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Un homenatge emocionant
Un vídeo del
conseller de
Cultura, Lluís
Puig, enregistrat a Brusselles –i en el qual
Xavier
excusava la seva presència
Roca
“per les raons
Barcelona
que tots coneixeu” i subratllava la importància
de l’acte que estava a punt de
celebrar-se– va obrir ahir al Palau de la Música Catalana el concert d’homenatge al pare Irineu
Segarra en el centenari del seu
naixement. La presència de llaços grocs en moltes de les solapes dels assistents esquitxava
d’actualitat i afegia una altra capa d’emotivitat a una celebració
carregada de simbolisme.
Nascut el 1917 i mort el 2005,
el pare Irineu Segarra va ser el director de l’Escolania de Montserrat durant quaranta-cinc anys i
se’l considera un dels referents
de la pedagogia musical al nostre
país; moltes escoles musicals
———————————————————

–algunes de les quals porten el
seu nom– continuen aplicant el
seu mètode d’aprenentatge. La
seva passió per la música el va
portar també al compromís amb
la recuperació del patrimoni musical montserratí i català, i també
el va fer brillar com a compositor.
Un segon vídeo amb fragments d’entrevistes al pare Irineu
Segarra i amb testimonis de personalitats que el van conèixer va
donar pas a un concert celebrat
en un Palau ple de gom a gom,
davant un públic en bona mesura familiar i intergeneracional,
que reunia a ambdues bandes de
l’escenari integrants de l’Escolania de Montserrat i de diverses
corals infantils de Catalunya i les
Illes Balears i a les seves famílies.
Al recital hi van participar, entre
d’altres, músics que van aprendre del mateix Ireneu Segarra a
l’escolania, com ara Llorenç Castelló, Jordi Casals, Manel Valdivieso, Daniel Mestre i Josep
Pons, com a directors. També hi
van actuar la soprano Elena Co-

La soprano Elena Copons, amb el pianista Jordi Armengol en el concert
d’homenatge al pare Ireneu Segarra ■ ORIOL DURAN

pons, els pianistes Joan Rubinat,
Jordi Armengol i Miquel Villalba i
els organistes Joan Casals, Arnau Farré i Vicenç Prunés.
Dues peces per a piano del
mateix Segarra van encetar una
primera part que també va incloure composicions d’Àngel Rodamilans (Oh, Jesuset dolç!), Pau
Casals (Nigra sun), Tomás Luis
de Victoria (Ave Maria), Joan Cererols (Regina Coeli), Antoni Soler (Laudate pueri dominum), Johann Sebastian Bach (Motet
BWV Anh 159 ‘Ich lasse dich
nicht, du segnest much denn’) i
Anselm Ferrer (Ave Maria). En la
segona part es va interpretar
Franz Schubert (Gesang der
Gaister über den Wassern, D.
714), Adrià Barbosa (la suite Juguem cantant) i, sobretot, van
guanyar protagonisme les composicions del mateix pare Ireneu:
la fuga Salve Regina, Himne d’Advent i Déu és amb nosaltres. Al final, el Virolai i Els Segadors van
fer posar tot el públic dempeus
amb el crit de “Llibertat!”

Però el principal punt de trobada entre les seves vivències a
Barcelona i a Madrid és la dedicació als pobres. Passar hores
amb ells i parlar amb ells. Sobretot escoltar-los, que és el que no
fa la gent
que els veu
19 Noviembre,
2017al carrer.
Que se sentin estimats. “Com
puc saber que Déu m’estima?”.
és una de les preguntes que més
van impressionar Viqui Molins
en una d’aquestes converses.
Només la va saber respondre
amb una llarga abraçada.
També comparteixen la vocació religiosa. I que aquesta vocació els ha portat a no tenir fills
biològics per acollir una gran família “en el cor”.
En la conversa per presentar
el llibre també es va colar la situació política catalana. Prudentment no van entrar en el debat i
van coincidir en la necessitat
d’entesa entre els qui pensen diferent. Molins, que s’ha pronunciat més d’una vegada a favor de
la independència, va demanar
conviure amb les tensions “amb
pau interior i amb l’alegria d’estar amb tothom”. Assegura que
les seves idees polítiques “mai
no em separaran de les persones”. El pare Ángel va explicar
que el paper de l’Església és
“construir un lloc de trobada
perquè s’entengui la gent”. I
conduir al diàleg “preguntant
als qui no es parlen perquè no
ho fan”.
Els dos autors han destinat els
beneficis del llibre a les dues
obres socials que lideren a Barcelona i a Madrid.
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Concert d’homenatge
al pare Ireneu Segarra
El Palau de la Música Catalana de
Barcelona acull avui a les 17 h un
concert coral en homenatge al pare
Ireneu Segarra (1917-2005) amb
motiu del centenari del seu naixement que mostrarà les seves facetes com a monjo, compositor i
director. El concert, que promou la
Unió d’Antics Escolans de Montserrat en col·laboració amb la Fundació Orfeó Català, vol reconèixer
a qui va ser director de l’Escolania
durant 45 anys. Intervindran diverses corals i músics que van
rebre el seu mestratge. / Redacció

El monjo Alexandre
Olivar, honoris causa
El pare Alexandre Olivar,

monjo de Montserrat, va ser
distingit doctor honoris causa
per l’Ateneu Universitari Sant
Pacià ahir al migdia a la sala de
la Façana del monestir de Montserrat. La Laudatio fou pronunciada pel doctor Joan Torra i
Bitlloch, professor de l’Institut
Superior de Litúrgia de Barcelona. Va presidir l’acte el cardenal
Joan Josep Omella. / Redacció

lideu dels pobres!

ha dit que Ell mateix està en el

em amb frases i paraules, sinó
de veritat” proclama sant Joan
Aquest és el lema que el papa
donat per a aquesta primera
ndial dels Pobres, que té com a
primer lloc, estimular els creè reaccionem davant la cultura
ar i del malbaratament, fent
ltura de l’encontre. Alhora, la
à dirigida a tots, independenteva confessió religiosa, perquè
m disposar a compartir amb els
vés de qualsevol acció de soli-

El món fou creat pera tots, i no podem trair
el do original destinat a la humanitat sense
cap exclusió.
En les conclusions del document Església servidora dels pobres (CEE 2015) s’hi
fan unes propostes d’acció esperançadores: promoure una actitud de contínua renovació i conversió personal; conrear una
sòlida espiritualitat que doni consistència
al compromís social; fonamentar-se en la
força transformadora de l’evangeli; aprofundir en el testimoniatge de la caritat i de
l’acció social; promoure el desenvolupament integral de la persona i afrontar les
causes de les pobreses; defensar la vida i la
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CLÀSSICA

El pare Ireneu Segarra serà homenatjat
demà al Palau de la Música. PALAU DE LA MÚSICA

