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CITES de la setmana
Música
ESTEBAN LINÉS

A LA VORA DEL MAR. El local gastronòmic ba-

daloní continua oferint un menú musical
molt atractiu, en aquest cas protagonitzat
per la cantautora nord-americana Tori
Sparks, amb una proposta mestissa en
aquesta ocasió acompanyada instrumentalment per Javi García (caixó) i El Rubio
(guitarra)
18/III. DONZELLA DE LA COSTA (BADALONA). 17 HORES

POP I VEU HIPNÒTIQUES. El cicle Ronda acos-

ta a l’Heli la hipnòtica veu de Marion Harper i el seu actual pop electrònic. Hi haurà
l’oportunitat de comprovar com respira el
seu recent àlbum Hydrangea.
18/III. HELIOGÀBAL. 19 HORES

LES NOVES CANÇONS DE CLEMENTINE. El festi-

val Guitar BCN porta el més que recomanable cantant i pianista britànic Benjamin
Clementine, que torna als escenaris locals
per presentar el seu esperat disc I tell a fly.

Clàssica
Una proposta tan emotiva i entregada
com sol fer, tot i que aquesta vegada la seva música destil·la un vocació expansiva
que promet de nou una vetllada inoblidable.
21/III. RAZZMATAZZ. 21 HORES

DUO DE GEGANTS. El Petit de Cal Eril també
presenta, dins de l’excel·lent cicle Curtcircuit, el disc triangular ?, mentre que
Ferran Palau –integrant agitat d’Anímicoferirà la seva nova obra en solitari, Blanc.
Joan Pons (líder d’El Petit) es desdoblarà i
donarà suport a Palau tocant la bateria al
costat de Dani Comas i Jordi Matas.

MARICEL CHAVARRÍA

EL TRIO DEL PALAU. Puntuals a la seva cita
anual amb el Palau de la Música, Isabelle
Faust, Jean-Guihen Queyras i Alexander
Melnikov interpreten aquesta vegada,
amb la seva acostumada originalitat,
obres clau del repertori de música de
cambra com són la Sonata arpeggione i el
Quintet de la truita, que deu el seu nom a
la cançó Die Forelle del quart moviment.
Els acompanyen el viola Boris Faust, la
contrabaixista Laurène Durantel i el baríton Georg Nigl.

Blues & Ritmes acull el francoalgerià
Rachid Taha, és a dir, una figura imprescindible de les músiques magribines i alquimista d’una fascinant mescla estilística.
23/III. TEATRE PRINCIPAL (BADALONA). 21 HORES

GRAN TEATRE DE LA PASSIÓ. CERVERA. 25/III

SIR ANDRÁS SCHIFF A IBERCAMERA. És, juntament amb Dezsö Ránki i Zoltán Kocsis, un
dels tres pianistes hongaresos que es van
donar a conèixer al món durant els anys
setanta per la seva interpretació dels Concerts per a piano de Bach. El seu projecte
més estimat el porta a Barcelona amb l’orquestra Cappella Andrea Barca.
PALAU DE LA MÚSICA. 20/III. 20.30 H

PALAU DE LA MÚSICA. 19/III. 20.30 H

22/III. APOLO. 21 HORES

AROMES MAGRIBINES. L’admirable festival

ta, Oltra, Serra o el mateix Ros Marbà, que
estrenarà la seva nova obra, Quatre vegades vint.

80 ANYS DE ROS MARBÀ. El mestre Antoni
Ros Marbà és el padrí de la nova edició del
Festival de Pasqua de Cervera i el certamen vol retre-li homenatge pel 80è aniversari del seu naixement. Amb ell a la batuta dirigint la Cobla Sant Jordi–Ciutat de
Barcelona es podran sentir sardanes emblemàtiques d’autors com Ferrer, Garre-

L’ALTRA PASSIÓ SEGONS SANT MARC. El projecte Bach Zum Mitsingen presenta la
versió que va fer Ton Koopman amb el
mateix mestre holandès, gran coneixedor
de l’obra de Bach. Hi canten els solistes de
la Beca Bach amb el Cor i Ensemble BZM,
amb Daniel Tarrida a l’orgue i Pau Jorquera dirigint.
24/III FEST. MUS. RELIGIOSA DE VIC. 25/III PARANIMF UB

JORDI SAVALL I LA PASSIÓ
SEGONS SANT MARC
L’AUDITORI. 22/III. 20 HORES

Jordi Savall ofereix la
seva versió de la Passió
segons Sant Marc que
Bach va escriure per al
Divendres Sant de Leipzig del 1731, original que
va revisar el 1744. La
partitura original va
desaparèixer i hi ha
hagut reconstruccions
successives que afegeixen la música dels elements absents: els recitatius de l’evangelista o
la resta dels personatges, els cors de la multitud i l’harmonització de
les corals. Fins i tot la
tonalitat general és
desconeguda i la majoria la reconstrueix partint dels recitatius de la
Passió segons Sant Marc
de Reinhard Keiser, que
el mateix Bach havia
adaptat per interpretar
Weimar el 1713. El de
Savall serà un concert
únic que repetirà a la
Philharmonie de París.

KIM MANRESA

Art
TERESA SESÉ

LES ARQUITECTURES POÈTIQUES DE PACO GÓMEZ. Creador d’una poètica pròpia, entre

el realisme i l’abstracció, la fotografia subjectiva i el neorealisme, Paco Gómez
(Pamplona, 1918-Madrid, 1998) és un dels
fotògrafs espanyols més singulars de la segona meitat del segle XX. També un dels
més desconeguts. Foto Colectania, que
conserva el seu arxiu de més de
24.000 negatius, salda ara aquest deute
amb una primera gran retrospectiva,
L’instant poètic i la imatge arquitectònica,
que mostra les diverses facetes de la seva
trajectòria i incideix especialment en les
seves imatges d’arquitectura.
FOTO COLECTANIA. DEL 21/III AL 17/VI

EL PENSAMENT MÚLTIPLE D’OSCAR MASOTTA.

Mestre, assagista, semiòleg, artista, crític
d’art i psicoanalista, Oscar Masotta (Buenos Aires, 1930-Barcelona, 1979) va ser un
pensador d’interessos múltiples la influ-

Teatre
ència del qual, en el camp de la cultura i en
el de la psicoanàlisi, va ser decisiva tant a
l’Argentina com a Espanya, on es va exiliar i va introduir Jacques Lacan a través de
grups d’estudi i la Biblioteca del Camp
Freudià. El Macba recupera la seva trajectòria intel·lectual i artística en una exposició que, a més de material documental, propicia la trobada de la seva obra artística amb la d’aquells artistes de qui va
escriure (Roberto Jacoby, Eduardo Costa,
Marta Minujín, Alberto Greco...) i mostra
la vitalitat del seu llegat amb noves produccions d’artistes locals.
MACBA. DEL 23/III A L’11/IX

JUSTO BARRANCO

LA FAMÍLIA I ALTRES ANIMALS. Els germans

Clotet, Marc i Aina, actuen junts per primera vegada en un escenari amb El sistema solar, una obra de la peruana Mariana
de Althaus dirigida per Carol López que
retrata a una família molt disfuncional.
Una família amb uns membres que s’estimen però que contínuament generen conflictes que, mirant de resoldre’ls, empitjoren encara més la situació. Willy Toledo,
Nausicaa Bonnín i dos nens actors completen el repartiment d’aquesta comèdia
àcida amb un toc de realisme màgic.
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA. DEL 21/III AL 22/IV

ELS DESAFIAMENTS D’ÁNGELA DE LA CRUZ. Sota

el títol Apaño, la jove galeria Bombon Project reuneix obres d’Ángela de la Cruz,
Vasilis Asimakopoulos i Bernat Daviu
que funcionen com a objectes híbrids
que tant poden ser peces de roba com mobles.
BOMBON PROJECT. DEL 23/III AL 19/V

LA LLIBERTAT DE LOLA FLORES. Manuel Veiga
protagonitza a La Seca un homenatge en
tota regla a Lola Flores. Siempre a la verita
tuya és la història d’un pare, en Curro, que
explica la mort del seu fill, un transformista que imitava la Faraona, a mans dels
intransigents. El mateix Curro va ser víc-
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tima de l’educació masclista i no va saber
comprendre el seu fill, i només després
d’un periple per l’alcohol i el dolor arribarà el consol amb una trobada fortuïta amb
Lola Flores. Veiga és autor, director i intèrpret d’aquest emocionant muntatge.
LA SECA. FINS L’1/IV

¡AY, CARMELA! Torna a l’Almeria Teatre

¡Ay, Carmela!, la popular obra de José
Sanchis Sinisterra sobre dos còmics que
es guanyen la vida actuant de poble en poble enmig de la Guerra Civil i que una nit
travessen les línies enemigues per error. A
l’escenari apareix Paulino escombrant el
terra del teatre en el qual poques nits
abans va morir la seva dona, la Carmela,
amb el fantasma de la qual anirà recorrent
l’improvisat espectacle en què ells, actors
republicans, van haver d’actuar per a soldats franquistes i condemnats a mort. Víctor Álvaro dirigeix Savina Figueras i
Frank Capdet.
ALMERIA TEATRE. FINS L’1/IV
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AIXKENAZI
SUBSTITUIRÀ
ZUBIN MEHTA

A causa d’una operació d’espatlla, Zubin Mehta no
dirigirà el concert del 9 d’abril al Palau de la Música.
Serà substituït per Vladímir Aixkenazi, al capdavant
de l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.
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Musicals!

nia Mundi

Palau Records

r Perianes

anista de Huelva Javier Perianes mostra la
gran capacitat interpretativa en el Concerm. 3 de Bartók, que va tocar al Palau de
úsica el febrer passat amb la Münchner
armoniker dirigida per Pablo Heras Casabra obscura de la darrera època de Bartók, Perianes insisteix
en la seva vessant més
nocturna i poètica. Resulta, a més, que Bartók no va acabar
aquest concert i li falten 17 compassos. ❋

Guinovart

Segon volum de la nova col·lecció de discos que
vol posar en relleu el valor dels cors de l’Orfeó
Català. Es tracta de l’enregistrament en directe
del concert del Cor Jove de l’Orfeó Català amb
l’Orquestra Simfònica Camera Musicae de l’abril
del 2014, dedicat als musicals d’Albert Guinovart.S’hi apleguen alguns dels fragments
més representatius de
Gaudi, el musical de
Barcelona, La vampira
del Raval, Flor de Nit,
Paradís i Mar i Cel. ❋
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amor i la consointerpreta amb
o clar en la mells que tant esti-
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Anys Intensament Clàssics

nya Música

Classics

ssora de música clàssica Catalunya Músi30 anys i edita un triple àlbum amb enrements d’aquestes tres dècades. El més
ssant del recull –tot un regal per als
– és que cada concert es relaciona amb
otícia, així que pot anar resseguint la història: per exemple, el
14 de febrer de 1995
s’inaugura l’Auditori Enric Granados de Lleida i
s’ofereix el seu l’Allegro
de concert tocat per
Alícia de Larrocha. ❋

Claude Debussy

New Year’s Concert

Deutsche Gramophon

Sony

Daniel Barenboim

Barenboim va presentar al febrer al Palau de la
Música Catalana (en un concert força accidentat per culpa dels estossecs) el seu homenatge
a Claude Debussy, coincidint amb el centenari
de la seva mort. Barenboim ha enregistrat
obres cabdals, com ara el Clar de lluna de la
Suite Bergamasque, així com una gravació
inèdita, de 1998, realitzada a l’Institut Pere
Mata de Reus, joia del
modernisme de Domènech i Muntaner. ❋
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Vienna Philharmonic Riccardo Muti

Enguany Riccardo Muti va ser l’encarrega
dirigir l’Orquestra Filharmònica de Viena
tradicional concert de Cap d’Any al Musik
de la capital austríaca. L’esdeveniment m
es va obrir amb la brillant Marxa d’entrad
l’opereta Le Baron Tzigane, de Johann St
Entre els bisos qu
oferir en aquest c
cert brillant i glam
hi ha Unter Donn
Blitz, El Danubi B
evidentment, la p
Marxa Radetzky.

ÀSSICA
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VALÈRIA GAILLARD

ica per a piano. Francesc Civil

l Villalba

l Villalba ha enregistrat en un doble àla integral per a piano sol de Francesc Ciastellví (Molins de Rei, 1895-Girona,
, en un treball que s’emmarca en el prode recuperar l’obra de Civil, un compositor
il i d’imaginació voraç. Entre les curiositats hi ha que la peça
Rapsòdia catalana es
va gravar amb el piano
de cua Chassaigne Frères (Barcelona, 1915)
que va pertànyer a Frederic Mompou. ❋

Bartók

Musicals!

