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"Una orquestra simf6nica 8s
" el reflex de la seva societat"
AIEer~Fe~er
Flamefich¯ albertferre~amarich@gmail.com
#OSV
#Xa~erPuig
PUIG Recentment
nomenat
directortitular de
l’Orquestra
Simf’onica
del Vail&s,XavierPuig(Cervera,973)una
sblidaformaci6
en piano,vioh;composici6,
direcci6corali orquestral
ENTREVISTAAXAVIER

guiar el proemsde milloraam’sdcaper tota orquestrasimf’onicai, en
des de les seccions.Cai aprofitar concret,la vessantrftmica,l’aglla condnui’tat
del trebail regulari litat i Ia secci6de vents. Aquesta
madurar
aigun.esobresai llarg de temporadaseguir6ambla Girade
Actualment
Puig6s latemporad~.Es adir, no preparar SetmanaSanta i escoltard I’OSV
professor
a I’ESHUC el repertori de cadaconcerten la des de dins, per complementar
la
arab eIlsicon~ii dirigeixI’Orquestmimmediatesa
pr~viasi no assolint mevaexperi~ncia
deGirona,el Cotde una maduraci6m~sprogressiva~ xer els mtlsicsambm~sprecisi6.
¯ Cambra
de I’Auditori "EnricGranados"l~s adir, uncanvidemodel
tam- Se~ una temporadade prosComcreus que ha evolucionat
deLleidai el Corde b~enlaplanificaci6de treball? peck&
I’OSVdesdel2ox~?
Cambradel Palau Crecqueel modelempresarialde Sf. Tamb~
vull trebailar els baianDurant l’etapa del RubdnGimede la H6sicaCata- I’OSV,de responsabilitatcol.lec- ~osm~squel’afinaci6 i coms’esno, l’orquestrava cr6ixer obrintlana
tiva, s’ha de copiaren l?tmbitmu- coltenels mtlsicsentresf. Defet,
sea formatsdiferents configurant
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un segell distintiu molt evident.
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m~semocionai.Quanaixb succe- Arab alguna prefer~ncia en
en assolir l’objectiu "Pretenc
eLx,el ptlblic hopercepi gaudeix quantalrepertori?
de la Gira de SetmanaSanta, immediatesa
intcntard recuperarpatrimonicaque ~s un projecte que agluti- musicali en un so menysfeixuc. guiarel proc~s
tal/~ del segle XIXi XXperqu~el
na diversescorals del territori Ara toquen ambm~siniciativa i
catal~. Log~sticament~s molt
Ipelque faeiso?
Noucentisme
~s la nostra millor
de millora
"¢~dua. Perb tamb6m’interesscn
comple~ ¯
A partir de la temporada2oi
9artistica
Bencert. Es unainiciativa molt Agranstrets, quin~s d teu obzo2o,que diriglrd la meitat dels Brahms,Schuberti Dvorakaihoi Stravinski,
potent perqu~ mancomunadi- ject~comat~tular?
programessimf’onics, vull abor- raquc pcrHindemith
des
de
les
verses entitats que abordenre- At~sque la Simf’onicaks unaordar repertori classic (Mozart
quem’agradariaoferir per acostar
el pfiblicai segle
pertoris que d’aitramaneranopo- questra forqa autbnoma,pretenc sections"
Haydn) que s6n fonamentals

L’OSV~sunaformaci6peculi~:~ ar en la sevagesti6, en no ser flnan~adamajorir2~riamentper
diner p6bfici funcionar coma
cooperativa. Creusqueaquest
model~sei futur?
S{. Unaorquestraks un reflex de
la seva societat i aquesta, malgrat no ho sembli, s’encamina
cap
a un modelde democ~ciadirecteen el seu car~cterassembleari.
L’apoderament
dels treballadors
vers l’empresaks positiu perqu&
beneficiala col-lectivitat, ja que
_suposaunamajorimplicaci6i responsabilitatdel grup.

drien treballar. Faigmoltsviatges
a diversesciutats per prepararles
formacionscorals intentant convocar-ne el m~ximnombrefins
a l’assaig general quefern a Sabadell. Anivell logfstic t~ moltes
variables, perb empermet preparar-les ambdetail, un fet endquidorpermiiper elles.
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RIPOLLET

Creude Sant
Jordiauna
coralvallesana
Redacci6
La Societat Coral ’El Vall~s’de
Ripollet reb~.laCreude Sant Jordi en un acre solemnequerindr~.
lloc el prbxim
dilluns, 23de juliol, al Palaude la Mfisica.D’aquesta manera,la Generalitatvol recon~ixer~la sevatasca de difusi6
de la llengua,la mt~sica
i la cultur’a, promovent
valorscorn la conviv~ncia,la participaci6i la perseveran,qa’. Larepresentaci6local
estara encap~;aladaper la presidentadela Societat Coral, Carme
Nebrera,ide I’alcalde delaciutat,
Josd M.Osuna.La coral vallesana ds unade les 30 personalitats
guardonadesentre les que destaquen sor Lucfa Caram, Open
Armso laFundaci6PtmtCat.
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La vocalista
nord-americana
Cécile McLorin
Salvant en una
imatge
promocional
FOTO: MARK FITTON
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El Festival de Jazz de Barcelona es prepara per celebrar a la tardor la seva edició número cinquanta i,
de la mà del Grec, presenta una sèrie de concerts estiuencs a tall d’aperitiu. Entre aquests, destaca
el de Cécile McLorin Salvant, una de les veus joves amb més projecció del panorama del jazz internacional
EDUARDO HOJMAN

