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÷ concerts
Divendres,5
KAMAAL
WILLIAMS
Jazz
El jazzest~vivintunanovaera
daurada
gr~ciesal talentde joves
cornWilliams.
El pianistaIondinenc
s’estrena
ensolitari amb
TheReturn(2018).LA[2].NOU
DE
LARAMBLA,
113. HORA:
2OH.PREU:
22~ANTICIPADA,
25£ATAO.UILLA.
¯ Redtkt.com
MARWAN
Ean,cdd’ autor
Mispaisajesinteriores (2017)
la delicadacaixaderesson~ncia
on s’hanamagat
els ~ltims versos
escrits per aquestcantautor.APOLO. NOU
DELARAMBLA,
113. HORA:
21H.PREU:
22£ANTICIPADA,
25£A
TAQUILLA.
¯ Proticketing.com

RAYLAND
BAXTER
Countryaltematiu
Baxterensvisita perprimera
vegadaambla missi6de donara
conEixerel seutercer disc, Wide
Awake
(2018).SIDECAR.
PL.REIAL,
HORA:
21H.PREU:
19£ANTIEIPADA,
23~A TAQUILLA.
¯ Sidecar.es

RICKASTLEY
Pop
Iconadelsanysvuitanta,Astleyest~
vivint unasegona
joventut.A la sala
BARTS,
presentar~
el seunoudisc,
BeautifulLife (2018).BARTS.
AV.DEL
PARAL.LEL,
62. HORA:
21H.PREU:
39£
PREU
ONIC.¯ Ticketmaster.es

Dissabte,6
LOSSECRETOS
Pop
Bandafonamental
enla histbria
del poprockestatal, LosSecretos
fan escalaa Barcelona
dins la gira
de celebraci6de140E
aniversari.
AUDITORI
DELFORUM.
PL. DEWILLY
BRANDT,
11-14.HORA:
21.30H.PREU:
ENTRE
28136£.¯ Proticketing.com

SIMONKEENLYSIDE
&
MALCOLM
MARTINEAU
Cl~ssica
L’aclamatbariton anglesse suma
al programa
del LiedFestivalVictoria delos Angeles
ambunrecital
en qu~estar~ acompanyat
pel
pianista MalcolmMartineau.PALAU
DELAMOSICA
CATALANA.
PALAU
DE
LAMOSICA,
4-6. HORA:
21H.PREU:
ENTRE
20135~.[] 20%DEDTE.
~ Entradasdevanguardia.com

Dimecres,10
ELSSURFING
SIRLES
Indie rock
MATTHEW
HERBERT
Elec~r~nic~
Vanset I’accentestripati sulfur6s THEWAVE
PICTURES
Indie rock
en el revifamentdel poprocken
Herbert~stota unainstituci6 de
S6nunadeles formacions
m~ssinI’electrbnica. FantasticWoman
catal~d’inicis demil.lenni. Banda gularsdel subsolmusicalbrit~nic.
(2018)~s I’ultima entregade
deculte, fa diesquepenjael cartell Brushes
WithHappiness
(2015)
sevadiscografiafascinant.RAZZ- d’entradesexhaurides
per als dos
el seuquinz~treball. UPLOAD.
MATAZZ.
ALMOGJ~VERS,
122. HORA: concertsderetorn a Barcelona.
DEFRANCESC
FERRER
I GU~,RDIA,
13.
01H.PREU:
19EANTIClPADA,
23~A
DEEAR.
PL.REIAL,
7. HORA:
21H.PREU: HORA:
21H.PREU:
12£ANTICIPADA,
15£ATAQUILLA.
¯ Estrellagalicia.es
TAQUILLA.
¯ Salarazzmatazz.com ENTRADE$
EXHAURIDE$.
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PALAU ROBERT

AURELI CAPMANY I PATUFET

L LLOC: Palau Robert. Passeig
de Gràcia, 107. Barcelona.
D DIES: ﬁns al 20 de gener. De
dilluns a dissabte, de 9 a 20 h;
diumenge i festius, de 9 a 14.30
h. E ENTRADA: gratuïta. n Patufet, on ets? explora el llegat de l’escriptor i folklorista Aureli Capmany,
que va dirigir la revista infantil Patufet. L’exposició consta de deu
apartats que es fan ressò del treball
de Capmany, que va ser un dels fundadors de l’Orfeó Català (1891) i
l’Esbart Català de Dansaires (1907) i
va tenir un paper actiu en camps
com les rondalles i les festes.-TMR
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Cataluña
EFE

