ha anat
consensuant de manera informal

PERSONAL I INTRANSFERIBLE

No li agraden les mentides
i, de petit, que li donessin ordres
Què és Déu per a vostè?

Prefereixo parlar de misticitat o
d’allò que t’ajuda a tirar endavant
en moments complicats.
Quants amics íntims considera

que té? Els compto amb els dits
d’una mà.
El moment més feliç de la seva

vida? La vida en parella, la família
o èxits professionals.
I el principal disgust? La mort

del meu pare.
Menja crispetes al cinema?

Amb soroll o sense? Mai.
L'últim bon propòsit que no ha

complert? Anar al gimnàs de
manera regular.
Una prova deﬁnitiva de bondat

és... quan algú s’acosta amb
honestedat per ajudar-te en
moments difícils.
Una prova deﬁnitiva de malícia

és... l’ús de la mentida per
desprestigiar algú.
El que més el molestava que li

fessin quan era petit. Que em
diguessin què havia de fer.
Per a vostè Catalunya és... el

meu país.
I Espanya? El país veí.
La primera cosa que fa quan es

lleva. Posar-me les ulleres. Si no
ho faig, no puc fer res més.
L'últim que fa quan se'n va a

dormir. Apagar el llum.
Reparteixi deu punts entre

salut, diners i amor. 4, 2, 4
Una relació homosexual és

diferent, gairebé igual o
exactament igual que una
d'heterosexual? Exactíssimament
igual.
L'avortament el vol com està,

més liberalitzat o més restringit?
Les mares han de poder escollir.
En el seu somni ideal, què

estaria fent en aquest moment?
Passejant per alguna ciutat
europea, fent temps per fer un cafè
en alguna plaça.

és que la creació d’un pàrquing podria ser una bona opció que ens
permetria revitalitzar el centre i el
carrer Major.
P Ens hem de creure que Berga
tindrà estació de bus?
R Els diners hi són i, com va dir el
conseller Damià Calvet, s’està esperant que l’Ajuntament de Berga digui on vol l’estació per tirar endavant el projecte. Creiem que s’ha de
fer aquest mandat, sí o sí.
P Es pot governar bé sense endeutar-se?
R Els diners s’han d’anar a buscar.
Hi ha hagut una manca de cerca de
subvencions, com han fet molts altres ajuntaments, i alguns de la comarca i de més petits. Per exemple,
el de la Pobla de Lillet restaurarà el
xalet del Catllaràs amb diners externs. S’ha d’estar molt connectat
per trobar les opcions de finançament. La CUP ens parla de la reducció del deute, però, per exemple,
per canviar l’enllumenat de la ciutat
també s’ha hagut d’endeutar, no?
Doncs el mateix es pot fer amb altres projectes importants.
P La inhabilitació de Montse Venturós ha marcat el mandat. Vostè
traurà l’estelada si l’hi demanen?
R Jo no la retiraré i la decisió ha de
continuar sent la que va prendre el
ple, però el focus l’hem de posar en
aquest estat autoritari que, al segle
XXI, és capaç d’empresonar persones per qüestions ideològiques i
que es baralla pels símbols.

Quants diners acostuma a

portar a la cartera? Gairebé
només porto la targeta o el
mòbil a sobre. I solc pagar amb
el telèfon mòbil.
A quins serveis d'Internet

està abonat? (Netﬂix, Spotify,
Amazon...) Netﬂix, Amazon i
Scribd.
La darrera cosa que ha

comprat per Internet? Un joc
de música per al meu nebot.
Quant valen segons vostè

unes sabates mitjanes?
(mitjanes de qualitat, de preu)
60-80 euros.
Un preu adequat per a un

dinar correcte en un
restaurant és... entre 10 i 15
euros si és un menú.
Quants diners s’han de tenir

al banc per deixar de pensar
en els que s’hi tenen? Home,
depèn del moment de la vida,
però potser uns 2.000 euros.
Si ara mateix pogués

comprar-se una cosa sense
preocupar-se dels diners, què
seria? Un avió petitet, perquè
m’agraden els avions.
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Mas recupera el
protagonisme a JxCat
en ple debat de futur
L’expresident es bolca en la campanya i tindrà
un paper per ordenar l’espai post 26-M
NÚRIA ORRIOLS
BARCELONA

Entre dos i tres actes per dia durant
dues setmanes fins a les eleccions
del 26 de maig. És la dinàmica de
l’agenda de l’expresident Artur Mas
en aquesta campanya electoral, en
què ha recuperat protagonisme en
l’espai de JxCat en ple debat intern
sobre el futur de la formació i enmig
del reclam de diversos sectors del
partit perquè ajudi a “posar ordre”
a l’espai polític després dels comicis. La seva participació en els actes
locals, en què els acaldables de
JxCat es juguen diumenge el poder
territorial, equival a la de l’expresident Carles Puigdemont, que és cap
de llista de les europees, o a la del
president Quim Torra, que té
l’agenda de campanya combinada
amb l’activitat institucional.
Els últims dies Mas ha estat a
Tàrrega, Bellpuig, Miralcamp, Soses, Seròs, Alforja, Reus, Prades,
Premià de Mar, el Prat de Llobregat, Banyoles i Girona, a més de
l’acte central de Barcelona al Mercat de Sant Antoni i el míting d’ahir
al districte de les Corts, després
d’haver participat al matí en una
conversa amb la candidata de JxCat
Elsa Artadi i l’exalcalde Xavier Trias. Un diàleg que va tenir l’alcaldes-