Harmonia Mundi

Palau Records

Javier Perianes

Guinovart

El pianista de Huelva Javier Perianes mostra la
seva gran capacitat interpretativa en el Concerto núm. 3 de Bartók, que va tocar al Palau de
la Música el febrer passat amb la Münchner
Philharmoniker dirigida per Pablo Heras Casado. Obra obscura de la darrera època de Bartók, Perianes insisteix
en la seva vessant més
nocturna i poètica. Resulta, a més, que Bartók no va acabar
aquest concert i li falten 17 compassos. ❋

Segon volum de la nova col·lecció de disc
vol posar en relleu el valor dels cors de l’O
Català. Es tracta de l’enregistrament en d
del concert del Cor Jove de l’Orfeó Català
l’Orquestra Simfònica Camera Musicae d
del 2014, dedicat als musicals d’Albert G
vart.S’hi aplegue
guns dels fragme
més representat
Gaudi, el musica
Barcelona, La va
del Raval, Flor de
Paradís i Mar i C

Vocal
ncos

a de les veus cals del moment,
que va enregisBasilea amb els
ra Simfònica de
D eclèctic en el
es d’Astor Piazuenos Aires), les
5 d’Heitor VillaEl cant dels ocells
ernat Vivancos.
és la peça Vocal
que s’ha enregisompositor la va
a la soprano caa, conté una forancos es va inselangelo per esamor i la consointerpreta amb
o clar en la mells que tant estiP.8

La soprano Núria Rial, en una actuació al Festival de Torroella de Montgrí amb l’Acadèmia 1750 el 2013 / ARXIU
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MÚSICA

Ibercamera celebra 35 anys
amb fidelitat de públic i artistes
Arcadi Volodos inaugurarà la temporada 2018-2019
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Arcadi Volodos, Maria João Pires,
Edward Higginbottom, Leonidas
Kavakos i Fumiaki Miura són alguns dels artistes destacats de la 35a
temporada del cicle Ibercamera,
que se celebrarà al Palau de la Música i L’Auditori de Barcelona del 24
d’octubre al 10 d’abril de l’any que
ve. Tot plegat seran onze concerts,
un dels quals inclòs en el Barcelona Obertura Spring Festival, concretament el de Valery Gergiev amb
el pianista Daniil Trifonov i l’Orquestra del Mariïnski, en què abordaran “un programa descomunal
amb la Cinquena de Mahler i el Concert per a piano núm. 2 de Rakhmàninov”, tal com recorda el president
d’Ibercamera, Josep Maria Prat.
1.200 abonats i una mitjana de
1.688 espectadors per concert avalen una manera de fer que busca
grans interpretacions del gran repertori. “Som servidors d’aquest repertori extraordinari. No som gens
apassionats de l’originalisme, sinó
de la personalitat. No creiem que

l’Heroica necessiti una versió diferent, sinó una interpretació amb
personalitat. Garantim que cada
obra serà interpretada en les millors
condicions possibles”, diu Prat desplegant l’argumentari que defineix
una programació privada extraordinàriament longeva. “Gaudim d’una
gran fidelitat del públic i dels artistes”, afegeix. I l’experiència els ha
dut a pensar en el públic i alhora els
permet “poder pactar amb els músics la música” que programen. Per
exemple, a Arcadi Volodos li han demanat que torni al repertori rus
(Scriabin i Rakhmàninov). I a Maria João Pires, que lligui en un mateix concert les seves emblemàtiques Sonates de Mozart amb els Nocturns de Chopin que la van fer cèlebre. Per cert, contràriament al que
s’havia escampat fa unes setmanes,
la pianista portuguesa no deixa els
escenaris, sinó que aprima l’agenda.

Propòsit
“Garantim
que cada obra
s’interpretarà
en les millors
condicions”,
diu J.M. Prat
El pianista rus Arcadi Volodos inaugurarà la 35a edició del cicle
Ibercamera el 24 d’octubre al Palau de la Música. FRANCESC MELCION

Varvara, una de les habituals a Ibercamera. En l’àmbit orquestral, i a
més de Gergiev, Eliahu Inbal dirigirà la Quarta de Bruckner amb la
Simfònica de Ràdio Stuttgart, Ádám
Fischer la Novena de Mahler amb
l’orquestra de Düsseldorf, Vladímir
Fedosséiev la Cinquena de Xostakóvitx amb la Simfònica Txaikovski i
el violinista Leonidas Kavakos la
Simfonia núm. 1 de Brahms i el Concert per a violí de Mendelssohn amb
la Simfònica de Viena.
La temporada es completa amb el
violinista Eric Silberger amb l’Orquestra de Cambra de Munic, Edward Higginbottom dirigint la Pas-

El debut de Fumiaki Miura

Un dels atractius de la temporada
serà el debut del violinista japonès
Fumiaki Miura, que s’emmiralla en
el talent de Pinchas Zukerman i que
compartirà recital amb la pianista
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sió segons sant Joan de Bach i Pablo
Heras-Casado portant la Mahler
Chamber Orchestra per El amor
brujo de Falla.
“Aportem un menú bàsic de supervivència musical”, diu Prat mirant de sintetitzar l’essència d’una
temporada que té un pressupost
d’1,4 milions d’euros, dels quals esperen que uns 150.000 corresponguin a les aportacions públiques de
la Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona. Alguns dels concerts es
podran veure i sentir a posteriori
a Live:Camera, “una nova aventura” que es podrà seguir al canal de
YouTube d’Ibercamera.e
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La pianista Maria João Pires serà a la propera temporada d’Ibercamera amb Chopin i Mozart ■ FELIX BROEDE

La productora Ibercamera comença en la temporada
35 a penjar a Youtube concerts del seu programa

El ‘live:Camera’
J. Bordes

BARCELONA

La productora privada catalana Ibercamera s’estrena a Youtube amb el canal
live:Camera. El president
Josep Maria Prat entén
aquesta operació com una
oportunitat perquè els
seus espectadors puguin
recordar concerts memorables i també com una nova forma per a la promoció
de joves valors. Actualment es pot veure la Segona de Mahler així com el
concert de Martha Argerich o el programa de La
truita de la temporada
2017/18. I és que el cartell
de música clàssica en els
seus 35 anys d’existència
ha permès el debut de
noms com Maria João Pires, Pinchas Zukerman o
Valery Gergiev. El curs vinent, presenten un violinista de 25 anys, consolidat al Japó però que ara vol
obrir-se al mercat internacional a través d’Ibercamera: Fumiaki Miura. La
referència futura mundial, segons el mateix Zu-

kerman, prepara amb
Varvara al piano la Sonata
Kreutzer de Beethoven,
així com peces de Mozart i
Schubert.
Si es va dir que la pianista Maria João Pires plantejava la seva retirada, Prat
matisa que ha optat per
abandonar gires amb orquestres però que segueix
estudiant diàriament. I el
29 de febrer presentarà
Nocturns de Chopin i Sonates de Mozart. Al programa també destaca Valery Gergiev amb el pianista Daniil Trifonov i l’Orquestra Simfònica del
Teatre Mariinsky l’11 de
març vinent amb peces de
Rakhmàninov i la Simfonia 5 de Mahler. I el que
pot ser el comiat a Barcelona del director Vladimir
Fedossiev, tindrà 84 anys
quan arribi a Barcelona,
amb Alexei Volodin al piano i la Simfònica de Txaikovski per atacar la Cinquena de Xostakòvitx.
Prat admet que si han
mantingut la fidelitat del
públic i dels artistes és perquè s’han preocupat de fer

de pont. Així es programa
la Novena de Mahler (17
de gener, amb el director
Ádám Fischer i la Simfònica de Düsseldorf). També
es manté la relació amb el
director Edward Higginbottom que prepara La
Passió segons Sant Joan
de Bach. La Simfònica de
Viena amb el violinista Lenidas Kavakos tocaran
Mendelssohn i Brahms,

En aquest 35è
aniversari,
destaquen Maria
João Pires,
Valery Gergiev i
el jove Miura
La temporada vinent
farà 35 anys que Ibercamera programa concerts
de música clàssica a Barcelona. El president
d’Ibercamera admetia la
satisfacció de tants anys
en actiu. En aquest temps,
han desaparegut la majo-
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ria de les productores privades a Catalunya i l’Estat
espanyol. La productora
privada, que alterna programació al Palau de la
Música i L’Auditori de Barcelona a més de Madrid i
l’Auditori de Girona, manté la fidelitat dels seus abonats (per sobre dels 1.200,
actualment) que li atorga
una estabilitat ja que suposa prop del 80% del
pressupost.
La 35a temporada tindrà un pressupost d’1,4
milions d’euros. Comptarà amb el patrocini de Ramon Bilbao (que també
patrocina la temporada de
Madrid. Estimen que la
subvenció serà d’uns
170.000 euros entre Generalitat i Ajuntament.
Ibercamera manté múltiples facilitats per als joves,
tot i que Prat admet que
“fa 40 anys ja semblava
que s’havia de produir el
cataclisme i no ha deixat
de créixer el públic a Barcelona”, tot i el desinterès
dels polítics i la dimissió a
divulgar la música en el
currículum escolar. ■
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La promotora
Ibercàmera celebra
35 años de música
con Valery Gergiev
P. M.-H. BARCELONA

Un curso más, la promotora musical
Ibercàmera, decana en la programación de música clásica en la capital
catalana –hoy con temporadas estables en Gerona y Madrid y llevando
de gira a artistas por media Europa–,
ha presentado una oferta musical
que incluye a viejos conocidos y a jóvenes valores, muchos de ellos estrellas de índole internacional, desde
Arcadi Volodos o Pablo Heras-Casado a Eliahu Inbal, Maria João Pires,
Valery Gergiev, Edward Higginbottom, Daniil Trifonov o Leonidas Kavakos. Conjuntos del prestigio de la
Sinfónica de la Radio de Stuttgart, la
Orquesta de Cámara de Múnich, la
Sinfónica del Teatro Mariinsky de
San Petersburgo, la Sinfónica de Viena o la Mahler Chamber Orchestra
se vuelven a dar cita en una de las
temporadas con un público devoto
que renueva año tras año confiando
en el selecto menú que prepara el
equipo liderado por Josep Maria Prat.
«Fieles a sus principios artísticos
y a su manera de entender la programación, se ha invitado a aquellos artistas que garantizan la excelencia»,
afirma la entidad en un comunicado. «La Temporada 2018-19 contará
tanto con maestros y referentes de
la música que han visto crecer a Ibercàmera a lo largo de estos 35 años,
como con artistas revelación que empiezan a hacer camino. Se combinarán obras maestras de la historia de
la música con otras que se escucharán por primera vez en nuestra temporada». En la oferta destacan piezas como la «Novena Sinfonía» de
Mahler, «Las cuatro estaciones porteñas» de Astor Piazzolla, los «Nocturnos» de Chopin, el imposible «Concierto para piano Nº 2» de Rajmaninof, o la «Pasión según San Juan» de
Bach, un repertorio tan amplio como
conservador, muy del gusto del público de Ibercàmera. El concierto que
celebrará los 35 años de la programadora será el 11 de marzo y estará capitaneado por Gergiev y sus huestes
del Mariinsky.
El curso, vinculado al ciclo «Apropa Cultura» que apoya a sectores vulnerables de la sociedad, contará con
un presupuesto de 1,4 millones de euros y arrancará el 24 de octubre con
un recital de Arcadi Volodos en el Palau de la Música Catalana –junto al
Auditorio, sede de la temporada–,
para concluir el 19 de junio con la Sinfónica vienesa dirigida por el violinista Leonidas Kavakos, diez veladas
a las que se une un concierto extraordinario, en abril, con el granadino Pablo Heras-Casado al mando de la
Mahler Chamber Orchestra y con un
programa monográfico dedicado a
Manuel de Falla.
P.11

Kiss se preparan p
traseros» en el Ro
· Gene Simmons, bajista
de la banda, presentó
en Santa Coloma el
cartel del festival
D. M.
BARCELONA

Ya le prendieron fuego al Palau Sant
Jordi hace tres años durante la gira de
celebración de su 40 aniversario y, lejos de amilanarse, prometen sacudir
los cimientos del Rock Fest de Santa
Coloma de Gramanet el próximo mes
de julio. «No estamos despidiéndonos:
vendremos en julio a España a patear
un par de traseros», aseguró ayer Gene
Simmons, lenguaraz bajista de Kiss y
principal reclamo de la presentación
de un festival que volverá a reunir los
días 5, 6 y 7 de julio en el parque de Can
Zam a lo más selecto del metal y el rock
de la vieja escuela.
Los neoyorquinos, veteranos de largo recorrido e ilustres representantes
de la cara más teatral del rock and roll,
son uno de los grandes reclamos, pero
no están solos. A su lado, leyendas del

Gene Simmons, jun

rock duro como Ozzy
Priest, Scorpions,
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LA CUITURA

La clhssica
que
e nvej ava l e s
sales europees
Unaciutat ambtres sales coin el
Liceu, el Palaude la Mfisica i
L’Auditori ha d’elevar les mires
en l’hmbit de la mfisica i declarar-se
decididament internacional.
Qu6estem esperant? Maricel Chavarria