Fa quinze anys, la revista nordamericana JazzTimes va titular la
seva portada amb la pregunta “Salvaran les cantants la indústria del
jazz?” acompanyada de les fotos de
Diana Krall, Norah Jones, Cassandra Wilson i Dianne Reeves. Més
enllà de les diferències que hi havia
entre elles, semblaven haver estat
escollides per la indústria per evitar el naufragi d’un gènere musical
la mort del qual s’anuncia des de
l’adveniment del rock and roll. El
resultat, palpable en els discos llançats per aquestes cantants en
aquells anys, és profundament antijazzístic: un so tan polit als estudis
que fins i tot molesta, una imatge
profundament treballada, un intent de situar el jazz com a producte de consum per a yuppies i bon vivants, convertint-lo en una mena
de pop adult, tranquil i pasteuritzat, amb veus principalment suaus
i una sensualitat fràgil i fatal que, si
bé estava inspirada en les grans
cantants cool dels anys cinquanta,
s’assemblava més a la paròdia de la
femme fatale interpretada per Madonna a la pel·lícula Dick Tracy.
“El jazz –va dir una vegada
Frank Zappa– no és mort, però fa
pudor”. Quinze anys després,
aquell projecte de màrqueting fa
olor d’una caducitat vella, efectivament. I ara –es preguntarà la indústria del jazz–, qui podrà ajudarnos? Més enllà de si és necessari

Entre els referents, la
divina trinitat del jazz
vocal: Billie Holiday,
Sarah Vaughan
i Ella Fitzgerald
salvar o no el jazz, la resposta probablement la trobem en una afroamericana nascuda a Miami, filla
d’un metge haitià i d’una professora francesa, que té menys de 29
anys, tot just quatre discos (multipremiats) i que es va guanyar enfervorides comparacions no només
amb les seves influències més evidents (com Betty Carter) sinó amb
la divina trinitat de Billie Holiday,
Sarah Vaughan i Ella Fitzgerald.
Amb vostès, Cécile McLorin Salvant, el millor que li ha passat al
jazz vocal en les últimes dècades.
La trajectòria de McLorin Salvant, així com la seva relació amb el
jazz, completament oposada a
l’èpica torturada difosa per pel·lícules infames com Whiplash i La La
Land, pot llegir-se com una sèrie
d’afortunats esdeveniments fortuïts. Va néixer el 1989, de pare
metge i mare professora de francès,
que era l’idioma més habitual a casa

seva. Als cinc anys va començar a
estudiar piano clàssic i als vuit a
cantar a la societat coral de la seva
ciutat. Quan tenia divuit anys va decidir mudar-se a la Provença francesa, on va estudiar lleis, ciències
polítiques i cant barroc. La seva
mare, que l’havia acompanyat per
ajudar-la en la mudança, li va suggerir que, ja que estava, s’apuntés a
una classe propera de cant de jazz.
En la primera audició, va cantar
Misty, en una versió similar a la de
Sarah Vaughan, que havia sentit a
casa. El professor li va demanar que
improvisés una mica, però la Cécile
no sabia que significava això. Tampoc no en sabia gaire, de jazz. Tot i
això, el professor, que es diu Jean-

François Bonnel, va quedar tan fascinat per la seva capacitat vocal que
li va insistir que s’apuntés a les seves classes, li va muntar una banda
i, tres mesos més tard, li va aconseguir el seu primer bolo en una sala
d’Ais de Provença. A més, la va instar a escoltar jazz; Ella Fitzgerald,
Billie Holiday, Sarah Vaughan,
Bessie Smith. Vint discos o més
per dia. Un curs intensiu. Especialment de Bessie Smith va prendre un dels principals elements del
seu cant actual: la picardia. “Smith
cantava sobre sexe i menjar i sobre
el diable i l’infern i totes aquelles
coses que no apareixien a Ella
Fitzgerald sings the Cole Porter songbook”, explicava McLorin

Del Grec al Jazz, homenatge
d’un festival a l’altre
E.H.