José el Tomante,
Tomatito
y Chicuelo
conversan ayer
en el Born
sobre cómo
han mamado
flamenco desde
pequeños

Las claves
● José del

Tomate con
invitado.
La sala Luz de
Gas acogerá el
4 de noviembre el segundo
concierto del
hijo de
Tomatito en
solitario para
presentar su
primer disco.
Eso sí, contará
con la ayuda
de su padre en
un tema.
● Tomatito y

Flamenco, cosas de casa
El Festival de Jazz
acoge De Cajón!, siete
conciertos ﬂamencos
con grandes maestros
y nuevas ﬁguras
Un
homenaje a
la figura de
Bebo Valdés
El festival
también
acogerá el 14
de noviembre
en el Palau de
la Música el
concierto de
Diego el Cigala
con el que
recordará el 15
aniversario de
la publicación
de «Lágrimas
negras». El
concierto
también servirá
para celebrar la
figura de Bebo
Valdés,
fallecido en
2013.

Carlos Sala - Barcelona
En su 50 aniversario, después de
un doble concierto de Tomatito y
Enrique Morente, el icónico guitarrista invitó a familiares y
amigos a celebrar su cumpleaños. Ya era tarde, de madrugada
y aquello era un gran jolgorio,
con cualquiera cogiendo la guitarra y deleitando a la numerosa y
feliz audiencia. Uno de los invitados fue Joan Anton Cararach,
director artístico del Festival Internacional de Jazz, que miraba
asombrado. «¿Quién es el que
está tocando ahora», le preguntó
a Tomatito, asombrado por el
talento puro de aquella guitarra.
«Nah, es mi primo», contestó
Tomatito con desgana. «¿Y con
quién toca?», preguntó Cararach.
«¡Mi primo! Con quién va a tocar,
no es profesional!», señaló extrañado Tomatito por la pregunta.
«En aquella ﬁesta vi cómo la
tradición oral del ﬂamenco convive en estas grandes familias y

crean vida y tradición», asegura
el director del Festival de Jazz.
Porque la guitarra, para la familia de Tomatito, es el juguete
con el que todos los niños quieren
jugar. En esa misma cena, un
niño de unos seis u siete años
cogió la guitarra y también dejó
a Cararach con la boca abierta.
Era el hijo pequeño de Tomatito,
del que evidentemente había
heredado la pasión por el instrumento. Diez años después, debuta
en solitario, con su primer disco
bajo el brazo, y la sensación que
las sagas ﬂamencas nunca se
rompen. «Cuando yo salía a la
calle de pequeño, todos estaban
fuera con una guitarra, era imposible no querer aprender a tocar»,
comenta Tomatito
Él insiste en que nunca forzó a
que su hijo tocara su guitarra,
sólo le dejó la libertad para hacer
lo que quisiera. «Vivías el ﬂamenco, veías a mi padre, día a día, y
se te contagiaba ese amor por la
música, por el ﬂamenco y por la
guitarra. Ni siquiera tenía que
enseñarme nada, sólo viéndole ly
estudiándole lo aprendías todo»,
recuerda José del Tomate que a
los tres años ya cogía la guitarra
de Tomatito momentos antes de
que se la arrebatara de las manos
para ir a tocar en un concierto
frente a 2.000 personas.

El hijo de Tomatito abrirá la
gira de su primer disco en solitario en la inauguración del De
Cajón!, el ciclo ﬂamenco del Festival de Jazz de Barcelona. En
total serán siete grandes conciertos con nombres como Diego el
Cigala, Mayte Martín, Chicuelo,
Kiki Morente, Vicente Amigo y el
dúo formado por Tomatito y José
Mercé.José Del Tomate presentará «Plaza vieja» un disco en el que
ha querido mostrar su amor por
un género inabarcable y siempre
abierto a las nuevas ideas y nuevos planteamientos. «Yo siempre
le he dicho que no hay que ser el
mejor guitarrista, sino ser de los
mejores. Si uno intenta ser Paco
de Lucía acabará no sólo con
tendinitis en los dedos, sino con
una tendinitis mental, que es
mucho peor. Lo que he intentado
enseñarle es que lo que importa
es el amor al instrumento y la
personalidad para hacértelo
tuyo. No necesitas ser perfecto
técnicamente, ni ir muy rápido o

Tomatito, Diego el Cigala,
Vicente Amigo, José Mercé,
Chicuelo, Kiki Morente o
José del Tomate
protagonizan el ciclo

muy lento, sólo que suene a ti»,
aﬁrma Tomatito.