Fa unes setmanesd projecte Barcelona Obermra, que reuneix les
gransentitats de mfisicaclhssicade la
capital catalana -Liceu, Palau de la
Mdsica,L’Auditorii Ibercamera,va
anunciarla creaci6d’unSpringFestival per projectar internacionalment
la ciutat comaplagaactiva i perfectamerit competenten aquest hmbitcultural.L’objectiu4s que eltorisme musical europeuque va on li ofereixen
els millors concerts, els programes
m~sin i els artistesmdssol.licitats, vegien Barcelona una destinacit. Que
la descobreixi corn una "ciutat de
cl~ssica" i no nomdscomun atractiu
bSsicamentarquitecttnic.
Curiosament,des que es va anunciar el Barcelona ObermraSpring
Festival, no han deixat de sorgir veus
critiques ambla proposta."Noaporta

recursos en comptesde fer invents".
Per6 els invents poden set molt
benvingutsquands obvi que les politiques culmrals en aquest pals no
faran una aposta decididaa curt termini per les institucions musicals.
Malgrattot, hi ha qui td pot que Barcelonacalguienel ridicul:"Elturisme
cultural no comprarfiunbitlletd’avi6
i pagar&una nit d’hotel per escoltar
Matthias Goerne o Valery Gergiev
[per altar duesde les estrelles queactuaranen la primeraedici6 del festival, el margdel 2019],perqu+seg~ar
queja els tenena la sevaciutat".
Efectivament,el bariton alemanyi
el mestremss6n presentsals temples
europeusde la clSssica, per6 tenir
Goemecantant els tres cicles de
Schubert ambLeif-Ove Ansdnesal
piano~s unapropostaa l’abast de poqulssimsescenaris. I que Gergievi la

Si de deb6 vol un lloc a l’escena europea,
Barcelona necesslta que els seus cossos
artlstics estiguin al nivell de la ciutat, de la
seva promesa. Ques’oblidi de ser referent
musical sense unes orquestres de prlmera
novetat, no t4 eix propi, es limita a
aglutinar la programaci6prevista de
cada equipament... Aix6 no ds un
festival", diuen alguns. "Dedebt
creiem que amb aquesta prog*amaci6Barcelonatd una possibilitat
de situar-se entre les capitals europees de la mdsicacl/~ssica?", dubten
d’altres."Elquefa falta-esgrimeixen,
no sense tad- 6s reforqar les
institucions, que 6s el quefan a Europa. Quan la despesa en cultura
per habitant ~s tan baixa tomla nostra val m6sconcentrar-se i dedicar

seva Orquestra del Mariinski comptin, grhcies a Ibemamera,
ambun talent comds Daniil Trifonoven qualitat de pianosolista -i en dosconcerts,
a L’Auditorii el Palau- tampocno 6s
usualnitansolsales places mts selectes de l’Europamusical.I de fet hauria estat impensable
fins fa relativamentpoc que Barcelona reunls dos
grans nomssob re un mateixesc enari.
Mxldoncs, de totes les preguntes
que fan gmaes de fer-se arran de
l’anunci del Barcelona Obe~ura
SpringFestival n’hi ha una que con-

vindria no ometre.Per responsabilitat, per justicia, per amorpropi: Quina menade complextd aquestaciutat
per resistir-se a posar en relleu una
activitat artlstica que, independentmentde si tenimo no l’SpringFestival, mereixtot el reconeixement
internacional?
Les temporadesqueens habrindat
el Palaude la Mfisicaun cop desbancat el triler F~lix Millet i nomenar,
per fi,unadirecci6 artistica ambcarai
ulls hansuposatun bal6 d’oxigenper
a una Barcelonaculturalment fuetejada per la crisi. UnaBarcelonaque
encaranohatrobat el modeldegesti6
artisticaper aL’Auditori,i ambun Liceu que continua a la recerca d’una
personalitat pr6pia. Noens enganyem:que GustavoDudamel,una de
les batutes m4sambiciosesdel panorama internacional sempre atent a
marcarcalxet tocant en escenaris top
ten- hagi escollit el Palaude Barcelona per a programesarriscats comvan
ser la Turangalilade Messiaen,arab
la superemergentYujaWang,o la integral de Simfoniesde Beethoven,demostraque la capital catalanaest/~ a
puntper merfiixerels honors.
Gardiner, Kanfmann,Bartoli, Sokolov.., sdn nomsdel firmamentmusical que repeteixen a Barcelona.La
ciutat 6s competitivaquanta estrelles, d’aix6non’hi ha capdubte,per6
&cert que la seva assignamrapendent segueixensent les produccions
Ideal4
pr6pies. Ser compradors
d’excel.l~ncia i estimuladors
de projectes d’amBarcelona ha de
bici6 internaciorecuperar la
hal no ens fa, probablement, meproducci6 pr&pia
reixedm~ d’un
en mfislca cl~sslca
festival. I despr4s
hi ha la qiiesti6
i ~pera i elevar
dels cossns art[sel nivell dels seus
tics: ques’oblidila
capital de vancossos artlstics
dre’s coma referent musicalsense una Simfbnicade
Barcelonasenzillament supers6nica,
cosaper a la qual encarafalta un bon
tros. Ques’oblidi de conv+ncer
el ptblic queel Liceucontinuasent el coliseu de la tradici6 i la modernitatfins
queJosepPorts, el seu director musical, no hagi culminatel procdsde millora de l’orquestra.Ques’oblidi l’Orfe6 Catal5 de brandar els seus cent
anys de traject6ria menn"eSimon
Halsey,el seu director, nohagi acabat
d’espolsar-lil’amateurisme.
Perqu+el que mouaquest pfiblic
que Barcelonaaspira a atreure no 4s
la lluentordel cartell, sin6la qualitat.
Salzburg, Bayreuth, Ais de Provence... stn festivals ambproduccions
prtpies, centres de creaci6 d’alt niveil I Barcelona necessita que els
seuscossosartistics es posinal nivell
de la ciutat, de la sevapromesa.
Hi ha moltper fer. I moltper agrair
Que
el Gran
Teatre ales iniciatives privadesque contrideltkeu
surti
bueixen a dinamitzar ambsolv~ncia
d’una
¢risipot
justificar
que
.o
l’oferta: cornel Life Victbriade lied,
brillialnivell
unexemple
de saber fer fis dels espais
d’una
Royal
Opera de la ciutat (elRecinteModernistade
House,
perbno~s
Sant Pau).Oel fesfivalBachcdonaiel
excusa
perqu~
Bach ZumMitsingen, que 6s un monomiridetua tu
la Monnaie
o U6
del de win-winarab altres institu-
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cions de la ciutat, corn el Muhba,el
PalauG/Jell, el CaixaForum
o la Filmoteca...i que ha descobertquelacapitalcatalana6s, a m6sde wagneriana
i h~indeliana,tamb6bachiana.E1mateix BCN
Gl&ssicss’ha batejat explotant laidea queBarcelonajuga
a la llig~ de la mflsicaculta. Lesentitats que
disposend’espais emblem&tics
-CaixaForum,la Pedrera...- no dubten a
programarm6sicao a instaurar resid6nciesartlstiques.L’esgl6siadeSant
Felip Neri acull el festival de barroc
Vespres d’Arnadf;el7Portes donasuport als SoparsLMcs,un aparadordel
planter de veussorgides a Barcelona,
i el teatre de SmTih
donacoberturaa
l’6pera de cambra.
Iniciafives, en fi, que arab menys
pressupost abundenen la programaci6 global d’una Barcelonaque, ben
mirada,bull, fa xup-xup.Parlemde la
ciutat on Jordi Savall celebra el seu
cicle estable! L’Ajuntament
t6 en la
m6sicaculta un as per promocionarla fora dels estereotipsdel futbol o el
flamenc.A m6s, no nom6sels macroesdeveniments corn el Primavera
Soundo el S6nars6n un actiu econ6mic: caldria comen~:ara explotar el
discurs econ6mic
de la cultura corn a
generadorade riquesa, una cosa que
la classe polffica passa sistem&ticamentper alt. Quinpartit s’ha preocupat de brandarl’educaci6artlstica i
culturalcoma garant de futur?
Avui Barcelona 6s tm~a prop de
convertir-se en far cultural corn de
deixarpassarl’oportunitat de ser-ho.
Per entendre’ns: que el GranTeatre
del Liceusurd d’unaforta crisi pot
jusdficar que de moment
no brilli al
nivell d’una Royal OperaHousepaci6ncia ,per6 no 6s excusaperqu6no
miri de tu a tu la Monnalede Brussel.les o 1 Operade Li6i en canvivagi
debracetde l’0pera de Bordeus,la de
Houston o l’Helikon de Moscou
-arab tots els respectes per Bordeus,
Houstonil’Helikon-.I queenelsdarrers nomenaments
de L’Auditori no
s’hagi encercatni tan sols a distingir
entre direcci6arclstica i generali no
estigui clar encaraquirt perfil es busca 6s un h~ndicapper alainstituci6.
Els equipamentsno tenen 6nicamentun deure envers la cultura. Els

Barcelona 6s tan a
prop de convertir-se
en far cultural com
de deixar passar
l’ocasi6 de ser-ho
de Barcelonael tenen tamb6enversla
sevaciutat i la marcade la qua,1participen i de qu6 s’alimenten. Es m6s,
aquesta capital de la Mediterrhnia,
juntamentarab el pals -o els pdisos,
en catal~ o en castellh- que representa, s’hauriend’assegaararqueels seus
equipaments tenen al capdavant
mentslflcides arab els recursos necessarisperassolir l’excel.16ncia.Nom6saixi comen~:ariena ampliar-se
els pflblics i potser a contenir-seels
preus, un factor dissuasiu de primera
categori&I no mirem
ningfi... ]
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Lluís Permanyer relata en primera persona detalls inèdits de la visita de l’astrofísic a la ciutat l’octubre del 1988

Cinc dies amb Hawking a Barcelona
LLUÍS PERMANYER
Barcelona

S

tephen Hawking va venir
a Barcelona per presentar
el 1988 el seu llibre Breu
història del temps. Es va
allotjar a l’hotel Ramada Renaissance, a la cantonada de la Rambla i Pintor Fortuny. Venia acompanyat per la seva dona, Jane, el
seu fill i tres ajudants. Assumpció
Gausa, la meva dona, encarregada de les relacions públiques del
Grup Editorial Grijalbo i que portava tota la responsabilitat del
que havia de passar cada dia,
m’havia demanat si podia ajudarla en aquell desafiament.
Una vegada allotjats, li vaig
preguntar si volia passejar per la
Rambla. Va acceptar. Per això
abans el va informar que molts estrangers consideraven que el millor del passeig eren els quioscos;
argumentaven que, com a tot el
món, venen premsa i pornografia,
però que aquests ofereixen a més,
poesia, literatura, ciència, assajos.
Tot just entrar al passeig i entreveure un quiosc, s’hi va adreçar ell sol i directe. Va tafanejar el
panorama. En una entrevista que
va concedir poc després, va dir
que estava orgullós que la versió
castellana i la catalana del seu llibre estiguessin acompanyades

SALVADOR SANSUÁN / ARXIU PERSONAL DE LLUÍS PERMANYER

La sorpresa. Maragall va convidar improvisadament el grup
al seu despatx, on va
desplegar la bandera
olímpica, acabada
d’arribar de Seül

La ruta. A la plaça
Sant Jaume, Hawking, la seva dona i
el seu fill van veure
ballar sardanes.
Aquell dia, van dinar
al Moll de la Fusta

El científic va pujar a
una golondrina, va
anar al Museu Picasso
i Santa Maria del Mar,
i va sopar a La Venta

SALVADOR SANSUÁN / ARXIU PERSONAL DE LLUÍS PERMANYER

per revistes pornogràfiques.
Vam continuar Rambla avall i
els vaig portar a sopar a la plaça
Reial. Encara no havien tancat els
comerços i vaig aprofitar per
acostar-me a una botiga del carrer Ferran i comprar una samarreta del Barça per al seu fill petit,
de nou anys: en Timothy. A l’instant, se la va posar i ja no se la va
treure.
L’endemà, els vaig portar al
matí al Palau de la Música, que
ens va cedir una llotja. Abans de
sortir li vaig explicar la història
d’aquesta joia modernista.
Vam seguir a peu fins a la plaça
de Sant Jaume. Mentre els descrivia la façana gòtica de l’Ajuntament, de sobte es va aturar darrere nostre un cotxe negre, del qual
va baixar l’alcalde Maragall, que
em va cridar: “Lluís, però què hi
fots, aquí?”. Encantat pel que li
vaig explicar, de seguida va convidar el grup al seu despatx. Allà
lluïa, nouvinguda de Seül, la bandera olímpica. L’alcalde i jo la

vam desplegar davant d’ell; i tot
seguit li va enganxar a la solapa de
la jaqueta el logotip de l’Olimpíada 92 de Barcelona. Després ens
va conduir per diverses estances,
per acabar al Saló de Cent, fentnos de cicerone. La Jane va comentar a l’alcalde la quantitat
d’obstacles que la cadira de rodes
trobava per tot arreu.
Vam dinar al Moll de la Fusta,
on vam gaudir d’un sol que vam
agrair molt. Complimentada
l’operació, que en el seu cas sempre era complexa, però que de vegades calia trampejar complicacions, vaig proposar un passeig
amb golondrina. La resposta
sempre era la mateixa: “Yes”. No
estava mai cansat i la seva curiositat era universal.
El meu amic Manuel Roca, el
propietari, va posar a la nostra
disposició una d’aquelles embarcacions tan simpàtiques i amb
molta història. En plena navegació, vaig suggerir al patró si el nen
podia posar-se al timó: durant

hi. Per això la meva dona li va proposar d’aprofitar el bon temps
que ens regalava aquell final d’octubre per escapar-se a Sitges. El
meu fill Marc va fer de xofer. La
Jane i en Timothy van gaudir
d’un bany inoblidable i d’una paella tan inspirada que ella va sospirar i va deixar escapar aquesta
confessió: “No vull tornar a casa”.
Vam arribar, amb Hawking i els
assistents, a la sala d’actes de
l’Autònoma tan plena que sem-