“El deure d’un artista –diuen
que va dir Nina Simone– és
reflectir l’època en què viu”.
Aquesta frase és la inspiració
darrere de R+R=NOW, el sextet liderat per l’interessant
teclista Robert Glasper que
tocarà el 24 de juliol a la sala
Barts, com a part de l’homenatge del Grec a les cinquanta
edicions del Festival Internacional de Jazz de Barcelona,
un homenatge que es clausura
el dimecres 25 amb el concert
de Cécile McLorin Salvant,
amb seu quartet habitual,
a la mateixa sala.
Segons Glasper, R+R són les
inicials de reflectir i respondre
(o reaccionar) i en la seva reflexió sobre els temps que
corren, pletòrica en sons sintetitzats i urbans, estarà acompanyat de Terrace Martin, que
toca sintetitzadors i deforma
la veu amb un vocòder; del
gran trompetista Christian
Scott, un dels noms més importants del jazz actual; de
Taylor McFerrin, fill de Bobby,
dj, teclista i beatboxer; del
baixista Derrick Hodge i
del bateria Justin Tyson.
Pat Metheny va ser l’altre
gran nom d’aquesta unió entre
el Grec i el Voll-Damm Festival, que, aquest any, amb afany
de celebració, no es limita a la
seva habitual cita de tardor.
Inaugurat el novembre del
1966 amb un concert de Dave
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Brubeck al Palau de la Música,
i amb una sorprenent llista
d’actuacions en la qual convivien Sonny Rollins, Max Roach
i Stan Getz, el festival de Barcelona no és el més antic d’Espanya per un pèl. Dos mesos
abans, a la plaça de la Trinidad
de Sant Sebastià, s’havia inaugurat el Jazzaldia, encara que
amb un cartell molt més modest. Des d’aleshores (i a excepció dels anys 1977 i 1978)
han passat pel festival barceloní els principals artistes
d’aquesta música, com Duke
Ellington, Miles Davis, Keith
Jarrett, Charlie Mingus, Oscar
Peterson, Count Basie i també
la mateixa Nina Simone, que
va tocar el 1983 al Palau de
la Música.
En més d’un sentit, la història del jazz, que no és d’enlloc i que és, per tant, de tothom, la música que més s’assembla a la llibertat (i de la
qual més solen sospitar dictadors i totalitarismes), es va
entrellaçar amb la història
convulsa del país als escenaris
d’aquest festival i, com vol el
col·lectiu de Glasper, continua
sent, amb les seves marxes i
contramarxes, un reflex i una
resposta als nostres temps.
Per això, tant la modernitat
retro de R+R=NOW com la
història feta present de McLorin Salvant representen un
digne final per a aquest homenatge d’un festival a l’altre.

Salvant. “Això em va donar poder”.
Tot va arribar molt de pressa.
L’any 2009 va gravar Cécile, acompanyada per la banda del professor
Bonnel. Un any més tard, i a instàncies de la seva mare, es va apuntar, a
l’últim moment, en el concurs internacional Thelonious Monk, una
de les competicions més populars
del món del jazz. L’extraordinari
cantant Kurt Elling, membre del
jurat juntament amb Herbie Hancock, Dee Dee Bridgewater i Dianne Reeves, entre d’altres, havia declarat que premiarien qui sonés
més fidel a si mateix. El primer premi va anar a parar a mans de Cécile
McLorin Salvant, no només per la
seva tècnica i el seu registre, que
passa de greus a aguts en un sospir,
sinó per la manera en què convertia
la seva interpretació en una obra
teatral.
Woman Child (2013), el seu segon enregistrament, va ser elegit
millor disc de jazz de l’any per la
revista DownBeat, que a més la va
declarar millor vocalista en dues
categories. Hi va haver, també, nominacions als Grammy i el reconeixement de millor vocalista de l’Associació de Periodistes de Jazz.
“Mai no vaig voler tenir un so net i
bonic”, va declarar la cantant. Amb
un repertori format per cançons
tradicionals del jazz amb diversos
graus de foscor, així com composicions pròpies, Woman Child és el
més lluny possible d’aquell pop

A més d’una veu
excepcional, hi ha en el
seu estil una sensualitat
múrria i feminista
extreta de Bessie Smith
jazz amable tan habitual avui dia.
En el següent disc, For One To Love
(2015), Grammy al millor àlbum de
jazz vocal de l’any, McLorin aprofundeix el seu estil entre sardònic,
romàntic, amb una sensualitat
múrria i feminista extreta de Bessie
Smith, més com una actriu amb
una veu tan excepcional que pot
practicar salts abismals de registre,
que com una cantant a l’ús.
Dreams and Daggers (2017), un
disc doble gravat parcialment en
directe amb els músics que l’acompanyen des de Woman Child, va
guanyar un altre Grammy en la mateixa categoria. Amb la manera en
què s’apropia de la història del jazz,
en especial del seu costat més
sensual i sanguini, amb la seva veu
prodigiosa però sempre al servei de
la cançó, Cécile McLorin Salvant
demostra que al jazz li van millor el
risc i l’alegria que els salvadors i
guardians. |