Homenatge al
mestratge del pare
Ireneu Segarra
X.C.
BARCELONA

El Palau de la Música acull demà a les 17 h un
homenatge al pare Ireneu Segarra
(1917-2005), amb motiu del centenari del naixement d’un referent de la pedagogia musical
i mestre de molts músics. De fet, la dimensió
del concert, que aplegarà centenars de cantaires, directors i instrumentistes, és prou eloqüent de l’empremta que ha deixat Segarra,
que va ser director de l’Escolania de Montserrat durant 45 anys. “Ens sentim hereus del seu
treball i del seu mètode de pedagogia musical,
que encara avui és molt vàlid”, diu el pare Sergi d’Assís, president de la Unió d’Antics Escolans de Montserrat, que promou l’homenatge.
“Tots som molt conscients de la importància
del pare Ireneu”, afegeix el coordinador artístic del concert, Daniel Mestre, que ha lligat un
programa que reflecteix “els diferents vessants” del seu llegat.
Cantaires de l’Escolania de Montserrat i de
corals infantils de Catalunya i les Balears compartiran escenari amb músics com Josep
Pons, Llorenç Castelló, Francesc Prat, Manel
Valdivieso i Salvador Mas, entre d’altres. En el
programa hi haurà, com diu Mestre, “exemples de l’obra pianística” de Segarra, com ara
els preludis inspirats en els petits preludis de
Bach; obres dels seus mestres (Àngel Rodamilans i Pau Casals); música de grans polifonistes com Tomás Luis de Victoria; peces de Joan Cererols i Antoni Soler que mostren la feina patrimonial que va fer, i una segona part
amb l’orquestra simfònica, que interpretarà
obres de Bach i Schubert i del mateix Segarra. “El pare Ireneu no era un esportista de la
direcció. Escoltava harmònicament, no rítmicament”, recorda Salvador Mas, per a qui Segarra tenia “una manera de dirigir que no era
cantelluda, sinó rodona, com les seves mans”.
“Això diu molt de la seva manera de fer i de
ser”, afegeix Mas.e
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El Palau de la Música Catalana és el marc d’un concert coral d’homenatge al pare
Ireneu, director de l’Escolania de Montserrat durant 45 anys i gran mestre indiscutible

Referent pedagògic
Valèria Gaillard
BARCELONA

El Palau de la Música serà
el marc, demà a les 5 de la
tarda, d’un concert coral
molt especial: el concert
homenatge al pare Ireneu
Segarra (Ivars d’Urgell, 30
de setembre del 1917Montserrat, 19 de novembre del 2005) amb motiu
del centenari del seu naixement. Músic compromès amb la recuperació
del ric patrimoni musical
montserratí i català, i amb
els nous llenguatges contemporanis, el pare Ireneu
també va exercir la pedagogia no només a l’Escolania de Montserrat, on va
ensenyar durant 45 anys,
sinó a moltes altres escoles de música del país que
s’han beneficiat del seu
mètode docent i de les seves cançons per a infants.
Es tracta d’un concert
multitudinari en el qual
participaran músics que
van rebre el mestratge del
P. Ireneu Segarra a l’Escolania de Montserrat, com
per exemple Llorenç Castelló, Jordi Casals, Manel

Una foto d’arxiu del Pare Ireneu de Segarra, homenatjat aquest cap de setmana al Palau ■ ARXIU

Valdivieso, Daniel Mestre i
Josep Pons, com a directors. També hi participarà
l’Escolania de Montserrat
i diverses corals infantils
de Catalunya i les Illes Balears, el Cor i Orquestra
d’Antics Escolans de
Montserrat i el conjunt
instrumental La Carvag-

gia. Així mateix, hi intervendran pianistes com ara
Joan Rubinat i Jordi Armengol; organistes com
Joan Casals i Joan Seguí; i
una colla de solistes vocals
encapçalats per Elena Copons.
El concert, promogut
per la Unió d’Antics Esco-

lans
de
Montserrat
(UEM), en col·laboració
amb la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, vol oferir un reconeixement de qui va ser
un referent en pedagogia
musical del país. “Va ser el
nostre mestre en l’àmbit
musical, però també hu-

manista, i això, quan tens
entre 9 i 13 anys, té molt
de pes perquè és un període de la vida que et marca”, deia ahir Ramon Bacardí, membre de la junta
de la UEM. “De fet, molts
dels alumnes que va tenir
van acabar sent músics de
primera fila.”

Bacardí recorda la seva
profunda vocació pedagògica, així com la seva humilitat i discreció, que feia
que s’incomodés quan rebia elogis, també a nivell
internacional. Entre els
múltiples records que conserven els antics escolans,
Bacardí en destaca un: “Al
final de la seva vida tenia
problemes de sordesa i de
vegades no entenia el que
li dèiem però, en canvi, en
música no podíem desafinar ni una dècima perquè
se n’adonava.” El programa de concert mostrarà
les diverses facetes d’Ireneu Segarra com a monjo,
compositor i director. A
més d’una tria de les seves
composicions, també es
podran escoltar obres de
Pau Casals, J.S. Bach, P.
Anselm Ferrer o Franz
Schubert, entre d’altres.
“Va ser un home molt coherent en la seva vida i alhora va tenir una gran incidència en la societat, per
això celebrarem aquest
concert que, per les dimensions, semblarà gairebé del de Sant Esteve”, va
bromejar Bacardí. ■
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Una foto d’arxiu del pare Ireneu de Segarra ■ EPA

Homenatge a la gran
batuta de l’Escolania
El Palau de la Música Catalana acull
un concert coral dedicat al pare Ireneu
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MÚSICA AMB ARRELS LOCALS  A banda de l’estrena de Jarabe de Palo, el retorn d’Obeses i la presentació del cantautor gallec Andrés Suárez,
la música que s’escoltarà a la Sala Gran del Kursaal i el Conservatori tindrà regust local. Les entrades es posaran a la venda el 5 de desembre

El solsoní Roger
Mas portarà nou
disc al Kursaal
La programació del primer semestre del 2018 té
14 propostes, més de la meitat amb músics de casa
REDACCIÓ MANRESA

El solsoní Roger Mas, que estrenarà el març el seu nou treball,
Parnàs; la Unió Musical del Bages,
amb el tradicional concert de Cap
d’Any; el compositor i músic manresà Manel Camp, que celebrarà
amb la santpedorenca coral Escriny el cinquantè aniversari de la
formació; l’Orfeó Manresà, en
sessió doble, d’una banda amb
l’Orfeó Català i, de l’altra, amb el
Cor Lieder Càmera i l’Orquestra
Simfònica de Vallès; el projecte
Cantagran (formacions corals de
gent gran que canten plegades);
la Coma Big Band amb la Sant Andreu Jazz Band; Ramon Escalé i la
Camerata Bacasis, amb l’espectacle de música cubana Indians,
cançons d’anada i tornada; i la
mezzosoprano manresana Mireia
Pintó acompanyada per l’Orquestra Terrassa . Aquestes seran les
nou propostes musicals protagonitzades per músics i formacions
de la Catalunya Central que passaran per la Sala Gran del Kursaal
i el teatre Conservatori (la de la
Mireia Pintó) el primer semestre
de l’any que ve. Constitueixen més
de la meitat de la programació.
La resta de noms propis són els
de Jarabe de Palo (ja anunciat),
Obeses i el cantautor gallec Andrés Suárez. No hi faltarà la Francophonie, que es dedicarà a Charles Aznavour, i la programació es
completarà amb un festival d’homenatge al Grup de Folk.

La programació
UMB. Cap d’Any. 1 de gener.
Kursaal. Entrades a la venda.
 Jarabe de Palo. 50 Palos. 14
de gener. Kursaal. Les entrades ja
són a la venda.
 Coral Escriny i Manel Camp.
Illa inaudita. 3 de febrer. Kursaal.
 Cantagran. De Berlín al Paral·lel. 4 de febrer. Kursaal.
 Orfeó Català i Orfeó Manresà. 125 anys de les Bases de Manresa. 24 de febrer. Kursaal.
 Andrés Suárez. Desde una
ventana. 9 de març. Kursaal.
 Francophonie. Formidable!
Aznavour. 16 de març. Kursaal.
 Roger Mas. Parnàs. 23 de
març. Kursaal.
 OSV. La Passió segons sant
Joan de Bach. 25 de març. Kursaal
 Festival de Folk. Homenatge
al Grup de Folk. 21 d’abril. Kursaal
 Obeses. Tornen els herois. 27
d’abril. Kursaal.
 St. Andreu Jazz Band & Coma
Big Band. 5 de maig. Kursaal.
 Ramon Escalé Latin Trio &
Camerata Bacasis. Indians,
cançons d’anada i tornada. 13 de
maig. Kursaal.
 Mireia Pintó i l’Orquestra
Terrassa 48. Un passeig per
l’òpera. 11 de març. Conservatori.