Al Palau de la
Música. El científic
va acceptar encantat la idea de visitar,
el segon dia de la
seva estada, el
Palau de la Música,
que li va cedir una
llotja

SALVADOR SANSUÁN / ARXIU PERSONAL DE LLUÍS PERMANYER

uns minuts, un Timothy feliç el va
governar tot sol, un detall que
també va fer feliç el pare. I poc
després el meu fill Aleix es va emportar en Timothy a fer un divertit passeig pel zoo.
A continuació, vam anar cap al
Museu Picasso. Després a Santa
Maria del Mar. Una vegada allà, el
vaig posar en guàrdia i li vaig dir
que sabia del seu contenciós personal amb Déu, però que el motiu
d’haver escollit el lloc era a causa
que, en la seva qualitat de filòsof
de l’espai universal, mereixia co-
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nèixer aquell espai terrenal fascinador. Tot va acabar amb un sopar al restaurant La Venta. De
sobte, la Jane em va mirar de fit a
fit i em va preguntar si no m’havien dit mai que m’assemblava a
Einstein. La meva resposta va ser
immediata: li vaig treure la llengua. I ella va esclatar en una rialla
franca i sonora.
Tota la jornada matinal següent estava dedicada a la seva
intervenció a la Universitat Autònoma. La Jane s’estimava més
descansar una mica i no assistir-

blava impossible entrar-hi. Havien obert la porta hores abans, i en
un tres i no res es va col·lapsar.
S’havia creat tal concentració
d’humitat que el passadís central
interior, descendent, era molt relliscós i perillós. Va caldre mirar-s’hi a força de múscul.
En el discurs que va llegir la Jane en nom del seu marit al Museu
de la Ciència de La Caixa va dir:
“Vull agrair les atencions rebudes
a Barcelona. A cap ciutat del món
no ens han tractat amb tant
d’afecte i tanta cordialitat. Ho devem a la dedicació d’Assumpció
Gausa i Lluís Permanyer”. La Jane parlava bé el castellà i tocava
Mompou. Li vaig enviar una de
les seves partitures amb pètals de
roses de la Rambla, que em van
donar Carolina i Miquel Pallé.
Tot el que va viure i sentir aquí
va propiciar que acceptés fer el
discurs dels Jocs Paralímpics del
92, ja que era molt crític amb una
intervenció d’aquesta mena: denunciava que els utilitzaven.
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El recinte
modernista
deSantPau
haempr~s
reformes
perobrir
i rehabilitar
nous
pavellons

LA CUITURA

PEDRO
MADUE~O

Gaudi i modernisme,
icones de la ciutat
E1 movimentarquitect6nic sorgit a finals del XIX,
representat per nomscorn Gaudi, .lujol, DomSnech
i Montanero Puig i Cadafalch, es va estendre a totes
les arts i 6s el gran reclamde BarcelonaaosepPlayhNlaset
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AI Ilarg de l’any 2017 un total de
4.527.427personesvan pagar entrada per visitar la SagradaFamilia.Van
visitar la basilica i el museu,per 15
euros, o vaninclourel’acc~sal mirador d’unade les tortes, per 29euros,i
d’aquesta manera van contribuir,
tamb~,alaconstrucci6d’aquest temple que va comen~:ar
a edificar-se el
1882. E1 creixement del hombrede
visitants, quefacilita el finangament,
i la millorade les tbcniquesde construcci6 fan preveure que el 2026,
quan es compleixiel centenari de la
mortdel seu creador, hauranfinalitzat les obres.
Aquestaxifra de visitants simala
Sagrada Familia corn el monument
m6svisitat d’Espanya
(el Palau Reial
de Madrides quedaen un mili6 i mig
de visitants) i moltper sobredels museus (el Prado, el m6simportant, no
arriba als tres milionsde visitants).
Per6 el que ~s realmentvist6s i poc
assimilat encmapel pfiblic barceloni
ds que aquestaxifra situa la Sagrada
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LaSagrada
Familia
t~perfi una
data
d’a(abament
deles
obre$,
haur~
d’estar
flnalitzada
el 2026
Familia en el top ten dels monuments
a nivell mundial.Aix6significa que
rep mds visites, per exemple, que
l’est~tua de la Llibertat a NovaYork,
les pir~midesde Giza a Egipte, el
MachuPicchu del Perilo l’Mhambra
de Granada. I comparat ambaltres
museussuperacentres de referdncia
international tom l’Hermitage de
Sant Petersburg, l’Orsayi el Pompidou de Paris o el Victoria &Mbert
Museumde Londres.
L’obra d’Antoni Gaudl desperta
una admiracidcreixent que ha deixat enrere la poldmicaper la continuaci6 de les obres, almenysmdsen115de les nostres fronteres. Perqu6a
escala local el debat continuacontaminantla visi6 global d’aquestaobra
magna,ja sigai per la reurbanitzaci6
de l’illa situada davantde la fagana
principal encara inacabada, per
alg~nes de les escultures que completen l’ornamentaci6,per la propietat eclesial de l’edifici o per alg~n
pennisinexistent.
El segon monumenti/o centre
musels~cde la ciutat, si exceptoem
el Museudel Bargai el BornCentre
Cultural (que comptabilitza corn
visitants els simplesvianants), ~s la
PEDRO
MADUE~O
casa Milfi, edifici modemistaconstrffit tamb~per Gaudientre el 1906i
"Gaudi~s el gran negoci per a la
el 1910, m~sconegudacorn la Pedreciutat de Barcelona",afirmavafa poe
JuanjoLahuerta,director de la c~tera. L’anypassat va tenir 1.182.526visitants, que van accedir a un dels
dra Gaudide la Universitat Polit+capartamentsoriginals, al terrat, a
nica. I ho feia per queixar-seque el
l’Espai Gaudio a algunade les expogran arxiu que custodia, anabdibuiLa
visita
del
papa
sicions temporals.Va superar fins i
xos i plfinols no nomdsde Gaudisind
XVIel 2010 de diverses generacionsd’arquitectot en visitants al MuseuPicasso, Benet
a Barcelona
per
ubicatal cor de Ciutat Vella~
¢onsagrar
la basfli- tes catalansdel prestigi de Jujol, Puig
Per6 l’univers Gaudlt6 altres es- ca,amb
i Cadafalch
i d’altres, noestfi ni inla nau
ja acabada,ventariat ni catalogat. Uns anys
pais visitables de graninterbs comel central
suposar
ParkGiiell (que ha hagutde restrin- va
abans,
un
altre
especialista comDaI’impuls
definitiu
gir l’accds i imposarel pagament,la a unaobra
ini¢iada niel Giralt Miracle,que va ser comisqual cosaha redffit la xifra de visi- el 1882
sari de l’any Gaudiel 2002,va assePEDROMADUE@O nyalar la necessitat d’allunyarGaudi
tants de 2,5 milionsa migmili6), la
casa Batll6 (gestionadaper la familia
Bernat, antics propietaris de Chupa
Chups,que ronda el mili6 de visitants despr~s de la seva obermrael
2002), el Palau Gtiell (un quart
mili6 de visitants) i la casa Vicens.
Aquestafiltima va ser oberta al pfiblic per primeravegadael rues de novembrepassat, despr~sde set adquirida per l’entitat bancba-iaandorrana
MoraBanc.Casa Vicens ~s ]a primera casa que va construir Gaudl el
1885.E12005
es va convertiren el sisb edificide GaudlaBarcelonadeclarat patrimonimundialde la Unescoi
vuit+ de la ciutat si se sumendues
joies m~sdel modernisme,el Palau
de la MfisicaCatalanai l’hospital de
]a SantaCreui Sant Pau, tots dos de
Lluls Dombnech
i Montaner.Un altre edifici privat modernistaque des
de fa pocfis visitable~s la casaTerrades, m~sconeg~ada
corn a casa de les
Punxes,constrffida per Josep Puig i
Cadafalch,de qui s’ha celebrat, el
2017, l’efembridede1150baniversari
del seu naixementi els cent anysdes
que va arribar a la presidbnciade la
Mancomunitatde Catalunya~

P.16

del kitsch i va afirmar en to irdnic:
"Nopodemrenunciar al turisme,per6 cal aportarqualitat, intel.ligbnciai
coneixementa l’Homoturisticus".
En un sentit similar van apar&xeren
el passat critiques al let que el modernisme no tingui un gran museu
pfiblic que estudii i divulgui aquest
patrimoni fine. Pel cami han quedat
propostes corn la comprade la casa
Burfis per part de l’Ajuntamentper
establir-hi un centre d’interpretaci6
del modernisme,unaideaque tamb~
es va estudiar per al pavell6de Sant
Salvadorde l’hospital de Sant Pan.
Des del MNAC,
el seu director Pepe
Serra tamb~va proposarde destinar
el pavell6 AlfonsXIII de la Fira al
modernisme, abans d’emprendre
una reforma de la seva coHecci6que
li ha donatun protagonisme
1T16simportant dins l’espai dedicat a l’art
modern.E1 museuintenta incloure
el moviment
en totes les seves facetes arfistiques i artesanals, des de ]a
fotografia, elcartellisme oelmobiliari fins a ]a pinmra,encaraqueel Palau Nacionalcontinuarfi sent el museudel romfinici del gdtic catalfi per
antonomfisi~
Per al torista que arriba a Barcelona, el modernismecontinua sent un
conjuntd’edificis privats il’finic museu existent ~s l’espai que van Gear
els galeristes FernandoPindsiMaria
Guiraol’any 2010, al carrer Balmes.
Un museuprivat que no homesmostra la sevacol-lecci6 permanent
sin6
queenels darrers anys ha pogutoferir exposicions importants dedicades a Lltf/sa Vidal, RamonCasas o
SantiagoRusifiol.
Existeix, aix6 sl, unaruta del modernismeque inclou una selecci6 de
fins a 120espais, arabespecial~mfasi
en l’anomenatQuadrat d’Or, emblemaarquitect6nic equiparable, a un

altre nivell, arabel de l’icdnicdracdel
Park Giiell. Msmonuments
ja assewalatscal afegir-n’hid’altres comla
casa Calvet o la casa Fuster, que no
sdn visitables per ser edificis d’habitatgeso hotels. Per sort, altres edificis coml’antiga f*abricaCasaramona, convertida en seu del CaixaFomm;laqueva set editorial Montaner
i Simdn, obra de l’arquitecte Dombnechi Montaner, transformada
en la FundacidT~pies; el Palau Macaya, ara espai de l’obra social de La
Caixa, o el Palau del Bard de Quadras, de Josep puig i Cadafalch,que
allotja l’Institut RamonLlull, es

Ideal2
Barcelona s’ha
de dotar d’un
museu ambiei6s
del modernisme,
un dels seus
signes d’identitat,
ambel gbtic
podenvisitar almenysparcialment.
Lluis Permanyerva escriure fa
uns anys en aquest mateixdiari que
"el g6tic i sobretot el modernisme
constitueixen els g|’ans signes
d’identitat de Barcelona"i que fins
que la ciutat no tingui un museudedicat al modernisme
no haur~ reparat el real quelivan fer els noucentistes al mewsprearaquella tend~ncia
artistica.
Nohi ha un museuencara, per6 la
rata modernistade Barcelonads mils
accessible,tfi m6sespaisrehabilitats
iobertsalpfiblic. I
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El bo i millor
del món
artístic i
literari passà
pel Cau de
Santiago
Rusiñol i tot
plegat
somogué a
fons les
aigües calmes
de la nostra
cultura