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 32-33

O.J.D.: 22925

TARIFA: 13684 €

E.G.M.: 102000

ÁREA: 1600 CM² - 200%

SECCIÓN: OPINION

21 Julio, 2018

32

Del 21 al 27 de juliol del 2018

MEGAGRÀFIC

Béns de protecció universal

Sis
com
de

Patrimoni Mundial
La convenció del 1972 per a la Protecció del Patrimoni
Mundial Cultural i Natural, ratificada per 190 estats,
estableix que certs llocs de la Terra amb un “valor
universal excepcional” pertanyen al patrimoni comú de
la humanitat. La llista del Patrimoni Mundial inclou en
l’actualitat un total de 1.073 llocs (832 de culturals,
206 de naturals i 35 de mixts) en 167 estats. Sis conjunts monumentals catalans hi estan inscrits. Per poder-hi entrar, cal aconseguir que l’Estat inclogui el bé a
preservar en un inventari, conegut com a llista provisional, de la qual surten les candidatures que opten a
ser aprovades per un comitè intergovernamental. Set
espais catalans són en la llista provisional espanyola.

El monestir de Santa Maria de Poblet
1991. Monestir que els monjos cistercencs van fundar el
1150.Pertany a la congregació cistercenca de la Corona
d’Aragó, de la qual formen part també els monestirs
femenins de Vallbona de les Monges i de Valldonzella, i el
monestir masculí de Santes Creus.
eus.

L’obra de Domènech i Mon
1997. El Palau de la Música i l’Hospit
Sant Pau van ser inclosos per ser unes
notables de l’arquitectura modernista c

El conjunt arqueològic
ic
de Tàrraco
2000. Tàrraco va ser una ciutat
tat
administrativa i mercantil
important en l’època romana, i
el centre del culte imperial perr a
totes les províncies ibèriques.
Moltes de les construccions de
e
l’època romana han estat
descobertes en nombroses
excavacions.

Le esglésies romàniques
Les
de la vall de Boí
20
2000.
Conjunt romànic d’estil
llombard format per les esglésies de
llo
Sant Climent i Santa Maria de Taüll,
Sa
Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill
Sa
la Vall, Sant Feliu de Barruera, la
Nativitat de Durro, Santa Maria de
Na
Cardet, l’Assumpció de Coll i l’ermita
Ca
de Sant Quirc de Durro. Bona part
de les pintures, talles i mobiliari es
conserva en museus catalans,
co
especialment al Museu Nacional
esp
d’Art de Catalunya. (MNAC).
d’A

L’obra de Gaudí
Entre el 1984 i el 2005 van ser inscrits a la llista el Park
Güell, el Palau Güell, la Casa Milà, la Casa Vicens, la
Sagrada Família, la Casa Batlló i la Colònia Güell, que
representen la contribució de l’arquitecte a l’evolució de
l’arquitectura i les tècniques de construcció de finals del
segle XIX i començaments del XX.

Candidatures
en la llista
provisional

Patrimoni
històric minaire
Candidatura
d’àmbit espanyol.
Inclou Can Tintorer,,
de Gavà, i Bellmunt,
nt,
del Priorat.

Po
Portalada
del monestir
de
ir
Paisatge agrari Priorat-Montsant-Siurana
de Ripoll
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Les p
pintures rupestres
p
de l
mediterrani a la peníns
península
la
1998. El conjunt està format per 757
res. A Catalunya hi ha els abrics d’erm
Pietat (Ulldecona), la Roca dels Moros
dels Vilasos o dels Vilars (Os de Balag

Camins
romans
Candidatura
d’àmbit espanyol. Inclou la via
ia
Tortosa-LleidaSaragossa.

Conjunt arquitectònic grec Empúries-l’Escala
a

Turó de la Seu Vella
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conjunts monumentals catalans estan declarats per la Unesco Patrimoni Mundial, cosa que vol dir que la comunitat internacional es
mpromet a cooperar en la seva conservació i rehabilitació. Cinc elements catalans més són en la llista del Patrimoni Cultural Immaterial,
salvaguarda d’usos, representacions, coneixements i tècniques tradicionals.

Patrimoni Culturall Immaterial
Es refereix a les pràctiques, expressions, sabers i tècniques transmesos
per les comunitats de generació en
generació. La convenció de la Unesco
del 2003 per a la Salvaguarda del
Patrimoni Cultural Immaterial té com a
objectiu la conservació d’aquest fràgil
patrimoni, així com assegurar-ne la
viabilitat i optimitzar-ne el potencial
per al desenvolupament sostenible.
470 elements de 117 estats, 5 dels
quals de Catalunya, estan reconeguts
com a Patrimoni Cultural Immaterial.

ntaner
tal de la Santa Creu i
s de les mostres més
catalana.

l’arc
a Ibèrica
jaciments amb pintumites de la serra de la
s (el Cogul) i la cova
guer), entre d’altres.
Vessant
mediterrani
dels Pirineus
Candidatura
catalanofrancesa.
Inclou el cap de
Creus i les
Alberes.

Els castells
2010. Model de participació social que
manté l’esperit i la pràctica des de fa 200
anys.