SIS PROPOSTES
ARXIU/SALVADOR REDÓ

ARXIU/MIREIA ARSO

Coral Escriny i Manel Camp  Per celebrar el seu 50è
aniversari, la coral santpedorenca ha unit forces amb el
compositor manresà Manel Camp. Presentaran el 3 de
febrer (21 h) Illa inaudita, una obra musical per a cor i
piano en què diferents poetes catalans parlen de l’amor.

Orfeó Català i Orfeó Manresà  Actuaran el 24 de febrer (18 h), dins els actes de celebració dels 125 anys de
les Bases de Manresa, amb un concert per a cor i piano
dissenyat com un breu recull del repertori musical català. L’Orfeó Manresà també actuarà amb l’OSV el març.

IMATGE PROMOCIONAL

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Roger Mas  El músic solsoní presentarà nou disc la
propera primavera. Serà Parnàs i es podrà escoltar el 23
de març (21 h). Amb noves cançons pròpies i poemes
que ha musicat d’autors com Torquato Tasso, Amadeu
Vidal i Bonafont, Toni Gol i Roca, Miquel Martí i Pol...

Obeses  El grup osonenc tornarà a la Sala Gran del
Kursaal el 27 d’abril (21 h) amb Tornen els herois, el que
serà el cinquè disc d’estudi de la banda que lidera Arnau
Tordera i que estrenaran a Barcelona, a la Sala Barts,
una setmana abans del concert a Manresa.

ARXIU/MARTA PICH

IMATGE PROMOCIONAL

Mireia Pintó i l’Orquestra Terrassa 48 La mezzosoprano manresana portarà al teatre Conservatori l’única
proposta musical que es podrà escoltar en aquest escenari el proper semestre. Serà l’espectacle Un passeig per
l’òpera, amb l’Orquestra Terrassa 40, l’11 de març (18 h).

Ramon Escalé Latin Trio & Camerata Bacasis  El
pianista i compositor manresà i l’orquestra de cambra
bagenca, fundada el 2011, actuaran a la Sala Gran del
Kursaal el 13 de maig (18 h) amb l’espectacle de música
cubana titulat Indians, cançons d’anada i tornada.
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El guitarrista
Samuel Diz ofrece
un concierto con la
Generación del 27
como eje temático
:: F. M.
RONDA. El sábado 18 de noviembre se celebrará, dentro del
ciclo ‘Matinées en los museos’,
un concierto de guitarra a cargo
del músico e investigador Samuel
Diz. El escenario elegido es el salón Moctezuma del Museo Unicaja Joaquín Peinado y la hora,
las 12.00 de la mañana. La entrada es gratuita hasta completar
aforo. Será una oportunidad única para los rondeños de disfrutar
con la magistral interpretación
de este guitarrista e investigador
especializado en la guitarra en la
Generación del 27 y en su conexión con otras disciplinas y artistas coetáneos como el propio Joaquín Peinado.
Diz es el autor de ‘Impresiones y Paisajes, como el primer
libro de Lorca’, un trabajo de recuperación y conocimiento de
su instrumento en el fenómeno literario del 27. Un crisol de
composiciones que toman a Federico García Lorca como punto de encuentro entre lo popular y lo erudito y de un legado
intelectual y artístico que renovó la música española a partir
del folclore como sustento y
ente abstracto.

Amplia formación
Samuel Diz se graduó en el año
2009 en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo
de Sevilla. Amplió su formación
artística con los guitarristas Alen
Garagic y Daekun Jang, así como
con el magisterio de José Luis
Rodríguez en los cursos de música en Compostela, donde recibe el Premio Andrés SegoviaJ. M. Ruiz Morales por el estudio e interpretación de la música española.
Ha actuado en diferentes países de Europa, América y África
y ha presentado su trabajo en
las universidades de Yale, Boston y Cork, en el Harare International Festival de Zimbabwe,
en la Fundación Juan March y
en el Palau de la Música Catalana, donde recibió el Premio de
la Crítica por el «estudio y coherencia del programa».
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La voz de Carlos Mena llena el
Fin de Año Musical de Araia
El contratenor gasteiztarra acude acompañado por la pianista Susana García de Salazar
2 Fernando Sánchez Aranaz
f José Ramón Gómez

ARAIA – Tras la excepción que supuso el pasado domingo el encuentro
con el Bernaola Festival, el Fin de
Año Musical de Araia vuelve hoy a
su agenda habitual para, eso sí, recibir a un invitado de excepción, el
contratenor vitoriano Carlos Mena,
quien ofrecerá un concierto en la
iglesia parroquial de San Pedro a
partir de las ocho de la tarde, estando acompañado al piano por Susana García de Salazar.
Mena nació e Gasteiz hace cuarenta y seis años. Se formó en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis de
Basilea (Suiza), bajo la dirección de
los maestros Richard Levitt y René
Jacobs. Allí realizó estudios medievales y estudió en los talleres de ópera. Ha cantado con los más importantes directores, como Michel Corboz, Paul Goodwin, Mark Minkowsky, Rafael Frübeck de Burgos,
Ottavio Dantone, Gustav Leonhardt,
Christoph Coin o Andrea Marcon y
con su hermano Juanjo Mena.
Esta intensa actividad le ha llevado a cantar en festivales y salas de
todo el mundo, como el Auditorio
Nacional de Madrid, el Palau de la
Música de Barcelona, los Musikverein y Konzerthaus de Viena, el
Palais de Beaux Arts de Bruselas,
así como en Salzburgo, Berlín,

Mena durante un ensayo en el Jesús Guridi.

Tokyo, Osakal, Detroit, Los Angeles, Nueva York, Washington,
Sidney, Melbourne, Ciudad de
México o Buenos Aires.
Araia recibe pues a un artista de
talla internacional, quien además de
brillar en el terreno de la música
antigua y barroca, ha destacado en
el mundo de la ópera. Debutó en ese
ámbito en el Théâtre Royal de la
Monnaie de Bruselas, con La
Rappresentazione di anima e di corpo de Emilio de Cavalieri, un autor
de la segunda mitad del siglo XVI.
Ha triunfado luego con óperas como
L’Orfeo de Claudio Monteverdi,
Radamisto e Il Trionfo de George
Friedrich Haendel, Ascanio in Alba
de Wolgang Amadeus Mozart y Oberon de Carl Maria von Weber. Ha
protagonizado A midsummer
night’s dream de Benjamin Britten
en el Barbican Center de Londres
con la orquesta Europa Galante, dirigida por Fabio Biondi. También ha
representado El viaje a Simorgh del
autor contemporáneo José María
Sánchez-Verdú en el Teatro Real de
Madrid y Death in Venice de Benjamin Britten en el Gran Teatro del
Liceu de Barcelona. Además, ha
estrenado obras compuestas para él
de compositores como Gabriel Erkoreka, ha desarrollado su lado pedagógico en diferentes cursos y clases
magistrales y mantiene una intensa
agenda internacional. ●
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Sara Baras y Yann Tiersen llegan
este invierno al Mar de Vigo
 La bailaora presenta su espectáculo “Sombras” el 9 de febrero
 El autor de la banda sonora de “Amélie” actúa el 14 de marzo
REDACCIÓN