El cau davant el mar

Llibres

E

n un local interior dels baixos del
número 38 del carrer Muntaner, hi
hagué el primitiu Cau Ferrat fundat
per Enric Clarasó i Santiago Rusiñol:
“D’entrada es veia una gran panòplia folrada d’un drap vermell, i sobre aquest color destacava la lluïssor, un xic rovellada,
d’una vintena d’espases, dagues i sabres, i
al centre un mandoble de fulla flamígera.”
Quan el cau va ser traslladat a Sitges,
d’aquesta ostentació guerrera no en quedà
res de res. Però sí que “hi havia un parell
de brandoneres de ferro, un penell, una
grua de forja castellana, l’arca amb un escut pontifici, quinze o vint picaportes
d’anella, entre ells el de Sant Cugat, dos
mobles espanyols, dues arques més senzilles i la Venus de Milo, que per ser de guix
ha sobreviscut a totes les vicissituds com si
fos de bronze.”
Entre dues estades a París i després
d’haver estrenat les primeres peces teatrals
simbolistes, una tarda d’octubre del 1891,
de camí cap a Vilanova, Rusiñol i Meifrèn
s’aturaren a descansar en un cafè de la plaça de l’estació de Sitges. I allí, Rusiñol descobrí una colla de pintors que foren la seva cort sitgetana, que sense haver-lo vist
mai, el reconegueren, venia precedit d’una
llegenda. El veieren com un messies del
nou art. Però també Rusiñol quedà subju-

Santiago Rusiñol
(1861-1931),
dramaturg, poeta i
novel·lista, però
sobretot pintor, va
crear un espai mític a
la localitat de Sitges
gat pel lloc: “Doncs bé, jo, amics meus,
anava caminant pel món, seguint terreny,
saltant torrents i barrancs, quan un dia
vaig veure una terra on feia més sol que als
demés llocs, on el cel era més blau, la mar
més blava també, les cases eren blanques i
sense neu, i tot era verd i florit, i vaig dir
alto.” Després, tot va venir rodat: la Primera Festa Modernista, l’agost del 1892, amb
una exposició amb més de cent pintures,
acollides a l’edifici de l’ajuntament. Calia
un local propi per a aquests actes i per posar-hi la col·lecció de ferros vells de Barcelona. I Rusiñol va comprar Can Falua,
propietat altre temps de Bernat de Fenollar, una casa sobre el mar, i poc després,
P.17

adquirí la veïna de Can Sense. Com que
l’Ajuntament no sabia què fer-ne de les pedres velles de l’antic Hospital, Rusiñol els
féu un favor i les incrustà a les finestres i la
portalada del nou Cau.
Acabades les obres s’establí a Sitges i
vingueren les altres festes modernistes i les
proclames de nou art. El bo i millor del
món artístic i literari passà pel Cau i tot
plegat somogué a fons les aigües calmes de
la nostra cultura. El decadentisme, el simbolisme... entraren pel portal gran de Sitges i amararen tot el país: “Venim aquí fugint de la ciutat, per trobar-nos tots junts i
junts cantar lo que ens surti del fons del
sentiment, per treure’ns el fred que corre
per les venes de tothom aixoplugant-nos
sota la bandera de l’art; per banyar-nos i
embriagar-nos de sol, de sol i llum que ens
assequi per un moment la tristesa de la
boira. Venim perquè necessitem espolsarnos de sobre tanta farsa egoista, tanta sensatesa fingida, tanta farda de sentit comú,
tanta serietat forçada o riure estúpid com
ha imposat el menestral enriquit per una
banda i per altra la democràcia, en aquesta terra nostra que, per por d’ésser boja,
se’ns va tornant ensopida.”
El Cau es convertí en abanderat i refugi
alhora de tots aquells que entraren a formar part del Partit Modernista. Era viver i
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A l’altra pàgina: les
escales del passeig
de la Ribera, a
Sitges; en aquesta
pàgina, el
monument a
Rusiñol, la proa del
Cau de la platja de
Sant Sebastià
estant, l’estendard
del Cau i la font de
la galeria del Cau

recer per a tothom qui si volgués acollir:
“Mentre esperem, amics meus, per al nostre Cau, per aquest raconet íntim, per
aquest niu arrecerat i modest, no volem
demanar més que una gràcia: que sigui
sempre, el nostre Cau, un «cau d’il·lusions
i d’esperances»; que sigui un refugi per
abrigar els que sentin fred al cor; un pedrís
on reposar l’esperit que arriba malalt del
camí enfangat de la terra; una ermita prop
del mar, hospital dels ferits d’indiferència,
i posada de pelegrins de la Santa Poesia,
que vinguin a veure espai, a respirar núvols i mar i tempestats i serenes, a curar-se
el mal del soroll, a omplir-se els pulmons
per tornar a volar amb més alè vers els
boscos i bardisses de la vida i continuar la
Santa Lluita.”
Antològica degué ser la processó de
l’estació del tren fins al Cau portant amb
una beatitud que superava qualsevol fe els
quadres del Greco, adquirits pel pintor a
París per la mòdica xifra de mil francs de
l’època. En paraules de Ramon Planes:
“Obrien la comitiva, dalt de cavall, en Labarta i en Pere Romeu, aquest amb la bandera del Cau. Després seguien les dues
pintures que foren dutes, a estones, per
Casas, Clarasó, Meifrèn, Pitxot, Pellicer,
Soler i Rovirosa...” I Pla recreava amb eficàcia la figura messiànica: “Darrera de les

pintures caminava Rusiñol, presidint la inusitada i estranya cerimònia, amb el barret
ample sobre el clatell, arrossegant una mica els peus i repartint somriures a la ciutadania lleugerament esbalaïda.” Més aviat
esbalaïda del tot davant aquesta processó
laica d’artistes estrafolaris.
L’Orfeó Català, La intrusa, La fada i la
dansa serpentina de Loïe Fuller. Davant
del Cau, al mar i a la nit, es col·locà una
plataforma il·luminada per reflectors instal·lats en el taller-museu. Gràcies a Planes

El Cau va
ser refugi
del Partit
Modernista
podem copsar l’ambient d’aquella nit extraordinària de lluna plena: “Una barca
traslladà la ballarina, que anava tota vestida de blanc. Es deixà sentir una música invisible, i la dansa serpentina començà. La
Torreta, el Baluard, els salons del Cau, tot
era atapeït de gent. Multitud de barques
omplien el mar.”
P.18

El mar de la Blanca Subur, simbiosi de
colors extrems, va ser un testimoni únic
de tantes experiències plenes del vital artista que, com les parets del Cau tot i que
més canviades, encara serva la remor
emotiva de tantes experiències lliures.
Com un holograma, Rusiñol ens pot aparèixer en qualsevol moment, assegut a la
galeria a l’entorn de la font, fumant amb la
pipa, rinxolant-se els bigotis i somiant
despert en les noves aventures de l’art.
I, finalment, el 1897, la primera pedra al
monument dedicat al Greco, a l’arrencada
del passeig de Sant Sebastià, sota les palmeres, acomboiat per les masses de fidels del
Partit modernista: “... el poble que és idealista, que desprecia els curts de mires i veu
l’amplària de l’Art i el fons de la bellesa, és
digne de tenir pàtria...” I acabava amb un
himne a la pau: “Si cada poble del món tirés
les armes de l’odi a la fornal de la glòria per
aixecar monuments, cregueu que les cegues
armes ja no farien cap falta. Els pobles, glorificant-se els uns als altres, acabarien les
guerres.” Aquells monuments, el del Greco i
el seu, un a cada banda de la punta de Sant
Sebastià miren el mar etern, el blau que el
va enamorar i el Cau que tant parla d’ell,
que ancorat per sempre més en aquesta
proa de l’art ideal, solca camins de futur sobre el blau de la mar de Sitges. ❋

Llibres
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DEBUT CON PAGLIACCI
en la Royal Opera
de Omán

L

La soprano grancanaria
DAVINIA RODRÍGUEZ debuta este mes en la Royal

maestra, ya que Leoncavallo consigue llevar el
metateatro a la ópera:

Opera House de Mascate
(Sultanato de Omán) y lo
hará como Nedda, de Pa-

Nedda y Canio son payasos de un circo y en
plena representación

gliacci (Leoncavallo), uno
de los máximos ejemplos

de su comedia surge el
problema que ambos

Kraus. . A
sentará
de su tra

del estilo verista, cargado
de pasión y de personajes
muy vinculados a la reali-

viven, acabando todo
en tragedia. Davinia
Rodríguez debutó en

Sinfónic
Kraus, el
co no es

dad. «Me encanta el personaje de Nedda porque

Omán el pasado jueves
y hoy realiza su segunda

una obra
película,

tiene una personalidad
muy atractiva; es una mujer que sufre al estar casa-

función compartiendo
escenario con el tenor argentino José Cura (en el

co es po
rriente. O
artistas m

da con un hombre al que
detesta estando enamorada de otro, y ella se lo

rol de Canio) y tras haber
conseguido un gran triunfo en su debut en la Mes-

más tale
cal en nu
te se enc

juega todo por amor»,
afirma la diva canaria que

sa da Requiem de Verdi
en el Palau de la Música

to clave
cidad de

debutó el papel en el Teatro Regio de Turín (Italia)
en enero de 2017. «Se tra-

Catalana de Barcelona
con la Orquesta Sinfónica y al Coro del Gran

artística
tista con
tedor y d

ta además de una obra

Teatre del Liceu.

internac
décadas
1.500.00

‘Único’ e

La soprano canaria
canta el personaje
de Nedda

discos d
oro, Ant

los artist
querido
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a habido españoles sucios, feos y legasolidez de los argumentos del clérigo
utable. Se esclavizaba y explotaba a los
ero era por su bien. También el «Memoucay» contaba, desde su punto de vista,
e de la verdad, pero no toda y debe ree que, en semejante dislate que nadie
en Hispanoamérica siguen muchos.
adas que me percaté de que la lectura
storiadores de Indias permite alejarse
emente de ambas leyendas. He sentido
o viendo «Oro». Partiendo de una histolaros paralelos con la jornada de OmaDorado, en la pantalla vemos el ansia de
ortuna, la codicia del oro, la bravura
mente irracional, el guerra civilismo de
ñoles –sí, ya entonces y con profusión–,
ación de algunos de ellos a la tierra y el
e, la insumisión a los poderes civiles, la
ión ante el rey, la violencia extrema
mente no por crueldad, sino por deseo
vivir y la añoranza de los familiares que
n al otro lado del mar y que, seguramena volverán a ser vistos como es también
de la propia tierra natal. Gallardía y
speranza y testarudez, deseo y adaptarecen, fidedigna y prodigiosamente,
as mil y una características de la cono se la pierdan.

Claves

La Estaca
Josep Ramon
Bosch

E
Gallardía y
sangre,
esperanza y
testarudez,
deseo y
adaptación
aparecen,
fidedigna y
prodigiosamente, junto a
las mil y una
características de la
conquista. No
se la pierdan»

ugo

o a la altura de los derechos humanos».
a la banda, encabezada por la alcaldeena quien anuncia que investigará «a
mientras las cadenas de televisión traescar audiencia difundiendo bulos, fa«teorías». No se molestó Manuela en
izar a quién van a investigar, pero a
cabe duda de que no será a los antisiskupas de su cuerda que incendiaron el
robaron televisores. Todos bastante
y con DNI español, por cierto. No es de
que este sábado el portavoz del Sindiectivo Profesional de Policía Municipal
afirmara dolido que «hay una campaña
contra la Policía promovida por las
ones». Si sólo fuera eso, no sería tan
o tremendo es la incoherencia, la irraad, la falta de escrúpulos con la que se
y prosperan algunos en la política esEl aquelarre de Lavapiés ha llegado
as pocas horas de que asistiéramos en
eso de los Diputados, esta vez en boca
E, a la repetición del repugnante argue que las víctimas –del terrorismo, los
, los violadores o los pederastas– están
do afectadas por la tragedia, albergan
oción y son tan fácilmente manipulaa que su opinión sea tenida en cuenta.
e a tomar por saco, paisanos!