Candidatura

LLa Patum de Berga

La dieta mediterrània

2008. Festa tradicional i popular que se
ccelebra cada any per Corpus Christi.

2013. A iniciativa d’Espanya, Grècia,
Itàlia i el Marroc. Model d’alimentació
reconegut per la comunitat científica com
un dels més saludables i equilibrats.

L festes del foc del solstici
Les
dels Pirineus
2015. Les falles se celebren en 63 pobles
dels Pirineus i Prepirineus (34 de França,
17 de Catalunya, 9 d’Aragó i 3
d’Andorra).

La falconeria
2016. Reconeguda a petició d’Alemanya,
l’Aràbia Saudita, Àustria, Bèlgica, els
Emirats Àrabs Units, Espanya, França,
Hongria, Itàlia, el Kazakhstan, el Marroc,
Mongòlia, el Pakistan, Portugal, Qatar,
Síria, la República de Corea i Txèquia.

Iniciatives

La sardana

La cuina catalana

Diada de Sant Jordi

La rumba catalana

La festa dels Reis d’Igualada La cultura raiera

Arquitectura de pedra seca

a de Lleida

El comitè intergovernamental l’avaluarà
aquest any en la sessió del novembredesembre.
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Puigdemont ya manda en un PDECat
más fracturado y radicalizado
∑El expresidente pone el partido en
sintonía con su plataforma Crida
Nacional y la militancia expresa su
descontento con un voto de castigo
ÀLEX GUBERN
BARCELONA

E

l expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha tomado este fin
de semana el control del
PDECat, un partido que
ayer cerraba su primera
Asamblea Nacional con una profunda
factura interna y más radicalizado. La
defenestración de la hasta ayer coordinadora general Marta Pascal no ha
sido indolora, y aunque Puigdemont
ha logrado sus objetivos –alinear el
partido con su estrategia y acabar con
el liderazgo de Pascal– el precio a pagar ha sido alto. Por un lado, una inesperada reacción de las bases en forma
de voto de protesta, y por otro, la laminación de un partido que se enca-

mina a una absorción por parte de la
Crida Nacional que impulsa el político prófugo. La histórica Convergència
Democràtica, transformada en PDECat desde hace dos años, es ya no más
que una sombra. El nuevo PDECat,
fracturado, ideológicamente difuso,
se suicida en favor del proyecto personalista de Puigdemont.
La principal sorpresa llegaba ayer
al mediodía, cuando las bases territo-

riales impulsaban una candidatura alternativa a la pactada el día anterior
entre «puigdemontistas» y «pascalistas» descontentos por no poder votar
en listas abiertas. El rebote de la militacia por la «lista de despacho» que
implicó la salida de Pascal de la dirección llevó a los compromisarios a expresar su disgusto con el apoyo a una
dirección alternativa que se llevó el
28,9% de los apoyos. Un voto de castigo en toda regla en un partido acostumbrado a las salidas o enjuagues de
compromiso.
Finalmente, y como se acordó el sábado, la nueva ejecutiva, de 30 miembros, la presidirá David Bonvehí, mientras que la diputada en el Congreso Míriam Nogueras, fiel a Puigdemont, será
vicepresidenta. Por contra, y también

Lista alternativa
Las bases mostraron su enojo e impulsaron
una lista alternativa que obtuvo el 28,9% de apoyos
Realidad paralela
La militancia votó implementar la república
no de forma «inmediata» sino «lo antes posible»

DAVID BONVEHÍ
PRESIDENTE DEL PDECAT

litat, Bonvehí hará lo mismo en
un PDECat llamado a quedar
subsumido en la nueva Crida que
impulsa el político prófugo.
Licenciado en Derecho por la
UAB y máster en Derecho de
Empresa, fue alcalde de su
Perfil
pueblo entre 2003 y 2007, año en
que un accidente de coche le dejó
«No tengo ni la trayectoria ni la
parapléjico y le obligó a dejar
experiencia del presidente Mas,
temporalmente la política.
pero tengo las mismas ganas de
Regresó como diputado autonóconstruir el país que él tenía en la mico en 2010, siendo el primer
cabeza». A David Bonvehí
parlamentario en silla de
(Fonollosa, Barcelona,
ruedas. Hasta ayer era
1979) al menos se le
coordinador organizareconoce la modestia
tivo del PDECat,
al asumir la presihaciendo tándem en
dencia del PDECat,
la dirección con la
puesto vacante
defenestrada Marta
desde que el expresiPascal desde el
dente catalán renunnacimiento del
ció al poco antes de
partido en julio de
que se hiciese
2016.
DAVID BONVEHÍ
pública la sentencia
Aunque ahora
del caso Palau.
será encargado de
Ciertamente, Bonvehí no tiene pilotar el PDECat bajo la tutela
ni la trayectoria ni la experiencia de Puigdemont, en 2017 se
política de Mas, y son posiblefiltraba una grabación suya en la
mente estas carencias las que le
que no descartaba que el PDECat
hacen idóneo para una responsa- apostase por un candidato
bilidad que ejercerá en realidad
«autonomista» si el proceso
bajo la tutela del expresidente
acababa mal, a la vez que
Puigdemont. Al igual que Torra
lamentaba que su partido fuese
actúa de forma vicaria del
más radical que la CUP o ERC.
fugado en el Palau de la GeneraDuctilidad política.