■

Vigo

El invierno en el Auditorio Mar
de Vigo empieza a calentarse con el
anuncio de las actuaciones de la
coreógrafa Sara Baras en febrero y
con el primer concierto en solitario del compositor Yann Tiersen en
Galicia, que tendrá lugar en marzo.
La bailaora Sara Baras celebra
los veinte años de su compañía
con “Sombras”, una “gran farruca”,
que estrenó en Pamplona a finales
de septiembre, y en la que propone un recorrido a lo largo de este
tiempo con un lenguaje de hoy y
el deseo de transmitir un mensaje
positivo,“buena sombra”.
Baras llega a Galicia los días 9 y
10 de febrero, primero conquistará
al público vigués desde el Auditorio Mar de Vigo para al día siguiente ofrecer su espectáculo a los coruñeses en el Palacio de la Ópera.
“Sombras” empieza con una farruca y desde ahí emprende un viaje hacia distintos palos del flamenco, distintos registros, instrumentos
y formas de coreografiar, incluyendo algún elemento que no ha habido en otras de sus obras.
En el espectáculo, que permite
a Baras mostrarse como es ella, sin
ceñirse a la interpretación de un
personaje, baila por farrucas, serranas y alegrías, pero también un vals
con José Serrano y una fusión con
Tim Ries que “une Cádiz con Nueva York”, además de contar, de nuevo, con el gaditano Keko Baldomero en la música.
El 14 de marzo llegará el momento de disfrutar del músico francés Yann Tiersen en su primera ac-

Sara Baras. // FdV

Yann Tiersen. // FdV

tuación en solitario en Galicia. Un
concierto que forma parte de una
exclusiva gira con solo cuatro paradas en España. Las entradas para
su concierto en el Mar de Vigo ya
están a la venta.
Tiersen promete un concierto
íntimo en el que se podrá disfrutar
con detalle la belleza de sus composiciones el formato preferido por
todos sus fans.
Casi ocho años después desde
su última visita a España, en la que
el músico galo vino con banda y
su repertorio más rock, ahora se hace acompañar únicamente de su
inseparable piano y violín, junto a
alguno de sus “juguetes”, con los
que el multinstrumentista repasará
un repertorio que lo ha llevado a
ser considerado uno de los músi-

cos más respetados de su generación.
Esta gira, la más exitosa de su carrera, ha agotado las entradas en recintos del calibre del Royal Albert
Hall y el Barbican Centre de Londres, la Triennale de Milán, el
Sydney Opera House y el Palau de
la Música de Barcelona.
El autor de obras tan aclamadas
como la banda sonora de las películas “Goodbye Lenin!” y “Amélie”,
con la que se hizo mundialmente
conocido, sigue acumulando composiciones de primerísimo nivel
que han sido unánimemente aclamadas por crítica y público. Su último trabajo es “Eusa”, publicado
en 2016, que es el nombre en Bretón que se le da a la isla de Ushant,
donde reside desde hace años.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 1,10

O.J.D.: 5571

TARIFA: 3326 €

E.G.M.: 34000

ÁREA: 814 CM² - 88%

SECCIÓN: PORTADA

18 Noviembre, 2017

REVISTA ÉS UN SUPLEMENT SETMANAL DE REGIÓ7
DIRECTOR: MARC
CM
ARCÈ I C
ASAPONSA
MARCÈ
CASAPONSA.
ITORA: E
DICIONS INTERCOMARCALS
INTERCOM
EMPRESA EDITORA:
EDICIONS
SA.

Música
Cuando el río suena...
Rozalén canta a la
memòria històrica 10
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REVISTA MÚSICA

La cantautora castellana inclou en el seu últim disc, «Cuando el río suena...», un tema dedicat a un familiar que va
desaparèixer durant la guerra civil i no se’n va saber res ﬁns que fa poc es va localitzar la fossa comuna on va ser
enterrat. Per Javier Herrero/Efe

ESPANYA

Cuando el río suena...
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ROZALÉN CANTA A LA
MEMÒRIA HISTÒRICA
EL DISC

ROZALÉN
TÍTOL DEL DISC
Cuando el río suena...

DISCOGRÀFICA
Sony Music

E

l riu que titula el nou àlbum de Rozalén, després dels números u aconseguits amb els seus anteriors treballs,
sona com «aigua i pedres», diu, perquè
circula per trams espinosos vinculats al passat
col·lectiu i a la seva família, que el fan, tot i el tòpic,
el seu disc «més personal» i agosarat. «És la vegada
que més valenta he estat, perquè explico coses que
sé que poden, si no molestar, perquè estan dites
amb respecte, sí provocar», comenta l’artista, que
lamenta que «ja no es parli gens de la memòria
històrica».
Ho apunta en una entrevista a la Residència
d’Estudiants de Madrid, entre les parets que van
travessar en el seu dia Federico García-Lorca i altres víctimes de la repressió, de manera que en un
dels seus temes canta de forma irònica: «Calla, no
remuevas la herida, llora siempre en silencio».
Emparada pels seus estudis en Psicologia, defensa
que aquesta és una manera «errònia» de suportar-ho. «Espanya és un dels països amb més desapareguts i no se’n parla. Crec que el país no ha superat el seu dol i que no n’hem après. Només cal
veure com s’està radicalitzant de nou la gent», diu.
Fa poques setmanes arribava al mercat aquest
seu tercer disc d’estudi, titulat Cuando el río sue-

na... (Sony Music), acabat així, amb punts suspensius, com el previ Quién te ha visto... ( ). I de
seguida es va enfilar als primers llocs a les llistes
dels més venuts a l’Estat espanyol.
En aquest disc parla de Justo, un besoncle desaparegut del qual no es va saber res fins que fa
poc es va descobrir la fossa comuna en què va ser
enterrat. Per la seva àvia, que va passar  anys desitjant saber què havia estat del seu germà, tenia
«l’obligació d’explicar-ho», de relatar un viatge
emocional «molt bèstia». «A la nostra esquena
portem el pes dels nostres ancestres. Des de petita
vaig saber que hi havia un Justo que no havia tornat
a casa, i hi ha oncles meus que es diuen així per
ell», recorda María de los Ángeles Rozalén (Albacete, ), que en honor seu recupera un fragment de La caña dulce, cançó que el seu besoncle
acostumava a cantar.
La història familiar s’estén a dos temes més de
l’àlbum, El hijo de la abuela i Amor prohibido, que
parla del seu pare, un sacerdot secularitzat que es
va enamorar de la seva mare. «Imagineu el que va
significar això a final dels anys  en un poble petit», explica, i afegeix que encara avui hi ha amors
prohibits i «gent que es posa les mans
al cap si veu dos homes o dues dones agafats de la mà».
Tanta intimitat no li impedeix traçar un disc al mateix temps desimbolt –en
la seva opinió, «l'humor
ens salva»–, que ha tornat
a ser produït per Ismael
Guijarro i en què Llatinoamèrica està molt
present.
Hi

Els 5 CD
més
venuts

canta amb l'argentí Kevin Johansen (Antes de verte), homenatja la xilena Violeta Parra (Volver a los
), s’acosta als sons de Mèxic i a Rocío Dúrcal (Tu
nombre) i es deixa tocar per Julieta Venegas a La
puerta violeta, un tema sobre la «repressió» contra
la dona. També una mica llatinoamericà (a més
d’oriental) és el senzill Girasoles, per al qual va tornar a agafar la bandúrria. Va néixer a Cuba, després
d’una conversa amb amigues en la qual va decidir
«resoldre» moltes coses de la seva vida personal,
quedar-se «amb la bona gent» i deixar de banda
les persones tòxiques.
Rozalén es permet fins i tot parafrasejar a qui
ella considera també «un bon home», l’expresident d’Uruguai Pepe Múgica, a qui va demanar
permís per fer-ho: «El progrés de la condició humana requereix inapel·lablement que hi hagi gent
que se senti en el fons feliç en gastar la seva vida al
servei del progrés humà». «Cada cop estic més reivindicativa perquè m’agrada la política i saber què
passa al món, estic farteta de l’amor romàntic a les
cançons, encara que també en parli», precisa.
Després de la bona rebuda del públic al seu nou
treball, com demostra la seva situació a les llistes
de vendes, Rozalén ja ha iniciat la gira de presentació, que entre altres escenaris l’ha de portar al Circo Price de Madrid, al Palau de les
Arts Reina Sofia de València i al Palau de
la Música de Barcelona.
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The thrill of it all
Sam Smith
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A love so
beautiful
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Together again
Michael Ball &
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Nat King Cole &
Me
Gregory Porter
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Rozalén, en una imatge promocional
del seu nou treball