30 años después
José del Tomate tocará el 4 de
noviembre en la sala Luz de Gas
y contará con un invitado muy
especial, su padre. «Sólo me ha
dejado que participe en un tema,
pero al menos no me ha dejado en
la calle. El disco suena muy bien,
estamos muy orgullosos», comenta Tomatito. El guitarrista
volverá una semana después de
su gira presentación del disco que
ha realizado con José Mercé, la
primera colaboración con un
cantaor después de los tiempos
de Camarón de la Isla. «Mercé es
como mi hermano, nos divertimos juntos, y decidimos colaborar con un disco muy ﬂamenco,
con palos clásicos, no para agradar a nadie, sino para sacar lo que
teníamos dentro», señala Tomatito, que asegura que en su casa
cuenta con 60 guitarras, pero que
él sólo toca una. «Las demás las
toco yo», bromea José.
El resto de conciertos cuentan
con Mayte Martín presentando
«Tempo Rubato»; Diego el Cigala
y los 15 años de «Lágrimas negras»; Kiki Morente, hijo de Enrique Morente y su «Albayzín» o
la «Memoria de los sentidos», de
Vicente Amigo.

José Mercé.
El 16 de
noviembre, el
Palau de la
Música acoge
la unión de
Tomatito con el
cantaor José
Mercé, la
primera vez
que el
guitarrista se
une en un
disco con un
cantaor
después de
Camarón.
● Chicuelo

para cerrar el
ciclo.
La sala 2 del
Auditori
acogerá el 30
de noviembre
la presentación
del nuevo disco
de Chicuelo,
«Uña y carne»
donde el
guitarrista
catalán ha
añadido
nuevos palos a
su repertorio.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 6

O.J.D.: 1914

TARIFA: 1054 €

E.G.M.:

ÁREA: 421 CM² - 40%

SECCIÓN: OPINION

5 Octubre, 2018

El forat negre delícas Palau'
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que tenia al costat en la nit lleidatana sabia que els forats

rem sis persones I estàvem en una terrassa de Lleida,

enfora, ans al contrari, s'han quedat atrapats dins el forat per

i desprès d'un sopar frugal vàrem començar

una

a mai més sortir. Després de fer aquesta assimilació entre els

negres són les restes d'estrelles que han mort i explotat. No

conversa sobre diferents temes d'actualitat. Una d'elles,

diners robats i el forat negre, sabia que allò del forat negre el

són, en realitat, forats, sinó concentracions de matèria tan

no recordo el motiu, va preguntar-se i ens va preguntar sobre

meu amic ho deia per deferència cap a mi, ja que ell sap que

denses i amb tanta força de gravetat que res que hi hagi al

l'espoli del Palau de la Música, si sabíem si els condemnats

m'agraden el forats negres per la seva incertesa científica en

seu interior pot escapar, ni tan sols la llum. Aquesta és, si més

estan a la presó i si han pagat la multa que els imposa la

el seu interior. El que passa a l'interior dels forats negres és

no, la teoria acceptada fins ara. El prestigiós científic britànic

sentència de principis d'aquest any, desprès de 8 anys i 8
Stephen Hawking va donar a conèixer una nova teoria sobre

mesos d'aquesta macrocausa. La veritat és que ningú sabíem

els forats negres. Segons ell, sí que és possible sortir d'un,

com ha quedat el compliment d'aquesta sentència. Si algú
està a la presó i si s'han pagat les multes, algunes milionàries,

però no per tornar al nostre univers, sinó per accedir a altres

com és el cas de Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull,

d'alternatius.