Presidir de
forma vicaria

Torra, ayer en
la clausura de
la asamblea
del PDECat

P.13

por la reacción contraria de unas bases que tumbaron una propuesta para
relajar el régimen de incompatibilidades, otros puigdemontistas como los
consejeros Damià Clavet o Miquel Buch
no estarán en la ejecutiva. Tampoco el
portavoz de JpC en el Parlament, Albert Batet, mano derecha del político
fugado. La nueva dirección del PDECat será en este sentido menos afín al
expresidente de lo que se anunciaba
–permanecen en ella estrechos colaboradores de Marta Pascal–, pero su
perfil bajo y la ausencia de una secretaria o coordinadora general –el cargo ha sido eliminado– le garantizan a
Puigdemont capacidad para controlar el partido a distancia.

«Lo antes posible»
Al margen de la composición de la ejecutiva, el descontento de las bases se
expresó también en otras votaciones.
Así, por ejemplo, y por muy escaso margen, la militancia decidió que la implementación de la república catalana no se haga de forma «inmediata»,
como impulsaba el sector crítico en
una moción, sino lo «antes posible»,
una concesión al posibilismo que de
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una u otra forma ejemplifica el uni- en el extranjero –, Rull, Turull, Forn,
verso lisérgico en el que se mueve Puig– y los dirigentes Bonvehí y Noahora el soberanismo. Frente a esta gueras será la encargada de definir
dosis de realismo –es un decir–, la cómo se realiza la confluencia, las dimilitancia del PDECat aprobó por námicas surgidas de este fin de secontra introducir de nuevo la posi- mana de congreso apuntan a que la
bilidad de alcanzar la independen- Crida puede acabar arrollando un
cia sin renunciar a la vía unilateral, PDECat en retroceso. El propio Bonalgo que las bases de ERC
vehí lo certificaba en
también impusieron a su
su discurso tras ser
Absorción
dirección hace pocas seelegido: «Si eres del
La
confluencia
manas.
PDECat tienes que ser
del PDECat en
Aunque con quebrande la Crida».
tos y contradicciones in- la Crida se intuye
El propio Puigdeque va ser
ternas, el partido queda
mont, en un mensaje
así alineado con la estrapor videoconferencia,
un proceso
tegia que lidera Puigdesentenciaba: «Hemos
de absorción
mont, que no es otra que
hecho lo que tocaba».
la de subsumir el PDE- A por los díscolos «Si bien los espacios
Cat en la Crida Nacional
deben conUna vez dominado ideológicos
per la República que litinuar existiendo, que
el partido,
deran el expresidente, su
hagamos una defensa
sucesor en la Generalitat, Puigdemont aspira colectiva de Cataluña
a controlar el
Quim Torra, y el diputaes una prioridad. Por
do y exlíder de la ANC
grupo del PDECat eso, la respuesta posiJordi Sánchez. La pretentiva de todos vosotros
en el Congreso
sión es poner en marcha
a la Crida», añadía en
en otoño un movimienun mensaje que luego
to que, superando el marco de los también ratificaría Quim Torra.
partidos, sirva de plataforma a PuigLa toma de control del partido por
demont. Mientras la antigua direc- parte de Puigdemont tendrá también
ción liderada por Pascal asumía como otra derivada en clave de política nainevitable la confluencia, pero sin re- cional, en tanto que el expresidente
nunciar a preservar la personalidad querrá poner el grupo del PDECat en
del PDECat, el expresidente Puigde- el Congreso –de perfil más pragmámont aspira a una fusión por absor- tico, nada puigdemontista, como se
ción. Aunque una comisión integra- vio en su apoyo a la moción de cenda por los exconsejeros en prisión o sura– en sintonía con su proyecto.

Cruces amarillas ocupan el espacio pú

Un coche d
cruces ama
plantadas e
∑ Entidades secesionistas
habían colocado 2.500
cruces en solidaridad
con los políticos presos

EFE

D. M.
BARCELONA

P.14

Si hace unas semanas las playas de localidades costeras catalanas como
Llafranc (Gerona) o Canet de Mar (Barcelona) ya fueron testigos de algunos
tira y afloja entre partidarios y contrarios de la independencia por la colocación de cruces amarillas en solidaridad con los políticos presos en el
espacio público, la tensión se desplazó ayer a Vic (Barcelona), donde un
coche arrolló decenas de cruces colocadas en la plaza mayor de la localidad.
Los hechos ocurrieron poco después del mediodía, cuando un vehículo irrumpió a gran velocidad en la icónica plaza llevándose por delante algunas de las 2.500 cruces amarillas
que, bajo el lema «Somos República»,
varias entidades independentistas habían colocado el sábado a lo largo y ancho de la plaza.
El objetivo, como ya ocurriera con
las acciones llevadas a cabo en las playas y en otros puntos de Cataluña, era
convertir el espacio en una suerte de
cementerio simbólico desde que el
mostrar solidaridad con los políticos
soberanistas procesados por rebelión
y otros delitos que están en prisión o
fugados en diferentes países europeos.
Una protesta a la que respondió de
manera abrupta y altamente peligrosa un ciudadano que, al volante de un
vehículo, arrolló decenas de cruces a
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política
REDEFINICIÓ DINS L’ESPAI SOBIRANISTA