Listen without
prejudice - Vol. 1
George Michael
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21 Savage, Offset
& Metro Boomin
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presen~ su nuevo
disco en Bamelona
s 40
estrellasdelcartel
a edloi~n
dela XIX
del Festival del
MlLlerdde BameIona.Enconcreto,
Brunipresentar~
su hues)disco,,FrenchTouch,,
en el 2018
enel PalaudelaM~sica.Otms
delos artistas de~acados
son
Pastora
Soler,Ainhoa
Artetaa
dOoconEstrellaMorente,
y Pasi~nVega.
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familia//
antesala de la quinta edi
ciOn del Festival Hop, que
tendra lugar del 9 a117 de
diciembre en el Mercat de
les Flors. La idea, surgida
de los fogones de la Asociaci0n El 6enerador, es divul
gar la cultura del hip hop y
su personal beIleza plastica entre un pfiblico lo mas
amplio y variado posible.
Camins de Creaci6 quiere
dar la oportunidad al barrio,
a espectadores que quiza
no frecuentan los circuitos
teatrales, y hasta el 24 de
noviembre ofrece peque
has pfldoras en los audi
torios Sam Martf y Tomasa
Cuevas Les Corts yen los
centros civicos de la Barce
loneta y La Casa del Rellotge-Sala Pepita Casanellas.

[SCUELA
DEHiPHOP
Unajornadaparaptiblico infantil conlos BrodasBroses
el potenteadelantode la quintaedici6ndel FestivalHop

an girado por lap0n, Sudam4rica y toda Europa desde
el 2006, figuraron en el pro
grama del 6rec yen el SOnar
Kids, y el proximomes de febmro bailarin en el Palau de
la Mtisica. Los BmdasBros,
adalid del hip hop en Cata]unya. cierran su espect~.cu
1o Block Party Bmdas Bros.
[.ames BrownTribute el domingo, 19, pot la noche, pero
a mediodfa tienen otto bolo
en la Sala Pepita Casanellas,
del Centre Civic Casa del Re]lotge de la Zona Franca de

Barcelona, para descubrir los
secretos y la historia del hip
hop a un ptiblico familiar.
La propuesta, gratuita,
arranca con un taller fami
liar de una hora (para nifios
de 7 a 12 afios acompafiados, o no, de adultos) dirigido pot Clara Pons, una de
las dos sisters de los cuatro
Brodas. Acto seguido, el espect~iculo BmdasJunior 1.i,
de la compafifa de jOvenes
de 10 a 16 aflos impulsada
pot el grupo. Y, comocierre,
A toA. Aina&Arias,
un opor
tuno y ocurrente montaje de
danza- teatro sobre la vida de
pareja. AI fin y al cabo, suele
ser el pre~mbulode una familia en buena parte de los
casos (que no todos).
La cita es pane del programa Camins de Creacid,

~la Pepi~
~sanell~s
Paseode la Zona
Franca.185219
T~ler t~mili~
1100horas
BrodasJuniorI.I
12.00horas
A to A. A~a,~t~,~
1230horas

E1 Festival Hoptambi~n ofrecer~ una
jornada familiar
el 10 de diciembre
en el Mercatde les
Flors. Habni un taller de hip hop con
SusannaAyll6n, otro
de bocetos de grafiti
con RudyAlbarado y
una biuestra luvenil
de Danzas Urbanas
en la Sala Mac,con
exhibiciones de varias escuelas.

VOCACIONDID~CTICA
Es coherente que el ~imbito familiar interese a Brodas
Bros, una compafiia que des
de sus inicios ha estado marcada pot una vocaciOn di
d~.ctica. Los padres de Pol y
Lluc Fruit0s, fundadores del
grupo, crearon una escue
la de danza a finales de los
80. Conlas hermanasClara y
Berta Pons, el poder femenino incorporado a la compa
fifa en los primeros meses,
debutaron a 1o grande en el
SOnarKids. con un show que
querfa divulgar la esencia del
hip hop y la cultura urbanatitulado Hip Hop, urban dan
ce (2006). Los cuatro Bro
das han impulsado ahora la
creacidn de Brodas Junior, la
compafifa joven de hip hop a
la queestfm transmitiendo su
legado y que ya ha acmadoen
elTivoli. Eva Mel~s
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El pols cultural de Barcelona

Barcelona, ciutat franca
Santi Vila

L

a Vanguardia em convida a parlar de dues
de les coses que més
m’agraden: Barcelona i
el fet cultural. I ho fa en
un moment especialment interessant, marcat per la proliferació de
veus crítiques amb la ciutat i en especial amb el seu moment cultural.
Vagi per endavant que sempre he
pensat que el que la gent diu importa poc. El més apassionant és el que
ens diuen de si mateixos sense adonar-se’n.Iencaraquenohodiem,la
Barcelonaoficiald’avuiescontinua
movent entre la nostàlgia d’uns
temps undergrounds i preolímpics
del tot idealitzats, que no han de
tornar, i l’ànsia que imposa sempre
la responsabilitat d’haver de trobar
elteu llocalmón,justamentquan el
món és més obert, més tecnològic i
més competitiu que mai. Cojunturalment, l’encara tímida sortida de
la recessió, els magres pressupostos públics i les tensions derivades
del procés ho impregnen tot d’un
cert desconcert, que malda entre el
desig de tornar definitivament a la
calmaoseguiramblamobilitzaciói
rebentar-ho tot.
Aquestaialtresreflexionsemvenien al cap diumenge passat al migS. VILA exconseller de la Generalitat

dia, mentre passejava per la rambla
del Poblenou, a la recerca del bust
del meu admirat Josep Trueta. Veïns desvagats caminant amunt i
avall del passeig, curiosos mirant la
programació del Casino de l’Aliança i panxacontents assaborint gelats del Tio Che em recordaven,
sense dir res, que malgrat els pronòstics fatalistes sobre Barcelona,
malgrat la indignació dels uns, les
cassolades dels altres... la vida continua obrint-se camí i la gent té ga-

La massa crítica
metropolitana, l’ambició
i el talent per fer grans
coses hi són; cal procurar
que ningú no ho espatlli
nes de mirar endavant. És molt el
que hem aconseguit durant els darrers quaranta anys de democràcia i
progrés, i ningú no sembla disposat
a perdre-ho!
En els darrers anys, la revolució
tecnològica, la globalització i l’afiançament de la democràcia han fet
de la nostra societat un dels llocs
del món on val més la pena viure.
Per tant, ni Barcelona és el titànic
cultural que Félix de Azua augurava als anys vuitanta, ni els seus con-
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ciutadans han quedat abduïts definitivament per una febrada de provincianismedesprésdequatreanys
de processisme. Hem estat sotmesos a un gran estrès, la recessió
econòmica i les tensions polítiques
ens han afeblit, però en l’essencial,
l’estructura òssia i el nervi de la ciutat es mantenen incòlumes. L’encarregat romanès de la terrassa del
9 Porró Gastrobar on vaig dinar,
m’ho recordava citant Palau i Fabre, segurament sense saber-ho:
“Soc d’aquí, soc estranger”.
PreservarBarcelonacomaciutat
franca, amiga de la creativitat i dels
negocis, del talent, la tecnologia i la
tolerància són les coordenades necessàries per projectar una nova
onada de llibertats i progrés per
aquestaciutatquevoltornaraserla
dels prodigis. Cal fer-ho, a més, decidits a corregir les disfuncions heretades i a enfortir les seves millors
cartes. Així, han de quedar enrere
lestemptacionsexcessivamentinstitucionalitzadores –ensinistradores– de la cultura, que sempre acaben en dirigisme i esclerosi. Com hi
han de quedar, també, els plantejaments populistes que només aprecien el que és estrictament públic o
municipal,peraglòriadelpolíticde
torn. I han de rebrotar amb força,
en canvi, les iniciatives socials i empresarials independents i competitives, que són les que més consecu-

.