sa, Ada Colau, com el blanc de les
crítiques, però que també va servir
a Mas per llançar un dard a ERC: va
avisar que els republicans, quan poden, “sacrifiquen” l’eix nacional per
prioritzar l’ideològic, i abonava així la possibilitat d’un pacte entre
Ernest Maragall i els comuns.
El protagonisme de Mas no és
nou d’aquesta campanya. Quan l’excoordinadora general del PDECat
Marta Pascal va posar sobre la taula
la creació d’un nou partit a principis
d’abril, suggerint que l’expresident
n’estava al corrent, la resposta de
Mas va ser fer pinya amb JxCat i implicar-se en la campanya del 28-A.
Per al 26-M ha redoblat l’aposta.
Ara bé, què implica això per als pròxims mesos? Mas va fer el pas al costat en la investidura del 2016 per sumar amb la CUP i evitar noves eleccions, i el 2018 va abandonar la presidència del PDECat per la pressió
judicial del cas Palau. Ara el seu entorn descarta que torni a ser candidat a la presidència de la Generalitat el febrer del 2020, quan se li acaba la inhabilitació pel 9-N, tot i que
deixa la porta mig oberta quan admet que l’expresident se sent impulsor i responsable del Procés. Però el que sí que apunten diversos
sectors de JxCat és que Mas pot
“ajudar” a ordenar definitivament
l’espai postconvergent després del

L’expresident
de la
Generalitat
Artur Mas ahir
en un acte de
JxCat a les
Corts. ACN

26-M. Amb el PDECat dividit entre
famílies i la hibernació de la Crida
arran de les eleccions, ara tot apunta cap a la creació d’una sola formació amb les sigles de JxCat –presents al Parlament, al Congrés i als
ajuntaments–. La qüestió és com
s’arriba a un únic partit des de tradicions polítiques tan diferents com
les de Jordi Sànchez o Toni Morral
–procedents de l’entorn d’ICV– i els
dirigents de l’antiga CDC, una part
dels quals ha abraçat el projecte de
Puigdemont mentre que la resta volen mantenir el llegat del PDECat.

En la pugna pel poder, que es podria
desencallar a l’estiu, Mas és considerat una veu que cal escoltar tant
per la direcció del PDECat de David
Bonvehí com pel sector crític liderat pel conseller Miquel Buch, mà
dreta de Jordi Turull, que alguns dirigents empenyen perquè piloti la
formació. Mas també té contacte directe amb Soto del Real: segons el
seu entorn, la setmana passada va
tenir una “reunió llarga” amb Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Sànchez. JxCat s’hi juga més que
unes eleccions, el 26-M.e

TVE – Telediario 21 h
21-5-2019
Notícia i imatges del concert de Philip Glass al Palau de la Música Catalana.
Minut 44 .Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-21-05-19/5231362/

Betevé – Informatiu
22-5-2019
Notícia i imatges del concert de Philip Glass al Palau, el dia 21 de maig, que va obrir
l’Orfeó Català interpretant Vessels. La notícia també recull declaracions de Glass durant
la roda de premsa del dia 20.
Enllaç: https://beteve.cat/cultura/philip-glass-palau-musica-piano/

Cadena Ser – Aquí, amb Josep Cuní
22-5-2019
Crònica de la periodista Maricel Chavarria del concert de Philip Glass al Palau de
la Música Catalana.
Enllaç: https://play.cadenaser.com/audio/1558503130_400689/