Daniel Osàcar i Convergència Democràtica de Catalunya, a la

Fins ara es creia que tota la matèria engolida pel forat negre

que se li imposa 6,6 milions d'euros per percebre comissions

no surt de dins, com el cas dels diners espoliats pel cas Palau,

de la constructora Ferrovial, a través del Palau, a canvi de

però ara sabem que els forats negres són mes ètics i nobles

l'adjudicació d'obra pública durant els últims governs de Jordi

que les 12 persones i CDC, condemnades per l'expoli de

Pujol.

l'entitat cultural catalana. Dels forats negres, quan estan tips,

Com ha pagat CDC o el PDeCat aquesta quantitat de diners,

hi surt energia en forma de polsos massius de raigs X, eructes

d'on els ha tret? Les confessions de Fèlix Millet i Jordi Montull

de gas en forma de núvol, xorros de material a velocitats

sobre les comissions il·legals del 3 i 4% foren una bomba en

properes a les de la llum, projectils

la línia de flotació de Convergència, aquella de Jordi Pujol i

gasosos de la mida de

planetes i la cèlebre radiació de Hawking.

Artur Mas, aquest últim desvinculant-se totalment de la seva
Durant anys Millet i Montull varen saquejar sistemàticament

responsabilitat, per la qual cosa, va fer el viratge de la coalició

el Palau de la Música en benefici propi i varen possibilitar

nacionalista fins arribar al JxSÍ independentista.
L'amic de la nit lleidatà que havia iniciat la pregunta sobre

motiu d'un debat apassionat entre els físics, una conseqüència

que els diners arribessin a les arques de Convergència. No

el cas Palau en veure que ningú li podia donar una resposta

de les contradiccions entre Einstein i la física quàntica. Seguint

se pas si la presó i les multes es faran efectives, però als sis

sobre l'estat de la qüestió pel que fa a la presó i als diners de

la lògica de la relativitat, Einstein considerava que t o t allò que

amics d'una terrassa lleidatana en una nit de finals d'estiu, ens

la sanció, ens va dir que aquest cas és com una mena de forat

entra en contacte amb un forat negre és xuclat per ell i acaba

agradaria que la sentència es complís en la seva totalitat, tal

negre astronòmic que s'ha cruspit les desenes de milions

sent destruït. En canvi, pels defensors de la física quàntica la

com fan els forats negres desprès d'engolir-se les estrelles, al

amb bitllets de 500 euros i que no han tornat a surar cap

informació física és eterna i no pot ser mai destruïda. L'amic

tornar cap a l'Univers part de la matèria que s'han cruspit.
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L’alcalde (també) de les elits
E L M I RAD O R
Raúl Montilla

Un dels primers comentaris que
ahir va sentir Manuel Valls quan va
entrar al Cercle del Liceu com a
ponent d’un dinar col·loqui sobre
Europa, que va acabar versant sobre Barcelona, va ser si no temia
que la visita a aquest club privat
d’estil anglès, inaugurat el 1847, reforçaria la seva imatge com a candidat de les elits.
Va somriure.
Ielcertésqueleselits,comaconcepte, van estar més presents en el
seu discurs que el seu avi Magí, una
constantenlessevesintervencions,
però a qui ahir no va anomenar (sí
que va esmentar el seu besoncle
Manuel, un virtuós del piano, la
guitarra i la flauta que va posar música a l’himne de FC Barcelona).
Les elits van fer la seva primera
aparició quan l’alcaldable, una vegada servit i consumides les postres, va començar la seva intervenció sobre Europa: “Una ciutat sense
elits no és possible; elits econòmiques, socials, universitàries...”, va
apuntar. “Hi ha un discurs contra
leselitsqueésmoltperillós”,vaafegir en el context del Vell Continent.
Ivapassaraparlardegihadisme,de
la necessitat de cooperar amb
l’Àfrica, d’una Europa forta... Però
la qüestió de les elits va tornar en el
tram final del col·loqui, quan els comensals prenen la paraula.“Soc el
candidat de les elits? Què són, les
elits? Els que governen la ciutat
ara?”, va preguntar l’ex-primer ministre. “Els independentistes estan
avalats per les elits?”, va afegir. “No
soc el candidat de les elits ni d’Aigües de Barcelona ni de Ciutadans”, va subratllar.“No hi ha cap
altre propòsit per a un alcalde que
ser l’alcalde de tots. La ciutat és de
tots”, va sentenciar.
Aleshores va aprofitar per remarcar que la gestió de l’espai públic és una cosa que afecta tots els
ciutadans. “La Guàrdia Urbana necessita ordres clares”, va apuntar
Valls, que va qualificar el top manta
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MANÉ ESPINOSA