Monument a Josep Trueta

cions positives han donat a Barcelona. Des del Palau de la Música
Catalana, els teatres del Paral·lel i la
construcció de l’Eixample, fins a
festivals com el Sónar o el Primavera Sound, que permeten a BarcelonapresumirdeserMusicCapitalof
the Mediterranean.
Perquè amb tots els peròs i dificultatsqueesvulguin,elsciutadans
de Barcelona tenen accés a una bona educació i a prou i ben diversos
estímuls culturals per desenvolupar la creativitat, l’esperit crític i el
compromís cívic. Una bona xarxa

de biblioteques, arxius, museus i
galeries, centres culturals i cívics
en donen testimoni. Un sotabosc
ric com mai de sales de música i de
teatre,unapersistentisòlidaindústria editorial, incipients hubs de videojocs o els nous clústers de dissenyidel’arquitecturasónlamillor
garantia de l’aparició de grans projectes socials i culturals en el futur.
Barcelona, ciutat de vicis i virtuts. Així es forma la ciutat: “De
somnis de glòries i riqueses meravelloses, de forces actives que en
lluita es fan camí, d’egoismes que
resisteixen, de principis de vida i de
mort, de vicis i virtuts, que de per
tot hi acuden [..] al costat d’una església un bordell, i al damunt del
bordell, el fort treball d’una família
virtuosa guanyant-se el pa de cada
dia, i a dalt de tot, un poeta vagadiu
que, somniant els seus amors, es
sent rei del món”. Ho va escriure
Joan Maragall, ara farà cent deu
anys. No crec que es pugui resumir
millor el programa per fer de
Barcelona, i de qualsevol ciutat del
món, una ciutat prodigiosa i
d’oportunitats.Unaveritableciutat
franca. La massa crítica metropolitana, les dinàmiques de col·laboració publicoprivades i de competència, així com l’ambició i el talent per
poderfergranscoseshisón.Només
hem de procurar que ningú no ho
espatlli i que els estímuls flueixin.
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«Per a Mandela,
Catalunya hauria sigut
bufar i fer ampolles»
JOHN CARLIN Escriptor i periodista
JOAN CORTADELLAS

MARTA LÓPEZ
BARCELONA

John Carlin va ser ahir al Fòrum
Cornellà Creació, on va repassar els
temes d’actualitat més candent i
dels quals més ha escrit.
–Vostè ara viu a Londres. ¿Com es
veu des de Londres el que està passant a Catalunya i Espanya?
–La gent està molt perplexa. Tenia
una altra imatge d’Espanya. La imatge d’un país políticament estable,
modern i amb actituds molt modernes i progressistes. Això ha sigut
una colossal sorpresa per als britànics. La percepció general, agradi o
no als de Madrid, és que han demostrat una barroeria extraordinària.
–I si el Govern espanyol ha actuat
amb barroeria, ¿com han actuat els
líders independentistes?
–No sé si és romanticisme, irresponsabilitat, infantilisme, barroeria o
cinisme, o potser una barreja de tot
plegat. L’1-O no va ser un referèndum. M’irrita que tothom en digui
referèndum. I el més curiós és que
Rajoy caigui en això. Va ser una manifestació, gran, de carrer, amb teatre polític, mobilització per pressionar. El fet que Madrid, l’establishment polític i mediàtic, l’acceptés
com a tal, per a mi demostra les ganes que tenien de barallar-se. El més
obvi, i assenyat, era ignorar-lo. Per
un altre costat, que Puigdemont i
companyia, basant-se en aquest referèndum que no va ser un referèndum, diguin que tenen mandat i
legitimitat per declarar la independència és grotesc, absurd. Demencial.
–¿Com veu ara la Gran Bretanya?
¿Un país penedit del brexit?
–No. Hi deu haver gent que sí, però en general no he vist gaires penitents flagel·lant-se pels carrers. Però
el que penso cada dia des de fa mesos és, ¡sisplau, en quin embolic més
espectacularment innecessari que
han entrat els britànics! Una economia que anava millor que qualsevol
altra economia d’Europa en aquell
moment, un atur ridículament
baix, amb tot a favor...
–¿El va sorprendre més el brexit o la
victòria de Trump?
–Vaig viure molt de prop tres votacions: la del brexit, el referèndum dels
acords de pau de Colòmbia i Trump.
I tots tres casos són demencials. Però el cas de Trump crec que és el més
boig de tots. Podem ser tots molt crítics amb Rajoy. Però Rajoy és Nelson
Mandela, John Kennedy i Abraham
Lincoln al costat de Trump.

33 John Carlin, en una visita a la redacció d’EL PERIÓDICO.

«Rajoy és Nelson
Mandela, John
Kennedy i Abraham
Lincoln al costat
de Trump»
–Vostè va conèixer Nelson Mandela.
¿Hi ha en l’actualitat algun dirigent
que se li acosti una mica?
–Que jo sàpiga, no. Però vull pensar
que hi ha algú per aquests mons de
Deu en algun lloc que jo no conegui.
El que jo vaig veure quan vaig anar
a Sud-àfrica és que hi havia moltíssims minimandeles, negres i blancs,
que compartien aquella generositat, aquell pragmatisme i aquella intel·ligència política de Nelson
Mandela. És a dir, que potser hi ha
minimandeles per aquests mons de
Deu. Però no en el lideratge mundial al qual es refereix.
–En el lideratge mundial, ¿hi veu
intel·ligència política?
–Jo crec que potser Angela Merkel és
el millor que jo he vist pel que fa a
estadista. Una persona que està per

sobre dels vulgars interessos personals o partidistes i que pensa a nivell
nacional i a nivell europeu. Un dels
grans mèrits de Merkel és que no intenta aixafar els seus rivals, sinó copar-los. ¡Que diferent del que ha fet
Rajoy!. Em sap greu, però no puc evitar tornar al tema aquest d’aquí. Si
Mandela hagués estat al lloc de Rajoy el 2012, després de la gran manifestació que hi va haver, ho hauria resolt en una setmana. Bufar i fer
ampolles.
–¿Com?
–Mandela hauria vingut a Barcelona
la setmana següent, hauria convocat totes les forces polítiques, econòmiques i sindicals a una reunió en
un lloc emblemàtic, com el Palau de
la Música, com a mostra de respecte.
Fas un discurs en què comences amb
bona nit a tothom. Demanes perdó per
no parlar català millor, reconeixes
que el poble català té motius per sentir que ha sigut maltractat. Ho reconeixes però dius que consideres que
som més forts junts, fas bromes amb
el pernil, aixeques aplaudiments.
Proposes un diàleg estructurat entre
el Govern i Catalunya, acabes citant
Josep Pla i gairebé s’acaba el tema...
L’essència de tot això és el respecte.
Als meus amics catalans que amb
gran sorpresa per a mi s’han convertit a l’independentisme, quan els pregunto per què sempre responen el
mateix: falta de respecte. H
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Puigdemont vol portar el seu Junts
per Catalunya més enllà del 21-D
El PDECat es garanteix la direcció del grup parlamentari i els seus recursos
L A C RÒ N I CA
Isabel Garcia Pagan
Barcelona