Lo tremendo
es la incoherencia, la
irracionalidad, la falta
de escrúpulos
con la que se
mueven y
prosperan
algunos en la
política
española»

l 13 de diciembre de 1969 en el Palau de la
Música de Barcelona el cantautor Lluís
Llach dio un recital, bajo la expresa
prohibición de cantar «La Estaca», compuesta
el año anterior en homenaje al «Abuelo Siset»,
y que a los censores de la dictadura franquista
no les agradaba mucho. Para evitar la censura,
el joven bardo hizo una versión instrumental, a
la que el público le puso la letra cantándola en
pie. Así nació un himno, convertido en la
canción protesta, que hoy simboliza el llamado
«procés separatista catalán».
El Palau es el santa sanctorum donde nació
el nacionalismo catalán a raíz de los llamados
«Fets del Palau», cuando el 19 de mayo de 1960,
en la celebración del nacimiento del poeta Joan
Maragall, un grupo de jóvenes se levantó para
entonar el Cant de la Senyera, lanzando unas
octavillas tituladas «Os presentamos al general
Franco», y cuyo texto había escrito Jordi Pujol,
que sería detenido y condenado a siete años de
prisión. Pero también es el lugar donde empezó
el fin del nacionalismo, espacio donde fueron
habituales los negocios turbios por parte de la
burguesía catalana y desde donde se esfumaron 34 millones de euros de las arcas públicas,
En la Catalunya nacionalista todo es una
impostura. Falso es el patriotismo de Pujol y
sus secuaces, falsa es la historia de la resistencia de la burguesía catalana al franquismo y
falsa es la biografía y la historia de la canción
«la estaca». Durante su juventud Lluís Llach
fue un significado «fascista», vicepresidente de
«Los Cruzados de Cristo Rey» en Figueres y
militante falangista como el padre. De familia
carlista, su tatarabuelo fue el hacendado
Joaquim Llach y Coll, jefe carlista de la provincia de Girona, el bisabuelo fue dirigente de la
Junta Tradicionalista, el abuelo paterno
Manuel Llach y Sastre vocal de la Juventud
Tradicionalista. Su padre, Josep María Llach y
Llach, militante del «Requeté Catalán»,
voluntario en los tercios carlistas en la guerra
civil y alcalde franquista de Verges, en Girona.
De la familia materna, de raíces extremeñas,
destaca «El abuelo Grande» un inspector de la
policía española de Barcelona, azote de anarquistas, la abuela María Valle una fanática
franquista y su tía Pilar Valle, la rica propietaria de la finca «Can Vall de Porrera», fue
fundadora de «Falange Española» en la provincia de Tarragona, detenida en 1936 torturada
en el barco «Uruguay». La finca posteriormente pasó a manos de Lluís, desde donde desarrolla su negocio vitivinícola. Enfrentado con sus
padres y abuelos, el joven Llach se refugió en la
amistad de su colega Ponç Feliu, y se dejó
influir por el abuelo del nuevo amigo, Narcís
Llansa –el «Narciset» o «el abuelo Siset»–, un
barbero republicano de Besalú, ex-concejal de
ERC y un gran fabulador y charlatán. La
falsedad de la historia familiar de Llach, un viejo fascista que canta «La Estaca».
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a fa algunes setmanes que a la Fundació Mapfre de Barcelona va ser
inaugurada una exposició de fotografies de Brassaï, un dels cims de la
història de la fotografia, mostra que gosaria considerar motiu suficient perquè
alguns menorquins amants d’aquest art
vulguin agafar l’avió i desplaçar-se a la
ciutat dels comtes i les mones. Els interessats a veure les més de 200 magnífiques fotografies que s’hi exposen podeu
fer-ho fins al dia 13 de maig, en què l’exposició es clausura. Trobareu el local de
la Fundació Mapfre a ben pocs minuts de
la plaça de Catalunya, al carrer de la Diputació, núm. 250, a la casa Garriga Nogués, important construcció del prolífic
Enric Sagnier (Barcelona 1858–1931), destacat arquitecte de la Barcelona modernista i postmodernista, autor de nombroses cases per a l’alta burgesia de la ciutat,
i d’altres edificis, com el temple del Tibidabo, la Caixa de Pensions de la Via
Laietana o el Palau de Justícia (en col·laboració). La Casa Garriga Nogués, ben
interessant per ella mateixa, a més de per
les seves exposicions de fotografia i pintura, té una façana amb notables escultu-

❝

Brassaï és el pseudònim del
fotògraf, escultor, pintor i
escriptor Gyula Halász, nascut
el 1899 a Transsilvània

res d’Eusebi Arnau, el conegut autor del grup escultòric “La cançó popular catalana” del barceloní Palau
de la Música. El fastuós interior de la casa Garriga Nogués ens permet fer-nos una
idea de l’elevat nivell de vida que es podien permetre
les famílies de l’alta burgesia catalana de l’època.
Brassaï és el
pseudònim del fotògraf, escultor, pintor i escriptor Gyula Halász,
nascut el 1899 a Transsilvània, la pàtria
de Dràcula, a la ciutat de Brasov, aleshores hongaresa i pertanyent actualment a
Romania. El 1924 s’establí a París, on va
viure la resta de la seva vida. Morí el
1984, després de tota una vida dedicada
a la fotografia i altres arts. La publicació
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el 1932 del seu llibre fotogràfic «Paris de
nuit» li va atorgar una considerable popularitat. La selecció de fotos de Brassaï
feta per mi per als lectors del MENORCA
constitueix una petita mostra d’alguns
dels temes que més interessaven a
aquest ‘ull de París’, com anomenava
Brassaï el seu amic Henry Miller: la nit
parisenca, enamorats que es besen, el
món de la prostitució, nus femenins, retrats dels seus amics escriptors i artistes,
parets amb graffiti...
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qüestió de confiança amb la qual la
CUP pogués passar revista del grau
de compliment dels acords i, si procedeix, castigar el Govern. Fonts
del partit assembleari han detallat
a aquest diari que l’oferta es va fer
aquesta setmana, de viva veu i sense
cap paper pel mig i que, per si mateixa, no modificarà ni una mica la posició del partit.
19 Marzo, 2018
Aquestes mateixes fonts descri-

I no tan sols això. L’activació per Anna Gabriel avui a Ginebra. L’exPuigdemont, amb l’expresidenta suïssa Micheline Calmy-Rey, a Ginebra.
a Suïssi mateixa delPAÍS:
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Diario
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CARLES PUIGDEMONT

«Potser [entre altres fórmules
per a Catalunya], el model suís
és el més eficaç i atractiu»

El constitucionalisme vol un Govern
que se cenyeixi a la legalitat
Cs, el PSC i
el PP es bolquen amb
la marxa de Societat
Civil Catalana a BCN
JÚLIA REGUE
BARCELONA

No ha pogut ser un «cap de setmana constitucionalista» com el que
auguraven. Societat Civil Catalana
(SCC) va suspendre dissabte la seva
primera manifestació pels carrers de
Madrid a causa del «mal temps», però
ahir va exhibir múscul a la capital catalana perquè el nou Govern no descarrili i se cenyeixi a la «legalitat».
Sota el lema Ara més que mai, seny, la
manifestació va transcórrer pels mateixos carrers onl’ANC va demanar
una setmana abans que els partits independentistes forgin un Executiu
decidit a «activar la república». Del

Valls demana
«sortir de les trinxeres»
i insisteix que «canviar
les fronteres és guerra»
passeig de Colom fins a l’avinguda
del Marquès de l’Argentera, els 7.000
assistents, segons la Guàrdia Urbana
(200.000 segons els convocants), van
lluir banderes espanyoles, senyeres
i el seu ja popular cor dividit entre
aquestes dues insígnies i l’europea, a
més de consignes a favor de l’empresonament de Puigdemont.
VALLS, EL GRAN ORADOR / Ciutadans, el

PP i el PSC es van bolcar de ple en la
marxa amb el desembarcament de
la seva plana major. El delegat del
Govern a Catalunya, Enric Millo, la
ministra de Sanitat, Dolors
Montserrat, el líder dels taronges,

Albert Rivera, i el dels socialistes, Miquel Iceta, van flanquejar el gran fitxatge per a l’ocasió, l’ex primer ministre francès, Manuel Valls, que ja
va aterrar a Barcelona per recolzar
els constitucionalistes durant la
campanya electoral del 21-D.
Nascut al barri d’Horta de
Barcelona, va donar per «fracassat»
el projecte independentista i va afirmar que «canviar les fronteres d’Europa és guerra», cosa que «no es pot
permetre», i per això va fer una crida
a altres dirigents europeus s’uneixin per evitar la secessió.
En el seu discurs, va recórrer a
l’èpica per blindar una Europa «unida» i va assegurar que «ningú» acceptarà una eventual Catalunya independent en el marc de la UE. «No
vull que els catalans xiulin el que representa Espanya en moments tan
difícils», va assenyalar en al·lusió a
la xiulada al Rei en la manifestació
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pels atemptats gihadistes de l’agost.
«Catalans, sortiu de les trinxeres,
parleu i construïu futur», va emfatitzar, ovacionat pels assistents.
«SOBREN INSULTS, FALTEN ARGUMENTS» /
Una altra estrella de la convocatòria
va ser l’actriu Rosa Maria Sardà. En la
seva al·locució va exigir que els polítics «actuïn amb la raó i no amb la tripa» i va insistir que «sobren insults i
falten arguments» en les acusacions
encreuades entre els dos executius.
Davant l’atenta mirada de representants del Govern central, va
carregar amb duresa contra la seva gestió del conflicte català. «Eficàcia és diàleg, fer política, escoltar i
no parlar tant. Part del que passa a
Catalunya és culpa vostra. Que deixin de jugar els d’aquí i els d’allà a
veure quin partit és més inflexible.
Ho estan fent fatal», va deixar anar.
També es va deixar veure l’exfis-
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El constitucionalisme exhibeix múscul a les portes de l’estació de França,
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cal anticorrupció Carlos Jiménez
Villarejo, que va exigir als partits polítics independentistes el cessament
de la seva «constant violació de l’ordenament democràtic». Es va dirigir
explícitament a CDC per dir-los que
«els catalans estan farts de ser governats per un partit delinqüent», i va
mostrar la sentència del cas Palau als
ulls de tots els congregats. També va
demanar que es deroguin les «lleis
de desconnexió» que va aprovar el
Parlament la legislatura passada i
va proposar una consulta pactada
amb l’Estat per a una reforma constitucional. Això sí, sempre que els independentistes «renunciïn abans al
seu projecte».
Els líders de Cs, el PP i el PSC van
respondre unànimement a la necessitat que el Govern marqui un
nou rumb. Iceta va instar a acabar
amb la «vigència del 155», mentre
que la ministra Montserrat va presumir de la seva actuació que, a parer
seu, «ha tornat la concòrdia i la llei a
Catalunya». Rivera els va exigir que
«deixin de pensar en els seus partits
i que pensin més en Espanya», per
modificar una llei electoral que veuen «injusta» i que els «impedeix tirar endavant un nou Executiu tot i
haver guanyat les eleccions». H

c
co

d
re
a
fo
N
q
q
p
re
re
li
ju
a
so
ra
p
ra
c
a
d
en
h
te

el
m
g
v
h
p
p
b
vo
en
v
h
P
p

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,16

O.J.D.: 106084

TARIFA: 26292 €

E.G.M.: 561000

ÁREA: 953 CM² - 84%

SECCIÓN: PORTADA

Putin ahir a la nit a Moscou durant el concert d’aniversari de l’annexió de Crimea, quan ja se sabia guanya
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SCC reclama al
carrer la formació
d’un nou govern
 La manifestació d’ahir a Barcelona
va ser secundada per Ciutadans, PSC i PP

PAU BARRENA / AFP

Societat Civil Catalana va reunir
ahirmilersdepersonesaBarcelona (7.000, segons la Guàrdia Urbana; 200.000, segons l’organització) per reclamar la formació
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urgent d’un govern a Catalunya.
Laconcentracióvasersecundada
per Ciutadans, PSC i PP, a més de
l’ex-primer ministre francès Manuel Valls. POLÍTICA 16
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DILLUNS, 19 MARÇ 2018

SCC reuneix a Barcelona milers de
persones per demanar un nou Govern
Una rellevant representació de Ciutadans, PSC i PP secunda la protesta

ca. Cañas, assenyalant precisament
l’estació de França, va dir: “El 1939
els demòcrates fugien a França dels
colpistes. Vuitanta anys després, els
colpistes fugen a França en un maleter escapant de la democràcia i la
llei”.
L’actriu Rosa Maria Sardà va carregar contra la divisió creada pels
independentistes i els va instar a
formar un Govern “per a tothom”,
però també va exigir al Govern central “diàleg, fer política i escoltar,
perquè una part important de culpa
és seva”. “Que deixin de veure qui la
té més llarga”, va recomanar davant
un nombrós grup de polítics entre
els quals hi havia diversos dirigents
del PP.
Perquè la manifestació d’ahir,
com gairebé totes les anteriors convocades per SCC, va tenir una rellevant representació tant del Partit
Popular, com de Ciutadans, així
com del PSC. En el cas de la formaLES RECOMANACIONS

Rosa Maria Sardà
demana un Govern “per
a tothom” i a la Moncloa
“fer política i escoltar”

nya” i, menys de mitja dotzena de
vegades el “Puigdemont, a presó”.
“El projecte separatista ha fracassat”, va assegurar l’ex-primer
ministre francès Manuel Valls, que
ahir era un dels reclams i va ser un
dels més contundents, també dels

oberta”, que no es converteixi “en
una cultura replegada, racista i separatista”.
L’ex-primer ministre francès va
aprofitarlasevaintervenciópercriticarque“unaminoria”xiuléselRei
en la manifestació de Barcelona

LES PANCARTES

ELS PARLAMENTS

Entre les crides al
diàleg i les banderes
també es reclamen
demandes socials

L’exministre francès
Manuel Valls i
l’exdiputat Jordi Cañas
són els més aplaudits

oradors més aclamats.
“No hi ha mediació ni suport possible”, va assegurar el polític gal
d’origen català. “A París, Brussel·les,WaterloooBerlínvolemuna
Espanya unida amb una Catalunya
orgullosa de ser catalana, espanyola
i europea”, va remarcar Valls, que
va advocar per una “Catalunya

després dels atemptats gihadistes a
la capital catalana i a Cambrils.
L’exdiputat de Ciutadans Jordi
Cañas, que també va prendre la paraula des de l’escenari de l’estació
de França, va ser un altre dels oradors mésaplaudits en una intervenció que alguns van veure com el seu
retorn a la primera línia de la políti-

ció taronja, va encapçalar la seva
delegació el president del partit, Albert Rivera, juntament amb el vicepresident del Parlament, José María Espejo-Saavedra, i el diputat al
Congrés Juan Carlos Girauta. El
primer secretari del PSC, Miquel
Iceta,tambépresent,vaestaracompanyat, entre d’altres, de la número
dos de la formació, l’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín, i el batlle
de Viladecans i també membre de
l’executivafederaldelPSOE,Carles
Ruiz. Ahir, al contrari que a l’octubre –la primera vegada que Iceta va
assistir a una manifestació convocada per SCC–, no hi va haver cap
selfie polèmica amb dirigents del
PP, si bé és cert que el líder del PSC
va aprofitar l’acte per conversar
amb líders d’aquesta formació, especialment amb l’exministre José
Manuel García-Margallo, un altre
dels assistents destacats.
Per part del PP, a més de l’extitular d’Exteriroes, també van anar a la
marxa dirigents com Xavier García
Albiol i Andrea Levy, la ministra
Dolors Montserrat o el delegat del
Govern central a Catalunya, Enric
Millo. Entre els assistents també es
va poder veure l’exlíder del Partit
Comunista d’Espanya Francisco
Frutos.
“Prou!”, va clamar en el seu torn
l’exfiscal Carlos Jiménez Villarejo
en una intervenció en què va lluir
un dossier amb la sentència condemnatòria del cas Palau i que va
rebre un fort aplaudiment després
decriticarels“políticsindependentistes antidemocràtics i tirànics”.