El candidat Manuel Valls ahir amb el president del Cercle del Liceu, Francisco Gaudier

com un problema de convivència.
El candidat va advocar per l’aliança
del sector públic i privat, i va assegurar que una ciutat no funciona si
no es deixen de veure enemics per
tot arreu: “El meu enemic és l’atur,

Manuel Valls proposa
“optimisme i il·lusió”
per a una Barcelona
amb una projecció més
important
la inseguretat”, va manifestar, insistint en la necessitat de canviar el
to d’un nou discurs de ciutat que
doni la benvinguda a tots els que
vulguin invertir-hi.
Davant una concurrència més
gran de l’habitual (més de 140 comensals i diverses àrees addicio-

Traspàs de poders
entre Alfred Bosch

nals afegides al saló central), Valls
nonomésvaparlard’elits;tambého
va fer d’optimisme, que va ser una
de les promeses –no la va enunciar
com a tal, però va semblar-ho– que
va formular.
Optimisme per a la ciutat. Per al
futur.
La proposta va ser aplaudida.
També va proposar il·lusió. Uns
Jocs Olímpics d’hivern? Sí, una
possibilitat. “S’han d’inventar nous
projectes”, va etzibar l’ex-primer
ministre francès en la seva defensa
d’una Barcelona global, oberta al
món, amb protagonisme europeu,
en què la cultura, va dir, pot ser una
de les claus del seu futur. I per això
va defensar la indústria editorial de
Barcelona, va parlar del potencial
del Liceu i el Palau de la Música
com a exemple per atreure més espectadors (un gest de complicitat
amb el turisme de qualitat, “que no
és l’enemic; només requereix una

bona gestió”). I va deixar caure la
possibilitat d’una sucursal del museu del Prado a Barcelona. “Encara
que sigui per establir un diàleg amb
el Govern central!”.
La independència? Inevitablement va sortir aquest tema. “Jo tinc
una posició molt clara sobre el secessionisme, però jo no vull ser el
president ni de Catalunya ni d’Espanya”, va dir. “El catalanisme
molts l’han deixat en l’independentisme. No: el catalanisme és de
tots”, va afegir.
Valls va acabar la seva intervenció definint-se com un “moderat”
d’esquerres, i va anomenar algunes
delessevesinfluències:OlofPalme,
Felipe González –“quan va governar”–, Willy Brandt... “Soc un candidat independent”, va afegir sobre
l’aval de Ciutadans. I es va mostrar
convençut que rebrà el suport d’altres partits.“Vull ser l’alcalde de
l’interès general”, va insistir.

G
r
c
c

B

E
p
t
d
t
c
a
d
a
“
c
d
l
g
t
v
a
u

VilaWeb Paper

14
vilaweb.cat
5 Octubre,

2018

Divendres 5 d’ocbtubre 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 14

O.J.D.:

ANÀLISI90%
TARIFA:

E.G.M.:

ÁREA:

SECCIÓN: ANALISIS

SIGNATURES ACTUALITAT 24H

El judici del
Suprem contra
l’1-O pot ser
televisat?
Tribunals Els advocats valoren de
demanar, en l’escrit de defensa, que
s’emeti el judici

La sala segona del Tribunal Suprem espanyol acollirà
el judici als independentistes. . E.P.

ROGER GRAELLS FONT

E

áÛė³ÏÏ³ºázĄÏ«ėêáqėprem espanyol contra
l’1-O i els presos polítics
es farà, probablement, al
gener. El compte enrere
ÛÌóèºê°đÏáºĈĈºđèêºĈ
vinents, la sala segona ha de
fixar la data d’obertura de
Ûė³ÏÏóĄáÏÌ³ºđĄèÏđĄºáĈ
ºĈĄÏđĈ³ºáĸĈáÏÏáɭėsació popular que exerceix la
ultradreta i els escrits de la
defensa. Fonts dels advocats
dels presos polítics han explicat a VilaWeb que valoren la
possibilitat de fer una petició
formal en aquest escrit perăėÁºáÛė³ÏÏĈÏÆėÏđºáºĢÏĈđɐ
ɫ#ĈÏèĀĄºĈÏê³Ï«áºɜăėºĈÏÆėÏđºáºĢÏĈđɝĀºĄăėÁºáÛė³ÏÏ
pugui fiscalitzar-se públicament i tothom pugui veure què passa’, raona un dels
ááºđĄđĈɐIɭºèÏĈĈÏô³ºáÛė³ÏÏ
pot tenir dos efectes. D’una
«ê³ɊáĸĈáÏđįÏôĀĘ«áÏ
de la manera com es desenĢóáėĀºáÛė³ÏÏɐɭėêáđĄɊ
que tothom pugui accedir
directament als arguments
de la fiscalia, de l’acusació
popular i dels advocats defensors, i també de les al·legacions dels encausats.
Encara que els advocats ho
demanin, la decisió la prendrà el Suprem. ‘Probablement
no els convé, però ha de prevaldre el dret d’informació’,
sosté un dels lletrats. ‘Pensar
que l’interès que suscita el
Ûė³ÏÏêó»ĈèóđÏėĈėĸÏºêđ
per a televisar-lo els costarà
de sustentar’, diu. No obstant
això, els advocats de la defensa també són conscients que
al Suprem no li cal aplicar un
criteri raonable ni que tingui
en compte els precedents.
De fet, tota la instrucció del