La “llista del president” ha estat
una prova de foc en la relació
entre Carles Puigdemont i el
PDECat, però també entre famílies dins del partit. No obstant
això, una vegada cobert el tràmit, uns i d’altres s’afanyen a fer
de la necessitat virtut. El president destituït ha vist com el seu
exili a Brussel·les es convertia en
el principal ganxo per completar
una candidatura farcida d’independents i prohoms de l’independentisme, mentre que la
direcció del PDECat, després
d’haver lliurat a Puigdemont les
claus de la seva proposta electoral, aspira a capitalitzar la
transversalitat plasmada entorn
de la llista de Junts per Catalunya per avançar cap a una “gran
refundació”.
El PDECat té poc més d’un
any de vida, però el procés sobiranista va deixar pendent la reformulació ideològica del projecte i la seva executiva continua
coixa. Davant el repte del 21 de
desembre, Puigdemont creu que
una victòria de la seva llista podria demostrar que hi ha un ampli espai polític i social sobiranista a què el PDECat podria donar cobertura política i electoral,
però que tindria com a fita ser
un moviment equivalent a l’En
Marxa d’Emmanuel Macron.
Per al partit, Junts per Catalunya –l’altra opció sobre la
taula era Gent per Catalunya– és
l’oportunitat de repetir l’operació convergent dels vuitanta,
ampliar el seu espectre polític,
convertir-se en un autèntic
catch all party, i fins i tot prolongar la marca fins a les municipals
del 2019. De fet, l’executiva del
PDECat té llibertat per posar en
marxa una marca blanca en
aquells comicis.
Conjugar la voluntat de Puigdemont i del partit no ha estat fàcil i les decisions s’han precipitat. A Brussel·les l’expresident ja
disposa de certa infraestructura
bàsica de treball i els últims dies
ha mobilitzat alguns dels seus
antics col·laboradors al Palau de
la Generalitat que de manera autònoma van promoure la campanya a favor d’una llista unitària.
Descartada la coalició amb ERC
i la CUP, la recollida de 400.000
firmes en pocs dies va ser definitiva per arrossegar Puigdemont i el PDECat cap a un acord
que salvaguardés el partit davant del daltabaix que hagués
significat acabar engolit per una
agrupació d’electors. Puigdemont, Marta Pascal, David Bonvehí, Artur Mas i Ferran Bel
van donar llum verda a la llista
del president el cap de setma-

LLIBERT TEIXIDÓ / ARXIU

Carles Puigdemont amb la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, al Parlament de Catalunya el mes de juliol passat

na passat. Però amb condicions.
El PDECat va donar carta
blanca a Puigdemont amb la
candidatura, i la columna vertebral es va dibuixar entre dilluns i dimecres a Brussel·les
amb la col·laboració de Josep
Rius, excap de la seva oficina a la
Generalitat, Elsa Artadi i Jaume
Clotet, els dos alts càrrecs encara en actiu a la Conselleria de

partit afirmen que s’han col·locat bons peons per gestionar el
grup parlamentari, tenint en
compte que els primers llocs els
ocupen membres del Govern
empresonats o desplaçats a
Brussel·les que ja han manifestat
que no ocuparan plaça de diputat. L’efecte Puigdemont es concentra a la llista de Barcelona,
mentre que a les de Girona, Tar-

participar en la conferència ideològica del PDECat.
De fet, el partit es reserva els
“drets electorals” i uns fons que
les seves arques necessiten, però
també tindrà a les seves mans la
decisió sobre la presidència del
grup i el portaveu. Així mateix,
serà el partit qui elegeixi el presidenciable en el cas que Puigdemont no pugui aspirar al càrrec

MÉS JUNTS PER CATALUNYA

CANDIDAT A LA GENERALITAT

SOCIS I RIVALS

El PDECat es planteja
traslladar la marca
electoral del 21-D a les
municipals del 2019

Si Puigdemont no pot
optar a la presidència,
el partit pensaria en
un alcalde

ERC assumeix que
el rol presidencial
de Puigdemont afecta
la seva campanya

Presidència però que van agafar
uns dies de festa per visitar el
president destituït. També va
participar en la planificació l’alcalde de Valls, Albert Batet, amic
de Puigdemont.
El resultat és que en les llistes
hi ha “poc PDECat”, segons
fonts properes a l’expresident,
mentre que en la direcció del

ragona i Lleida el pes del partit
augmenta. En absència de Marta
Pascal i David Bonvehí, entre els
noms que tindran pes en el grup
parlamentari hi ha Lluís Font,
Anna Erra o Teresa Pallarès,
aquesta al terreny econòmic.
També destaquen noms del
camp acadèmic, sanitari i educatiu que ja s’havien compromès a

per la seva situació processal.
Aquí els camins de Puigdemont i el partit es tornen a separar. En la ment del president
destituït guanya punts Elsa Artadi, però el PDECat té altres
plans, més encara quan la directora de coordinació interdepartamental es va donar de baixa de
la formació fa uns dies. De fet, la

direcció treballa sobre l’escenari
que l’escollit sigui un alcalde, reeditant l’operació Mas-Puigdemont. Tot i així, tots coincideixen que no hi ha pla B mentre no
se sàpiguen els resultats la nit
del 21-D.
El fet és que Carles Puigdemont no vol fossilitzar-se a
Brussel·les –“tarradellitzar-se”,
diuen els seus col·laboradors–,
així que “el primer objectiu és
guanyar”, conclouen. Guanyar
ERC. Les enquestes internes situaven el PDECat en els 18 escons abans de definir el candidat
i confien que l’efecte Puigdemont pugui impulsar-los a obtenir més enllà dels trenta. El
repte és a la demarcació de Barcelona i la de Tarragona, on es
concentren les dificultats de vot
de la formació. Mentre que els
suports a Girona i Lleida es donen per consolidats.
Els republicans defensen la
seva decisió d’optar per llistes
separades i, encara que són
CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

ERC i Pablo Iglesias
La disposició d’Esquerra a una aliança amb els comuns per governar
després de les eleccions del 21-D
col·lideix amb els interessos electorals de Pablo Iglesias, líder de Podem.
Catalunya en Comú argumenta que
cal trencar la dinàmica de dos blocs
enfrontats i està disposada a explorar
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L’independentisme firmarà un
acord contra el 155 i pels presos
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

conscients que Puigdemont intentarà treure rèdit del rol presidencial, no respondran als retrets que arriben de les files exconvergents per descartar la
candidatura unitària. Si s’hagués
tancat un acord així, Puigdemont era partidari que fos precisament Marta Rovira qui es posés al capdavant de la Generalitat si ell no podia accedir al
càrrec.