Boya va dir a Llarena que la imprevisió
del Govern va impedir la república

tat espanyol. El fet de no haver-hi
diàleg ens va fer avançar en aquest
sentit dins del Parlament i amb els
mecanismes habituals fixats pel
reglament del Parlament per mirar d’avançar. I amb el resultat (de
l’1-O)iambaquestadeclaració(del
27 d’octubre) també teníem l’objectiu de veure si d’una vegada per
totes podem dialogar amb l’Estat
espanyol, perquè no hi ha manera”, va afegir.
El jutge d’instrucció vincula Boya amb la preparació del full de ruta de l’independentisme, ja que se
l’esmenta al document Enfocats,
trobat a la casa particular del lla-

li va confiscar un quadern a la conselleria on va anotar totes les reunions. Boya va negar que fos present en aquelles trobades.
Preguntada per la manifestació
del 20 de setembre davant el mateix departament quan es produïen els escorcolls a l’interior, Boya
va assegurar que no hi va haver violència per part dels concentrats,
però va assenyalar la premsa com
la responsable que es destrossessinlespatrullesdelaGuàrdiaCivil:
“Qui vaig veure pujada als vehicles
va ser la premsa, no només la
premsacatalana,sinótotalapremsa nacional i internacional”.

ANA JIMÉNEZ

La capçalera de la manifestació d’ahir: al centre, l’exministre francès Manuel Valls conversant amb el líder de Cs, Albert Rivera
RAÚL MONTILLA
Barcelona

Sentit comú, seny, per superar l’actual situació de bloqueig polític a
Catalunya i que, partint d’aquí, es
formi d’una vegada un nou Govern
“de tots i que respecti la llei”.
Aquesta va ser la petició que ahir
van fer a Barcelona convocats per
Societat Civil Catalana (SCC) milers de persones –7.000 segons la
Guàrdia Urbana, gairebé 200.000
segons els organitzadors–, en una
protesta en què van prendre la paraula l’exministre francès Manuel
Valls, l’actriu Rosa Maria Sardà o
l’exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo.
“Ponts, no murs”, “Som Catalunya, somos España”, “Juntos,
junts”, “Basta, prou” o “Amb pau i
seny, tots hi guanyem” van ser algunes de les pancartes artesanals que
es van exhibir en la protesta i que

BARCELONA Redacció

L’expresidenta del grup de la CUP
alParlament,MireiaBoya,vaassegurar en la seva declaració davant
el Tribunal Suprem el passat 14 de
febrer que a causa de l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució i a la
falta de previsió del Govern no es
vaferefectivalarepública.L’àudio

distribuïen a les 11.30 –mitja hora
abansdel’inicioficialdel’acte–participants a l’altura de la plaça de Colom.
Missatges en cartró transportats
en carros de compra que van compartir protagonisme amb altres
(menys) de caire més social, en contra de les retallades, crítics amb el
Govern central i en defensa de les
pensions –confirmaven els qui els
portaven que eren reciclats del dia
anterior, de la protesta en defensa
de les pensions–, i, sobretot, amb
moltes banderes. Senyeres, un gran
nombre de banderes espanyoles,
desenes de la Unió Europea, algunes de Tabàrnia i un parell amb l’escut de la Guàrdia Civil, a més d’una
d’El Bierzo i una altra de belga, en
aquest últim cas com a capa cobrint
un ninot que representava l’expresident Carles Puigdemont.
Comabandasonoranomésalgun
“viva España”, algun “visca Catalu-

vant del jutge Pablo Llarena que
després del 27 d’octubre, quan el
Parlament va declarar la independència, va pensar que la realitat seria una altra. I va mostrar el seu
descontentament perquè, al seu
parer, no estaven preparades les
eines necessàries perquè es pogués activar tot seguit la llei de
transitorietat jurídica.

litat ha estat una altra a causa de
l’aplicació de l’article 155 i a causa
que el Govern de Catalunya no haviapreparattotelquehaviadepreparar per aplicar la llei de transitorietat, que no s’ha aplicat”, afirma
Boya literalment.
Igualment va admetre que un
P.28
dels objectius
de la celebració del
referèndum i de la declaració uni-
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Intervención de Rosa Maria Sardà en el acto final de la manifestación, ayer en Barcelona. / ALBERT GARCIA

La Cataluña constitucional
exige un Govern con ‘seny’
El ex primer ministro francés Manuel Valls denuncia “las mentiras”
independentistas. Iceta expresa su indignación por la falta de Govern
PERE RÍOS, Barcelona
Casi tres meses después de las
elecciones autonómicas, los partidos constitucionalistas reclamaron ayer en Barcelona un Govern
que renuncie al plan separatista
y funcione con seny (sentido común) dentro de la Constitución y
el Estatuto. La manifestación,
convocada por Societat Civil Catalana, reunió a decenas de miles
de personas. Ahora más que nunca, seny, fue su lema. En la cabecera, líderes políticos, desde Ciudadanos y el PSC hasta el PP, y
personalidades —incluidos la ac-

triz Rosa Maria Sardà, el ex primer ministro francés y socialista
Manuel Valls, nacido en Barcelona, y el ex fiscal anticorrupción,
Carlos Jiménez Villarejo— con
un nexo común: su oposición a la
independencia de Cataluña.
Valls, que habló en catalán,
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fue aclamado al referirse a “las
mentiras” del independentismo
y afirmó que el futuro de Cataluña pasa por una España unida y
europea. Jiménez Villarejo dijo
que en Cataluña ha habido “un
abuso de poder” con decisiones
“tiránicas”. Antes de la marcha,
el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió que los secesionistas
admitan “en público” lo que dicen en privado: “que el procés ha
fracasado”. Y el secretario del
PSC, Miquel Iceta, expresó su
“indignación” por la ausencia de
Govern.
PÁGINAS 14 Y 15
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El constitucionalismo se manifiesta
unido y pide un Govern con ‘seny’
PERE RÍOS, Barcelona
Los partidos constitucionalistas se manifestaron
ayer de nuevo por las calles de Barcelona para
reclamar la formación de un Govern que abandone
sus planes independentistas y haga suyo el seny
(sentido común), en el marco de la Constitución y

Ahora más que nunca, seny, fue el
lema de la marcha y de la pancarta que abrió la marcha para recorrer los poco más de cien metros
que separaban el Pla de Palau de
Barcelona, muy cerca del mar,
hasta la estación de Francia. De
ese lugar partieron en 1939 los
vencidos de la Guerra Civil española y, años después, empezaron
a llegar los inmigrantes procedentes de otros pueblos de España que vinieron a Cataluña en
busca de un futuro mejor.
Esa coincidencia la recordaron algunos de los oradores de
diferentes sensibilidades que intervinieron desde el escenario colocado muy cerca de la entrada
de la estación ferroviaria para resaltar la necesidad de que Cataluña esté unida socialmente. Y eso
no será posible, insistieron, si el
secesionismo sigue apostando
por la vía unilateral, no se respeta la Constitución y no se abre el
diálogo político entre las instituciones para solucionar el embrollo político que vive Cataluña y
su encaje en España.
Tras la pancarta de la cabecera se colocaron los dirigentes de
las tres formaciones constitucionalistas: Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que anunció
su presencia a última hora del
sábado en ausencia de Inés Arrimada, la líder del partido en Cataluña; Miquel Iceta, primer secretario del PSC, y Xavier García Albiol, presidente del PP catalán.
Junto a ellos desfilaron también,
el ex primer ministro francés Manuel Valls, la actriz Rosa Maria
Sardà y el exfiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo,
entre otros.

el Estatuto de autonomía. El acto fue convocado
por Societat Civil Catalana y reunió a miles de
personas, que marcharon junto a líderes políticos
y personalidades de diversos ámbitos e ideologías,
unidas por su oposición a la independencia de Cataluña y la necesidad de respetar la legalidad.

fró ayer la asistencia en 7.000 personas y los organizadores la estimaron en 200.000. Cifras al margen, la aplicación del artículo 155
de la Constitución y los efectos
provocados por la actuación de la
justicia parecen haber calmado
la inquietud mostrada hace tan
solo cinco meses por las decenas
de miles de personas que entonces se manifestaron en Barcelona en favor de la unidad de España y en contra de la secesión.
En la marcha de ayer los manifestantes volvieron a exhibir
banderas catalanas, españolas y
europeas, así como pancartas
con lemas muy variados contra
el proceso independentista. La
consigna más coreada fue “No
nos engañan, Cataluña es España”, pero también se volvieron a

oír gritos a favor del ingreso en
prisión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Sardà y Villarejo
La actriz Rosa Maria Sardà intervino con un discurso en el que
recalcó la fractura social que ha
dejado el proceso independentista. “Ya sabemos que no somos
buenos catalanes. Vivimos en un
país dividido, con mucha gente
enfadada y en el que las posturas
políticas parecen irreconciliables”, dijo. Por eso reclamó “pluralismo y transversalidad” en la
acción política y pidió “que todo
el mundo actúe con la razón y no
con la tripa”. Nada de eso sucede
ahora, añadió, por lo que solicitó
a Mariano Rajoy y a Carles

Manuel Valls:
“El ‘procés’
ha fracasado”
El exprimer ministro francés Manuel Valls, el orador
más ovacionado, aseguró
que el proyecto independentista “ha fracasado” porque
ningún país europeo lo
apoyó y porque cambiar las
fronteras del viejo continente va aparejado a la guerra.
Nacido en Barcelona, Valls
realizó su intervención en
catalán y abogó mil veces
por la unidad territorial.
“En París, Bruselas, Waterloo o Berlín queremos una
España unida con una Cataluña orgullosa de ser catalana, española y europea”,
dijo, al tiempo que confesó
que lloró cuando “una minoría” silbó al Rey en la manifestación de Barcelona tras
los atentados yihadistas.