ÛėđÆºi«áóIáĄºê»ĈĀáºna d’irregularitats, tal com
han denunciat unes quantes
vegades, i les acusacions de
violència contra els presos
polítics s’han construït a partir d’un relat incriminatori.
El 9-N, el cas Palau i la
trama Gürtel, alguns dels
precedents
êÛė³ÏÏ»ĈĀĘ«áÏĀºĄêđėralesa. Només es pot prohibir
l’emissió dels processos de
caràcter privat o que afecten
menors d’edat. Aquest serà un
dels arguments de la petició de
la defensa perquè el Suprem
autoritzi l’emissió en directe
³ºáÛė³ÏÏđóđĈºáĈ³ÏĄÏÆºêđĈ
independentistes encausats
en la macrocausa contra l’1-O.
Tot i que no hi ha un criteri establert, sempre s’ha de
ponderar el dret d’informació.
Aquest és el criteri que va
aplicar-se per emetre altres
Ûė³ÏÏĈèº³Ï¤đÏĈÏ³ɭÏêđºĄÁĈ
ĀĘ«áÏɐ#ĈºáĈ³ºáÛė³ÏÏá
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) contra
l’ex-president de la Generalitat Artur Mas, l’ex-vice-presidenta Joana Ortega
i l’ex-consellera Irene Rigau
per l’organització del 9-N.
"áĈiáėɊđè«»ÛėđÛđá
TSJC, també va ser televisat.
êáđĄº³ºáĈÆĄêĈÛė³ÏÏĈ
televisat dels últims temps va
ser el d’una de les peces de la
trama Gürtel, a l’Audiència
espanyola. Pel que fa al SuĀĄºèɊºáđĄÏ«ėêáăėºÛėđÛĄ¤á
macrocausa contra l’independentisme, va acceptar d’emeđĄººáÛė³ÏÏóêđĄáɭºĨɢóêseller Francesc Homs, també
per l’organització del 9-N.
6óèĈĢĈºĄÛėđÛđáqėĀĄºè
i no al TSJC per la seva condició d’aforat com a diputat del
congrés espanyol.
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Betevé – Àrtic
27-9-2018
Albert Galceran recomana el concert del pianista Sir Andràs Schiff al Palau de la
Música Catalana, el dia 4 d’octubre de 2018 dins el cicle Palau Bach. Minut 8:40.
Enllaç:
https://beteve.cat/artic/opera-musica-classica-escocia/

RAC1 – Via Lliure
30-9-2018
El periodista Albert Beorlegui parla de l’inici de Cinemàtics, amb una conferència a la
llibreria Gigamesh el 3 d’octubre i el concert associat de la Simfònica del Vallès el 6
d’octubre (Simfònics al Palau). Cinemàtics és un itinerari de L’Hivernacle del Palau
del qual Beorlegui és el conductor de les quatre conferències que el conformen.
Minut 1:30
Enllaç:
https://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/fe85a7b5-2b6f-4ee7-aece-3ce36337cd9c

1233456778889 97 57
 1233456773833975
 123345677459 9777! "#$%&!'%(&(!$# ('%
)1233456774 954 3*9757 5
12334677 59785337559424 +
,