Dos anys de camí tortuós
Un congrés fundacional que no va acabar de resoldre el canvi d’imatge de CDC va ser el primer dels
obstacles que va haver de superar el partit fins ara liderat per Marta Pascal, esquitxat pel cas Palau.
L’adeu d’Artur Mas i el distanciament de Carles Puigdemont obliguen el PDECat a repensar-se.
OT SERRA ❊ BARCELONA
PERE VIRGILI

El nom del partit, prohibit

El 7 de setembre del 2016 el Registre de Partits prohibeix el nom
Partit Demòcrata Català per la
semblança amb Demòcrates de
Catalunya, el partit independentista escindit d’Unió Democràtica liderat per Antoni Castellà.

Congrés fundacional del PDECat

Marta Pascal acaba encapçalant
un partit que arribava al seu naixement dividit entre famílies. El
nom s’escull al congrés fundacional, el 10 de juliol del 2016, després que la direcció fes dues propostes rebutjades per les bases.

Incompatibilitat de càrrecs

El 23 de gener del 2017 Lluís Guinó, Montse Candini, Albert Batet
i Elsa Artadi deixen la cúpula del
PDECat per incompatibilitat de
càrrecs públics i de partit, després de l’intent de fer excepcions
que va aixecar crítiques internes.

CÈLIA ATSET

Millet assenyala CDC

El 8 de març del 2017 Fèlix Millet
i Jordi Montull confessen el finançament il·legal de CDC en el
cas Palau i posen el llast del passat sobre el PDECat. S’obre una
divisió amb ERC per l’acusació
del Govern al consorci del Palau.

Govern a mida de Puigdemont

A dos mesos del referèndum,
Carles Puigdemont remodela el
Govern després del cessament de
Jordi Baiget i les dimissions de
Neus Munté, Jordi Jané, Meritxell Ruiz i Joan Vidal, tots del
PDECat. Se’l fa a mida per a l’1-O.

Germà Gordó deixa el PDECat

Després de la imputació del
TSJC pel 3%, Germà Gordó deixa JxSí al Parlament i al juny
marxa del PDECat. En un inici,
rep el suport d’Artur Mas. L’exconseller de Justícia acaba fundant un nou partit: Convergents.

Els fets d’octubre

Artur Mas dimiteix del PDECat

El referèndum i la declaració
d’independència obren discrepàncies internes dins del PDECat, entre els partidaris de convocar eleccions autonòmiques
per evitar el 155 (l’opció d’Artur
Mas) i els que reclamaven la DUI.

Mas deixa la presidència del
PDECat el gener del 2018 a les
portes de la sentència del cas Palau. Demana a Puigdemont unitat entre JxCat i el PDECat i es
fan evidents les diferències entre
el partit i la llista del president.

La llista del president

Acceptades les eleccions imposades per Mariano Rajoy per al 21-D,
Puigdemont impulsa JxCat davant l’auge d’ERC i la caiguda del
PDECat a les enquestes. El paper
de Pascal i el seu partit es dilueix
pel protagonisme del president.
EMILIO NARANJO / EFE

PERE VIRGILI

Condemna de CDC

6,6 són els milions d’euros que
l’Audiència de Barcelona obliga
Convergència a retornar per finançament il·legal. La sentència
del cas Palau també condemna a
4 anys i mig de presó l’extresorer Daniel Osàcar.

La moció de censura a l’Estat
Crida Nacional per la República

L’aposta de Puigdemont cristal·litza en la Crida Nacional per
la República, una plataforma que
va més enllà de JxCat. El PDECat
ha aprovat la seva inclusió dins
l’espai i ha acabat tombant Pascal, que s’aparta de la direcció.

El PDECat acaba donant suport
a la moció de censura de Pedro
Sánchez a l’Estat, per bé que
Puigdemont, d’entrada, pensa en
l’abstenció. Pascal acaba sent
una figura clau perquè la caiguda
de Rajoy sigui una realitat.