Puigdemont, “que dejen de jugar
a ver quién la tiene más larga
porque lo que pasa en Cataluña
es un problema que afecta a toda
España”.
El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo fue uno de
los oradores más aplaudidos y
formuló durísimas críticas contra los líderes independentistas.
Así, se felicitó de que el expresidente Artur Mas ya esté condenado por desobediencia por la organización de la consulta el 9 de
noviembre de 2014 y aplaudió el
trabajo de jueces y fiscales. “Estamos hartos de que nos gobierne
un partido delincuente”, dijo, en
referencia a la extinta Convergència, al tiempo que mostraba
la sentencia del caso Palau que
condenó a ese partido por beneficiarse del desvío de 6,6 millones
de euros.
Antes de que se iniciara la
marcha, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó a
las fuerzas independentistas que
dejen de “engañar” a los ciudadanos y admitan en público lo que
confiesan en privado. “Todos reconocen que ha fracaso el procés,
que se ha agotado, que ha muerto”, dijo.
Del mismo modo, el primer
secretario del PSC, Miquel Iceta,
aseguró que había acudido a la
manifestación para mostrar su
“indignación” porque Cataluña

Ministra y diputados
Por parte del PP asistieron la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García
Margallo y diputados autonómicos de este partido. También acudieron parlamentarios autonómicos de Ciudadanos y su portavoz
en el Congreso, Juan Carlos Girauta, mientras que en la representación socialista estaban
Núria Marín y Carles Ruiz, alcaldes de L’Hospitalet y Viladecans,
respectivamente, además de integrantes de la ejecutiva federal
del PSOE.
La puesta en escena de la marcha fue muy similar a las de las
dos manifestaciones multitudinarias convocadas por el independentismo el pasado mes de octubre tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y
la declaración de independencia
aprobada por el Parlament el día
27, con abundancia de banderas
y globos rojos y amarillos. La
Guardia Urbana de Barcelona ci-

Puigdemont y Anna Gabriel
se reúnen hoy en Ginebra
Carles Puigdemont se reunirá
hoy en Ginebra con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel para
abordar la agenda política
catalana, aunque el expresidente de la Generalitat aseguró que
no había viajado hasta la capital suiza “para desencallar
ninguna negociación ni para
negociar nada”. El tema del

encuentro, dijo, será cómo se
pueden ayudar mutuamente y
la posible colaboración de la
exparlamentaria con el llamado
Consejo de la República que el
secesionismo quieren constituir
en Bruselas.
El encuentro se producirá después de que Junts per Catalun-
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ya haya ofrecido a la CUP llevar
a cabo una moción de confianza a mediados de legislatura—
que permitiera a los anticapitalistas pasar revista del grado de
cumplimiento de los acuerdos—
para conseguir cerrar ahora un
pacto de investidura y formar
Govern. El expresidente declinó
pronunciarse sobre esa posibilidad y dijo que confía plenamente en su equipo en Barcelona.
Puigdemont también explicó
que “nadie” le ha pedido que
renuncie a su acta de diputado

para facilitar la investidura del
nuevo Govern e insistió en que
el desbloqueo pasa por que se
le deje delegar su voto y que
quien tiene la llave para activar
la situación en Cataluña es el
Gobierno español, al que pidió
“que dejara de interferir”.
Por lo demás, el dirigente independentista dijo que confiaba
plenamente en la justicia europea y específicamente en la
belga, pero dejó claro que está
listo para entrar en prisión si el
país decide extraditarlo. En su
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no tiene Govern y urgió a acabar
con esa situación para que no se
aplique más el artículo 155.
Otro de los oradores más jaleados fue Jordi Cañas, exdiputado de Ciudadanos en el Parlament, quién se mofó de la llamada “revuelta de las sonrisas”, la
expresión que empleó el independentismo para referirse a su capacidad de movilización.
José Rosiñol y Alex Ramos,
presidente y vicepresidente de
Societat Civil, reclamaron que se
acabe de una vez con el proceso
independentista y que haya un
Govern que se ocupe de los problemas de los catalanes. De no
ser así y si se repitiera un Govern
secesionista, “se obligaría al Gobierno a mantener medidas que
luego no gustan”, vaticinó.
El exdiputado del PP en el Parlament Juan Milián afirmó, para
rebatir un eslogan de la CUP, que
las calles “serán siempre de todos”, no solo del independentismo y recalcó su fracaso. “Apostaron contra España y han perdido. Apostaron contra esta mayoría social y han perdido. Nunca
más nos van a callar”, aseguró.
El acto finalizó con El cant de
la senyera, en referencia a la identidad catalana; el himno de la alegría, por la europea, y el himno
de España, al tiempo que se iban
alternando las tres banderas en
la pantalla gigante del escenario.

Desde la izquierda, Enric Millo,
Dolors Montserrat, Miquel Iceta, Carina Mejías y Albert Rivera, ayer en Barcelona. / A. GARCIA

opinión, no se encuentra en la
clandestinidad en Bélgica, sino
“a disposición de las autoridades”. El expresidente huyó a
Bruselas el pasado 30 de octubre junto a cuatro exconsejeros.
Todos están acusados de los
presuntos delitos de rebelión,
sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
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EL CONSTITUCIONALISMO,
CONTRA EL BLOQUEO

Ciudadanos, PSC y PP, con sus líderes a la cabeza, acudieron ayer a la
marcha constitucionalista convocada en Barcelona por Societat Civil
para exigir el final del bloqueo político en Cataluña. EFE PÁGINAS 4 Y 5

INFORME DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE LOS CORREOS DEL ‘PROCÉS’

El Govern ocultó datos sobre
la inviabilidad de la secesión
Preveían una caída del 20% del PIB y que Cataluña quedaría fuera de la UE
ÁNGELES ESCRIVÁ
ESTEBAN URREIZTIETA MADRID
Los mensajes intervenidos por la
Guardia Civil al ex consejero de
Empresa de la Generalitat, Santi
Vila, ponen en evidencia que el
Govern destituido tenía estudios
económicos detallados sobre el
alcance de la debacle que hu-

biera provocado la secesión. Uno
de estos informes contempla el
retroceso de hasta el 20% en el
PIB regional si se producía la
ruptura. Los dirigentes de la Generalitat contaban también con
estudios que revelaban que la
probable salida de la Unión Europea hubiera hecho inviable el

Masivo apoyo
P.32

nuevo Estado desde el punto de
vista financiero. La documentación reunida por la Guardia Civil
subraya que, a pesar de contar
con datos pormenorizados, la Administración de Carles Puigdemont
optó por «no explicarlos a la población catalana» y seguir adelante
PÁGINA 5
con el procés.
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Una ‘senyera’ y una rojigualda ondeadas, ayer, por una multitud de manifestantes ante la estación de Francia de la capital catalana. ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

El constitucionalismo, sin fisuras

L La manifestación organizada en Barcelona por Societat Civil Catalana reúne a los principales dirigentes de PP,
PSC y Ciudadanos L Los convocantes reclaman el fin del proceso independentista y que el Govern respete la Ley
CAROL ÁLVAREZ BARCELONA
El constitucionalismo mostró ayer
una imagen de unidad sin fisuras
en las calles de Barcelona para clamar contra el «fracaso» del proceso
independentista y pedir un gobierno ajustado a la legalidad que desbloquee la situación de parálisis
institucional que sufre Cataluña.
Ciudadanos, PSC y PP secundaron
una manifestación organizada por
Societat Civil Catalana en la que
también participó el ex primer ministro francés Manuel Valls.
Después de tener que posponer la
convocatoria del sábado en Madrid
por el mal tiempo, el constitucionalismo se exhibió ayer en casa, en la
capital catalana, y apeló al seny
(sentido común) como respuesta al
«fin» de la hoja de ruta independen-

tista. La marcha –secundada por
7.000 personas, según la Guàrdia
Urbana, y por 200.000, según cifras
de la organización– reunió al líder
de Ciudadanos, Albert Rivera; al del
PSC, Miquel Iceta; al del PP catalán,
Xavier García Albiol; la ministra de
Sanidad, Dolors Montserrat; el delegado del Ejecutivo en Cataluña, Enric Millo; y la alcaldesa de L’Hospitalet y número dos del PSC, Núria Marín, entre otros muchos dirigentes
autonómicos y locales. No hubo ni
rastro de los comunes de Ada Colau,
a quien el líder municipal del PP, Alberto Fernández, acusó de alinearse
nuevamente con el independentismo por su ausencia.
Eso sí, el más aclamado fue el ex
dirigente francés Manuel Valls, quien
aseguró sin matices que el «proceso

La actriz Rosa Maria Sardà saluda desde el escenario. JORDI SOTERAS
separatista ha fracasado» en gran
parte porque «se ha visto que Europa no apoyaba un Gobierno de este
tipo». Nacido en Barcelona y en un
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más que correcto catalán, Valls fue
uno de los agitadores de la jornada
de la mano de un discurso enérgico,
en el que resaltó precisamente el va-

cío de la comunidad internacional
ante el independentismo. «Cambiar
las fronteras, un proyecto que dice a
los otros que no estáis con nosotros,
este nacionalismo es guerra», clamó
para terminar diciendo que «Europa
son 70 años de paz».
De hecho, el socialista francés aludió en varias ocasiones a la postura
del resto de países de la UE para reforzar su alegato. «Ningún dirigente
europeo puede permitir que se cambien las fronteras y que fracase uno
de los estados más importantes»,
aseguró Valls, quien también criticó
los pitos al Rey Felipe VI desde el
bando independentista durante la
manifestación por los atentados del
17 de agosto en Barcelona. «Europa
necesita a una España unida, a una
España con Cataluña», concluyó.
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Bajo el lema «Ara més que mai,
seny» («Ahora más que nunca, sentido común»), la protesta transcurrió desde el paseo de Colón de la
capital catalana hasta la estación de
Francia, donde se desplegaron una
senyera y una rojigualda gigantes y
se instaló un escenario para las intervenciones. Precisamente, en el
momento de los discursos finales,
también fue protagonista el ex fiscal
anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, el único en recordar la corrupción vinculada a CDC y que
exhibió un dossier con la sentencia
condenatoria del caso Palau. Además, pidió al Parlament derogar las
leyes aprobadas por el independentismo el 6 y el 7 de septiembre –la
del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica– vulnerando la normativa de la propia Cámara catalana.
Otra de las voces destacadas fue
la actriz Rosa Maria Sardà, que
participaba por primera vez en una
manifestación constitucionalista y
se sumó a la petición de un Ejecutivo «para todos los catalanes».
Sardà también arengó al Gobierno
central, al que reclamó «diálogo» y
«más eficacia» para resolver el conflicto catalán.
Abajo, a pie de calle, tomó buena
nota la ministra de Sanidad, Dolors

El ex primer ministro
francés Manuel Valls
resaltó el apoyo de la
UE a España
Rivera: «Cataluña se
merece un Govern
sin imputados ni
corrupción»
Montserrat, quien aprovechó la manifestación de ayer para reafirmarse en la idea de que el proceso independentista «ha fracasado», cargar
contra la «parálisis» del Parlament
y reclamar «un Govern para todos,
que no divida y no confronte».
«Cataluña se merece un Govern
sin imputados, sin rebelión y sin corrupción», aseguró el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, uno de los más
aclamados por los manifestantes.
Recibido con gritos de «presidente,
presidente», el líder del partido naranja fue uno de los primeros en llegar a la estación de Francia y aprovechó para darse un baño de masas
saludando y aplaudiendo a los allí
congregados mientras recordaba la
victoria de Ciudadanos en Cataluña
el 21 de diciembre.
En la manifestación también se
pudieron ver muchas banderas de
Tabarnia y se escuchó el cántico
«Puigdemont, a prisión». La concentración terminó con los himnos de la
Alegría y de España. «Representamos a la mayoría de catalanes. Estamos ganando y ganaremos. Bendito
el procés, que nos ha despertado como pueblo», cerró el presidente de
Societat Civil, José Rosiñol.
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Puigdemont ocultó
que preveía la deb

El estudio, hallado en el correo de Santi Vila, cif
Á. ESCRIVÁ / E. URREIZTIETA MADRID
Los correos electrónicos intervenidos al ex consejero de Empresa
de la Generalitat catalana Santi
Vila revelan que disponía de informes económicos que contemplaban una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña de
hasta el 20% en caso de independencia. Estos análisis, en poder de
los líderes secesionistas, concluían además que el nuevo estado independiente no sería viable
fuera de la Unión Europea.
La Guardia Civil destaca en el
informe que analiza los correos
electrónicos de todos los cabecillas
del procés, al que ha tenido acceso
EL MUNDO y que obra ya en poder del Tribunal Supremo, que «la
Generalitat, y más concretamente
Santiago Vila, tenía conocimiento
del riesgo y el peligro financiero
de las empresas en Cataluña tras
la votación del 1 de octubre». «A
pesar de eso», subrayan los investigadores, «no se informó a la población y se declaró la independencia de forma unilateral».
Vila recibió por correo electrónico el 18 de octubre pasado a las
18:19 horas un «argumentario de
la situación empresarial y listado
de empresas de Cataluña que han
cambiado su sede social» bajo el
encabezamiento de Confidencial.
Implicaciones económicas de una
Cataluña independiente.
Este documento, que le fue remitido desde el propio Gobierno
catalán, refleja como el peor de
los escenarios posibles «una Cataluña fuera del espacio económico
europeo». «Un escenario poco
probable y sólo contemplado por
aquellos contrarios a la independencia tendría efectos negativos
mayores», precisaba. «La salida
supondría unos efectos muy negativos para las exportaciones (descensos del 45%-50% de las ventas
al Estado español y del 18% de las
exportaciones a la Unión Europea) y la economía catalana».
Asimismo, establecía como escenario probable «una reducción
de alrededor del 20% del PIB». A
renglón seguido constataba que
«no se debería contemplar como
una opción viable (la salida de la
Unión Europea) de una futura independencia de Cataluña».
También analiza el informe referido el denominado «efecto frontera» que se produciría en una eventual secesión. «Las ventas de Cataluña a España se verían afectadas
a largo plazo por el efecto frontera,
el fenómeno por el cual el comercio de un territorio dentro de un
estado es más intenso que el comercio del mismo territorio con
los territorios de otros estados».

Resumen del informe confidencial halla

LOS ESCENARIOS DEL INFOR

Si Cataluña sale de la UE. El in
si, como anunció la Comisión Europe
queda fuera de su espacio económic
ventas al Estado, del 18% a la UE y ba

Aunque Cataluña se quede en
son tranquilizadoras, según la Gener
3,52% y un 17,6% en función de la ca

Fuga constante de empresas.
inquietud por la marcha de empresas
las grandes multinacionales como Da