1233456778889 97

1233456778889  937734 -.& !%.& !(747.4 3 
/012345678913:696325;0192012;34506<

=>
7?4;@347?A>AB7A44312A7A@C7D34601A>;5A5
EFGHIJHKLMLNIOPQJHLRSTU

123345689 46332 59323946 66 3569 6
!3"#$%&25459459366462556'($)#*'2+, 9-.4,5/4252122
0 6122+!3 54539 535263$456#78945:64 69;26<.4
665 36393=3493>?62@35
ABCDEFEEGGHIJEKELMGGNOEPHQKE
OERSQNELHKPSTKHUEFEKVCWENXEIFYNE
ZENHFEIE[EOTFSFEKE\HQIEUN]LHUEOM
EKE^KE_E`EIFaEbOH[OcEb\bQEdE
OSKFPSUPeTKNUEbIUSIUHQFfbH[
TEGEIFgISGHIKcHXPHQNhIUNE[UEIdNEKE
dNLELHKGfbHPb\HIEKcHGUHIEQNCabGF
HKGEONUG[KEiEOMKNE[HKGSQ\EINFjELSQG[
HKRbQEFNbIEGHQdNLSQEC^HQkHIFQEQEK
FHOPKHObGNUEKOlGTSINULHKO]IN
FQSTEQgFHKEPKEFHETHIPKHIE
LcHIFbGNEGFHGfbHUQHbHIHIHKFEKHIF
RSdHlGFSFEbIEGEFNGiEUUN]CmdEdEKHQ
KEPHIECYEdEKHQOSKFKEPHIEC
nKopqrstuvuwxy[fbHLHbHKGHbISOE
KEPKE_ELHzELQNLSI{N{EKcHLNiNUNSIHGFbLNEdHIHKGFQHGUSOPSIHIFG|}u~wrsqu[dNSKM[ruwrs y[dNSKSIUHKN
pysuuppr[PNEISg[HIGdESiHQNQbIEEPSGFEGH\bQE[EOTbIQHPHQFSQNfbHHKGGHbGOHOTQHGUSIHNXHIOSKFTlN
fbH[ISlGTEKLHQLHLNQg{S[GcHGFNOHICnIKEPQNOHQESTQE{NFQSTHOHdNLHIFHKPHQfbh^ETKSDMEj[LcSQN\HIFNIHQiHIJ[
GcHGFQHIEdEEK^EKEbISISOlGUSOEdNSKNINGFEGNI]FEOTlUSOEUSOPSGNFSQCnKGHbSPbGlGbIEOHQEdHKKSGE
QHUHQUENIFHQNSQ[TbGUEIF[EK{SQE[jSIHGLHUSIiSQFNQNGUSG[ENXkGM[THIUEKUbKEFG[HIbIESTQEfbHUSOTNIEdEHKKNQNGOH
EOTFQE_SGQMFONUGNPQS\QHGGNSIGOSKFTHIHIKKE_ELHGHIFQHGNKHIUNGHXPQHGGNbGCZcHGFNKHGPSFHOOEQUEQHIbI
PSGFQSOEIFNUNGOHPKHLHQHiHQhIUNHG[iQbNFLHKPQSUlGLcEPQHIHIFEF\HLcbIERSdHIMGGNOEiN\bQEfbHPQSOHFNfbHLHGPQhI
EbFHIFNUNFEFPHQkfbHHIUEQE{ELcHGUQNbQHOSKFPHQFQSTEQbIEdHbPQkPNEEOTEbFSQNFEFCZcSTQEHGFVLHLNUELEEKPQSPN
QMSEOEKHG[fbHKEdELHiHIGEQEOTPEGGN]NFhUINUEgOEK\QEFfbHISFSFG{EIEUETEFHKGHGFbLNGg[EOTFEKHIFN
HKH\VIUNECIESTQEfbHFQEIGOHFFSFHKTE\EF\HLHKGUKVGGNUG|NISFEIFUKVGGNUGgfbHPQVUFNUEOHIFOENETEILSIEKE
WHKKHGEC
ZEGH\SIESTQEfbHdEPQHGHIFEQKEPQSOHFHLSQEE\QbPEUN]dEGHQHK/225 525 '5? LH
aSEfbMIbQNIE[fbHUSOHI_EEOTbIENQHLHGbGPHIGNLHGPQlGE\EiEdSKELE[PHQEUETEQdNb[EKH\QH[LHGNOTSKF[