Catalunya Música – Assaig general
21-5-2019
Notícia del concert d’aquest vespre de Philip Glass, compositor convidat de la
temporada del Palau, i declaracions de músic durant la roda de premsa que va oferir el
dia anterior.
Enllaç: https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/philip-glass-la-inspiracioen-aquests-moments-em-ve-mes-de-la-pintura-que-de-la-musica/audio/1040252/
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CDEFEGBHFIJJBIGIKLEMBNIOEPIPQBFLPQIOLPQBIBFIBOIRPSTENIBUIFIBVWXJJIERBVLBFWYKTLZB[IQIF\BJLR]EQBVLBGK^GBGLFBJ^K^FFBVL
TFIEM^JBVLFJBT^Q_RKITJBEBVLBFLJBGLKJ^PIFEQIQJBVLFBCIFI]B`]LBFWIN^OGIPaLPbBcPBGdFBIQ^KVEQBGLK_BIOIeFLBEBVEJQdJBV]KIPQBFI
K^VIBVLBGKLOJIBKLJG^PBIOeBNIFOIfBIQLPQBEBO^JQKIPQBIKIBEBIVdJBLFBJL]BGLKTEFBVEgLKQEQfBQKIGLFFIb
h^BRIEKLBEPT^KOIQBJ^eKLBLFJBGK^RKIOLJB`]LBT^KOLPBGIKQBVLFB[ENFLB`]LBLPR]IPaBLFBCIFI]BFEBVLVENIBLJBFIOLPQIBVLBP^
G^VLKBIJJEJQEKBLFBGK^GLKBVEIBijBIBklmnoplmqrmqospqtpuvsBIBN\KKLNBVLBU]wIPPLBxLRIByz]PIBP^EIB`]EBJLOGKLBLOBVE]BzJSW
`]IPBFEBGK^G^J^BN^JLJW{bB|LJGLNQLBI`]LJQIB^eKIfB`]LBLFBgIBTLKBTIOZJfBJLBJLPQBN^OGFIR]QB`]IPBIg]EfB`]IKLPQI}NEPN
IPaJBVLJGK~JfBLPNIKIBKLGBFIBJLgIBLPLKREIB^KEREPIFBIFBLJN^FQIK}FIbBJBO^JQKIBN^PQLPQBGLK`]dBDIBLPgLFFEQBe~b
CLFB`]LBTIBIFBN^PNLKQBVWI`]LJQBgLJGKLBVLJQINIBFIBJLgIBEOG^KQ\PNEIBGLK`]dBEPQLKGKLQIK\BFIBJLgIBOJENIBIFBN^JQIQBVL
V^JBGEIPEJQLJBIFJB`]LBDIBeLPLQBEBGLK`]dBLFBGK^RKIOIBKLTFLMIBGLKTLNQIOLPQBLFBJL]BKLN^KKLR]QBEBLg^F]NEZBO]JENIFBIF
GEIP^BIOeB^eKLJBVLJBVLBuq nsfBVLBjBIBFIBKLNLPQBlnoumoql pqunnuvuluqpquqlumrfBVLBijbBXBO~J
IOeBFWYKTLZB[IQIF\BEPQLKGKLQIK\BxLJJLFJfBN^OG^JENEZBVLBBIKKIPIVIBGLKBXFeLKQBH]EP^gIKQfB`]LBLPBJLK\BLF
GEIPEJQIfB`]LBT^KOIBGIKQBVW]PIBQKEF^REIB^PBLMGKLJJIBLFBFIOLPQBJ^eKLBN^OBFIBD]OIPEQIQBJWIFF]PaIBNIVIBN^GBO~JBVLFBJL]
^B^KR\PENBEBPIQ]KIFBIgIPIPQBNIGBIB`]LFN^OBEOIREPIKEb
FB[ENFLBCDEFEGBHFIJJBGLKOLQK\BQLPEKB]PIBgEJEZBN^OGFLKQIBVLBFIBJLgIBVEgLKJEQIQBT^KOIFBIOeB]PBD^KEQwZBIOGFLB`]LBgIBVLJ
VLBFIBOJENIBGLKBIBGEIP^BEBN^KIFBVWI`]LJQBGKEOLKBN^PNLKQfBIBFW_GLKIB^BFIBOJENIBVLBNIOeKIBIOeBEPQdKGKLQJBVL
NIQLR^KEIBN^OBLFB[^FFLRE]OBx^NIFLBHLPQfBLFB]IKQLQBHLKDIKVB^B[hib
IBQKILNQ_KEIBVLBHFIJJB~JB]PIBKLNLKNIBN^PJQIPQBGLKBG^JIK}JLBIBGK^gIBOEQIPIPQBLFBN^PQINQLBEBVE\FLRBIOeBIFQKLJ
QKIVENE^PJBO]JENIFJBEBIKQSJQÈ]LJBLFBJL]BIOENB|IgEBUDIPIKfBOJENJBEPVSRLPLJBOLMENIPJB^BN^FFIe^KINE^PJBIOeBOJENJ
N^OBIgEVBaKPLfBU]wIPPLBxLRIB^BI]KELBXPVLKJ^PBIEMSBN^OBIOeBIFQKLJBVEJNEGFEPLJBN^OBFIBGEPQ]KIfB^PBLJBO^JQKIBLF
JL]Be^PBJIeLKBLJN^FQIKBEB^PBPWIGKLNEIBLFBR]JQBGLKBFIBVEJNEGFEPIBEBFIBGLKJLgLKIPIBEB`]LBIg]EBKLGKLJLPQIBFIBJLgIBGKEPNEGIF
T^PQBVWEPJGEKINEZb
CDEFEGBHFIJJB~JB]PBNKLIV^KB`]LBQKLeIFFIBO~JBEBO~JBFLPQIOLPQB`]LBOIEBEB`]LBP^BJLBJLPQBFFERIQBIBNIGBLJN^FIBN^OG^JEQEgI
IB`]EBVLTLPJIKB^GQIPQBGLKBJLR]EKBLPKÈ]EPQ}JLBVLBP^gLJBEPTF]dPNELJbBX`]SBKI]BFIBT^KIBVW]PBLMGLKEOLPQIQBIKQEJQIbBI
T^KIBVW]PB^gLBN^OG^JEQ^KBVLBg]EQIPQI}V^JBIPaJbBB
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