ERC ha traçat el seu propi full
de ruta amb Rovira al capdavant,
malgrat que condicionada a la situació processal d’Oriol Junqueras, amb la determinació d’imposar-se per primera vegada en
unes eleccions catalanes.
El problema és coordinar o
complementar les campanyes.
En els pròxims dies s’escenificarà la firma d’un document en
què es reivindicaran com a bases
programàtiques la restauració
del Govern destituït, la llibertat

dels presos i la recuperació de
les institucions catalanes. L’objectiu inicial és sumar a aquest
acte els comuns d’Ada Colau.
Catalunya en Comú s’ha manifestat en contra de l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució i de
l’empresonament de part del
Govern i els Jordis, però continua advocant per incloure en els
programes electorals sobiranistes la demanda d’un referèndum
pactat.
A partir d’aquí, els republicans

un desembarcament d’enviats de
l’Executiu del PP a Barcelona per
controlar l’Administració catalana,
sinó que en la majoria dels casos
han estat els alts càrrecs del Govern
els que s’han desplaçat a Madrid
per despatxar amb ministres o
secretaris d’Estat sobre la gestió
diària de la Generalitat.

marcaran perfil amb el seu “fer
república”, “justa i neta” –la sentència del cas Palau plana sobre
el PDECat com una espasa de
Dàmocles en campanya–, mentre que Puigdemont se centrarà
en la reivindicació de la majoria
sobiranista per superar el 50%
dels vots. Si s’aconsegueix, sostenen, s’obriria una fase de negociació amb el Govern central.
La permanència de Puigdemont a Brussel·les presenta problemes d’intendència per a la
campanya de Junts per Catalunya. Hi haurà un enllaç entre el
partit i Brussel·les, ja que el pes
de l’organització d’actes, mobilització d’interventors, voluntaris... partirà de la seu del carrer
Provença. El candidat no podrà

ser en un debat televisiu, però
s’explotaran totes les oportunitats tecnològiques als mítings.
No obstant això, la primera
oportunitat de comprovar l’efecte Puigdemont serà el 7 de desembre. L’ANC s’ha proposat
d’inundar Brussel·les d’independentistes catalans per donar suport al president destituït i els
seus consellers. Es tracta del primer acte conjunt de les candidatures independentistes en què
participarà també Marta Rovira.
Però el que hi haurà a més sobre
la taula serà l’extradició de Puigdemont. La pròxima vista judicial és el dia 4 i el termini per resoldre un possible recurs és el 19
de desembre, l’últim dia de campanya electoral.
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PDECat, suïcidi assistit

L’
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Anàlisi

quieta. Temen una pròrroga dels del
2017, cosa que deixaria en suspens
inversions sobre reparació d’edificis
o adquisició de tecnologia i material
sanitari.
El referent i interlocutor dels centres sanitaris amb els òrgans polítics ministerials és David Elvira, que
segueix sent director del Cat-Salut.
«No ha sigut cessat perquè és el tècnic que té al cap tot el departament,
i no és un polític», afirma un cap de
servei de l’Hospital Clínic.
En el transcurs dels últims 10 dies, el director del CatSalut s’ha reunit dues vegades amb els directors de
tots els hospitals i xarxes d’assistència primària de Catalunya, unes macroreunions que, tradicionalment,
no es produeixen més que una o
dues vegades a l’any. «Ha sigut per
tranquil·litzar-nos i donar-nos instruccions», assenyala el gerent d’un
gran hospital barceloní. Els serveis
d’urgències seguiran igual, el pla
d’atenció de les malalties hivernals
(grip) s’executarà com cada any i les
llistes d’espera continuen tan llargues com sempre, diuen.
«Més que no pas l’aplicació de
l’article 155, el que ens afecta és la
inestabilitat política i la inactivitat
del Parlament dels últims mesos –
afegeix el responsable d’un centre
de l’Institut Català de la Salut (ICS)–.
Estan aturades les firmes de concursos per a compres o fins i tot l’obertura de llits». H

espai polític que va governar amb èxit
Catalunya durant 23
anys, els que van sortir
al rescat de les institucions i de l’Estat del benestar a finals del 2010
per mantenir-lo dret enmig d’un
tsunami econòmic que amenaçava d’emportar-s’ho tot, aquells que
van treure l’independentisme de
la marginalitat demoscòpica per
situar l’estat propi com una opció
plausible, gairebé majoritària, i no
com un somieig utòpic, no es presenten a les pròximes eleccions.
Els convergents, demòcrates, o
com es vulgui que es diguin, ara sí,
han desaparegut. S’evaporen, com
a mínim, de la política nacional.
Queda encara per resoldre el 2019
l’àmbit municipal.
Potser hi ha altres exemples de
suïcidis assistits, però sens dubte la
immolació a càmera lenta dels antics convergents acabarà figurant
en qualsevol manual de ciències
polítiques que es preï. Mai ningú
ha pagat un preu tan alt per greus
que fossin les seves faltes: un pare
fundador amb una estranya deixa a l’estranger, una descendència del patriarca poc escrupolosa
amb la legalitat, una sentència popular de culpabilitat (a l’espera del
que digui la jutge) de finançament
irregular a través del Palau de la
Música i alguns altres assumptes
de corrupció han sigut suficients
per avergonyir els representants
d’aquell espai polític fins al punt
d’evaporar-se fins a desaparèixer.

‘Potanegrisme indepe’
Però hi ha més coses. Hi poden afegir, per obtenir el quadro complet,
el complex de qui no ha sigut independentista de tota la vida (o sentho ha militat en un partit amb una
oferta política que clarament no
ho era), i que, tot i així s’obstina a
participar en una mena de carrera del potanegrisme indepe que sempre perdrà sense remei. I suminhi, per acabar, la incapacitat de defensar la seva tasca de govern en
el transcurs del quinquenni 20112015, perquè lluny de reivindicar
la responsabilitat de la seva gestió
durant aquest temps, el seu propi protagonista, Artur Mas, va decidir fer-se una esmena a la totalitat avergonyint-se de la seva obra
de govern i del seu llegat en els dos
debats d’investidura fallits que
van servir de pròleg a l’eufemisme
més gran de tota la història política contemporània catalana, el pas
al costat.
Avergonyir-se del peix al cove,
la incapacitat de maleir amb totes
les lletres les pràctiques corruptes
o moralment reprovables i pensar

que n’hi havia prou amb un canvi de
nom per es borrar el passat i tornar
a començar, avergonyir-se de governar Catalunya en el pitjor moment
econòmic de la seva història recent
amb l’obligació de prendre mesures tan eficaces com impopulars, i
la necessitat de demostrar que són
tant o més independentistes que els
que van néixer sent-ho, han portat
el PDECat a esborrar-se de les eleccions.
Res a defensar, cap llegat a reivindicar; avergonyir-se de tot. Aquest
és el trist final de la formació política més exitosa de la Catalunya dels
últims 40 anys. Inexplicable. A força de voler ser com els altres deixes
de ser tu, que és l’únic que de veritat
pots arribar a ser. Puigdemont volia
una llista de país. ERC va deixar clar
que no. El 130 president es conformava llavors amb ser un president
a l’exili que prestava la seva imatge
al PDECat i als republicans però que
en cap cas jugaria a favor dels primers –¡el seu partit!– en la campanya. La recollida de firmes per a una
candidatura popular i la baixada de
pantalons del PDECat van fer possible finalment que el president legítim acceptés el repte d’enfrontar-se
amb els republicans. Puigdemont té
la seva llista, ERC la seva. El PDECat,

La immolació
a càmera lenta
dels convergents
entrarà als manuals
al cementiri. Això sí, mantenint els
drets econòmics i de pantalla de cara a unes futures eleccions.
La candidatura del president destituït pot servir per configurar un
nou espai polític –encara que costa d’imaginar en què es diferenciarà
d’ERC–, però situa el PDECat en l’absoluta marginalitat política en l’àmbit nacional. Marta Pascal i David
Bonheví han intentat una avinença
menys vergonyant per a les seves sigles. Però no compten amb suports
suficients i la seva musculatura no
està tan desenvolupada com caldria
per plantar cara als que, confonent
la política amb els focs d’artifici i els
cops d’efecte, arriben fins i tot a considerar la mortalla un maquillatge
glamurós.
De Pujol a Mas i de Mas al no res
passant per Puigdemont. De moment. La demanda sempre troba la
manera de satisfer-se encara que pel
camí hi hagi un temps d’extrema carestia. Serà a través del PDECat, si algú obra el miracle de Llàtzer o a través de qualsevol altre enginy que
acabi configurant-se en el mitjà o
llarg termini. H
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