P.15

Puigdemont tria Quim Torra

Després de no poder investir ni
Puigdemont, ni Jordi Sànchez, ni
Jordi Turull, el pla D a president
de la Generalitat per evitar eleccions és Quim Torra, un perfil independent del PDECat i del nucli de l’expresident a l’exili.
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PDECat, incert i invisible

E

l PDECat celebra aquest cap de setmana la seva assemblea nacional –l’equivalent al congrés– enmig d’una forta crisi sobre el control
deladireccióidel’aparell.CarlesPuigdemont
i Marta Pascal, actual coordinadora general de l’organització, lliuren una batalla sobre el futur del projecte
que va néixer fa dos anys com a resultat de la refundació
de l’antiga CDC. L’expresident, que aquesta setmana ha
llançat la plataforma Crida Nacional per la República
perintentarintegrartotelsobiranismesotaelmateixparaigües, compta amb el suport del sector crític del PDECat, impulsat en part pels perdedors del congrés fundacional, que es va tancar en fals enmig d’una confrontació
molt dura i mai abans vista en el món convergent.
Són diversos els factors que compliquen el consens
dins del PDECat. Des de desconfiances personals evidents fins a plantejaments estratègics, passant per discrepàncies en les prioritats, i el xoc entre sectors moguts
per interessos contraposats. Marta Pascal, sense abandonar la bandera sobiranista i sense oposar-se a sumar
forces, ha insistit a reforçar el perfil propi d’un PDECat
que deixi clar el seu perímetre ideològic en relació amb
ERC i la CUP, alhora que s’ha mostrat partidària del
diàleg i del possibilisme en tots els àmbits. Puigdemont,
des de la seva circumstància especial a Brussel·les i Alemanya,haanatmadurantlaideadecrearunnouartefacte transversal que, a l’estil de la llista Junts per Catalunya,superilalògicadelspartitsclàssics,alvoltantdelseu
lideratge i a partir de la confluència de personalitats de
diversaideologia;desdelseupuntdevista,elPDECatha
d’integrar-se completament en la Crida Nacional i ha de
posar-sealserveid’unaoperacióquetél’objectiudevertebrar un moviment nou, per continuar –en teoria– el

procés des d’allí on va quedar aturat la tardor passada.
El PDECat no ha pogut o no ha sabut consolidar-se
com a marca política. Ara és un àmbit incert. La dinàmica imprevisible del procés més el llegat convergent
més negatiu –cas 3%, cas Palau i confessió de Jordi Pujol
sobre la deixa del pare– han pesat i pesen sobre unes sigles noves que estan vinculades al pujolisme. L’assemblea d’aquest cap de setmana hauria de servir per clarificar els principis i les estratègies dels neoconvergents, i
per abordar les febleses i fragilitats d’una maquinària
que, en canvi, continua comptant amb una gran implantacióterritorial,asseguradapermoltsalcaldesiregidors.
L’acceleració independentista i el lideratge de Puigdemont han convertit el PDECat en un partit invisible,
sotmès a lògiques i necessitats que sobrepassen els seus
dirigents.
Estemarribantal’horadelaveritat.L’espaipolíticque
vaarticularelpujolismenohadesaparegut,peròtampoc
no ha quedat al marge de l’impacte de la crisi que va esclatar a partir de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el nou Estatut. La cultura política convergent
–que encara inspira molts càrrecs públics i és valorada
per molts votants– s’ha barrejat amb la cultura del nou
sobiranisme, i això genera noves actituds. El gran repte
d’aquells que vulguin consolidar aquest espai i pretenguin liderar-lo és explorar una nova síntesi que –sense
intentar retorns impossibles al passat– aprofiti el millor
del’estildel’antigaCDCisàpigaafegir-hielsingredients
queexigeixaquestanovaetapa,senseoblidarlacentralitat,lacapacitatdepacte,elsentitdepaísilaresponsabilitat.PascaloquiacabiportantlesregnesdelPDECathaurà d’escoltar bé el país, per no confondre fans i militants
amb votants.

Expansió de la despesa pública

E

L Govern ha aprovat un augment del 4,4% acceleració del consum i de la inversió a causa del
del sostre de despesa per a l’any 2019, fins preu més elevat del petroli i de les esperades pujades
als 125.064 milions d’euros, xifra que supo- de tipus d’interès per part del Banc Central Europeu.
sa un augment que està per sobre del crei- Malgrat tot, estimen que els propers tres anys es poxement nominal del producte interior brut previst drà crear a Espanya un altre milió de llocs de treball i
(PIB). Això configura que el seu objectiu és elaborar arribar a situar el mercat laboral per sobre dels vint
uns pressupostos generals de l’Estat amb caràcter ex- milions d’ocupats el 2020, els mateixos que hi havia
pansiu amb la intenció de garantir la bona marxa de abans de la crisi, tal com també havia previst l’antel’economia, el ritme de creació d’ocupació i el finan- rior govern del PP.
Precisament és del PP, que té majoria parlamentàçament del gir social que pretén.
El nou sostre de despesa guarda coherència amb ria al Senat, de qui depèn que el nou camí d’estabilitat
l’establiment d’una senda de consolidació fiscal més fiscal aprovat ahir pugui tirar endavant. El portaveu
flexible que la vigent fins ara. Així, l’objectiu de popular al Congrés, Rafael Hernando, ja ha advertit
dèficit públic, com ja s’havia anunciat, s’elevarà fins aP.16que de cap manera no donaran suport a la nova senda