FEKOHIFUSObIFQE_LHQEIjEKGfbHPSUEPSUHGdEiHIFOlGOEFhQNUCZcSTQEdEGSIEQTQNKKEIF[OSKFTHIHfbNKNTQELEN
EOTbIENOPKNUEUN]FEKfbHHKGOeGNUGQHGPNQEdHIEOTHKUSGNEOTKcNIGFQbOHIFLHiSQOESQ\VINUECGbIFSUEQOSKF
PKVGFNU[fbHiE\SN\LHdHbQHCnKPNEISLcpysuupprdEGSIEQOSKFEOETKHPHQk[EK{SQE[PQHUMGHIKcEFEU|KN
PHQLSIHOEK\bIHGISFHGiEKGHGfbHHGdEIHGUEPEQg[EOTPHQGSIEKNFEFNFEKHIFCnKdNSKSIUHKLHKPSQFb\bhGruwr
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ISFETKHEUELEUSOPVGCnKUEQVUFHQLHKEPH_EdEGHQFQEIGOhGEOTEbFHIFNUNFEFCnKPNEISdEGETHQFQSTEQHKGHbKKSU|
EOTbIGHOPQHLNiMUNKHfbNKNTQNHIFQHHKPQSFE\SINGOHNKcEUSOPEIJEOHIFgNdEHXUHKKNQHIKHGLSTKHGISFHGNHKGFQNIEFGC
nKdNSKSIUHKdEiHQbIEPEbGELQEOVFNUEEOTOSKFLHGHIFNFNdEFSQIEQELHOSGFQEQFhUINUEHIbIESTQEfbHPSFEQQNTEQ
EGHQ\QHbHIHKUEQVUFHQPHQkfbHFEOTlLHGPQhIFQE_SGLHdNLENSPFNONGOHCnKdNSKMdEKNLHQEQHKUSIRbIFEOT
HIFbGNEGOHHIbIENIFHQPQHFEUN]HI\QHGUELSQEN{SIHGFEC
KEGH\SIEPEQFdEEUFbEQrusxqs xp¡uuw[EOTKE¢5622£463 3¤¥95 69634459¦'
§¨[LHQEIjZNGjFCZEGHdENIFHQPQHFEUN]dEGHQLcbIEHXFQHOEGHIGNTNKNFEFCZEGHdERSdHIHGEdEdhIUHQKE
NOPSIhIUNELHKcSQ\bHLHK^EKEb[bINIGFQbOHIFOSKFELHfbEFPHQKcSTQE[HIUEQEfbH[GH\SIGUSOHIFEdEHKPQSPN
NIFhQPQHF[IS{SlGFEIFPHQKEGEKE[PHQfbhKNiEKFEHKPbIFLHQHdHQTHQEUN]fbHFHIHIKHGHG\KlGNHGCZHG{SQHGLcHGFbLN
PEGGELHGKHGLSFjHLHKEINFdEIdEKHQKEPHIEPHQEGGH\bQEQFSFHGKHGFHUKHG[QH\NGFQHG[PHLEKGNFHUKEFG[fbHKNdEI
PHQOHFQHFSUEQKcSTQELHOHOkQNEC`H\bMzHQUELEKdELHUNLNQfbHKcEGGNGFNGGNIHIHKUEIdNLHQH\NGFQHGPHQISGEUQNiNUEQ
ObGNUEKNFEF[NdEGHQbIESPUN]OSKFHIUHQFELECYEGHQbIZNGjFPKH[dNQFb]GNHXFQHOELEOHIFUSOPKNUEFfbHLHOEILEdE

5 5 8 74! 7
8 9"#57 3386$8 778
!%38 58 38 &! 5'$8
 $78 8 '$8 835 783
57368 8 34683&8 78 
78 75 4#83 8#(78
)*9+3$3 #83&8 
,6487- 5 $387
58 .$ 5878
5533"3/63878 7
837839
05 84 $887 3
758383&8'7 8 5876
78373837 &838 383
#5 6781234567892:;<5:
=6>6<<5498?@97A6<<BCDA5468
E4F9G547H945<<IH6:JK?@98LM
N5426O7P46O134J;27H64OQ25:78RR
#5 6789S87-8787538
8 8 8 383$83787&!8 3'5$ 5 759
+ &8353'578 7567875 383755 383
T*5)3578

UVWXYZ[\[]^_ỲYaX[bYc^deW
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