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Dels informes falsos de la
UDEF als comptes de Trias
Interior orquestra la batalla contra el sobiranisme
N.O.

Escenari
BARCELONA
Des del 2012
La guerra bruta és un factor que el han proliferat
sobiranisme dóna per descomptat informacions
que es produirà d’aquí al 27 de se- que vinculen
tembre. “No em sorprendria gens sobiranisme i
que n’hi hagués”, afirmava la setma- corrupció

més, creu que fer un informe així és
“aliè al tipus penal” i ha de quedar
fora de la investigació. Defensa que
els agents poden entrar a la base de
dades del DNI en compliment d’ordres del seu superior i que estan habilitats per fer-ho en exercici de les
seves funcions. És més, argumenta
que està justificat que es realitzés la
investigació, perquè els magistrats
“haurien d’abstenir-se de l’expressió d’opinions polítiques que necessàriament exclouen una part de la
societat”. “Això justifica que els
agents investiguessin la realitat del
manifest”, conclou. Aquells jutges
que expressin simpaties cap al dret
a decidir, per tant, seguiran sota
l’escrutini de l’Estat.e

EL BITLLET

tza la justícia?

una manera de politizar la justícia. Dos
n mecanisme que demana forçosament
ni l’altra. Espanya està en aquesta situevident. No saben com abordar el proat, oi?–, però tampoc com fer-ho des de
tucional. El nyap policial amb els 33 mar del dret a decidir n’és una prova palpaVidal, una altra. Privar un jutge de la llir-lo en ciutadà de segona. La llibertat no
ó no només no perjudica qui
reforça. És inconcebible teial per les seves idees. No són
ia, sinó qui els persegueix.

NASI ARAGAY

ECTOR ADJUNT

na passada Artur Mas en ser preguntat sobre si s’esperava una riuada d’informacions que poguessin
desacreditar les forces de l’independentisme. Un pronòstic que compartia ahir el president de l’ANC,
Jordi Sànchez, en una entrevista
l’ARA, en què augurava una “campanya d’intoxicació” i “desqualificacions” fins a la tardor.
És un fet que des de l’inici del procés han proliferat les informacions,
en moments compromesos, sobre
investigacions de la Policia Nacional
a polítics catalans: informes, esborranys i notes que empastifen la imatge de l’independentisme i posen en
dubte la credibilitat de nombrosos
dirigents. Mentre el president espanyol, Mariano Rajoy, es nega a tractar políticament el cas català, diferents episodis apunten que des del
ministeri de l’Interior s’orquestra la
batalla soterrada contra el que titllen de “desafiament” a l’Estat, ja sigui des de la Brigada d’Informació, la
unitat de delinqüència econòmica i
fiscal (UDEF) o afers interns. La tardor de l’any passat l’ARA publicava
que Interior havia creat una unitat
secreta antisobiranista dedicada a
rastrejar informació sobre presumptes irregularitats i delictes de
polítics per usar-la en contra del
procés d’independència. Arran
d’aquella informació, el ministre de
l’Interior, Jorge Fernández Díaz, va
haver de respondre al Congrés. Va
negar l’existència de la unitat policial secreta centrada a buscar casos de
corrupció a Catalunya.

Advertència
Mas ha avisat
que d’aquí al
27-S no el
“sorprendria”
la guerra bruta
de l’Estat

sió. Ara bé, això no va impedir al ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, abonar la versió del suposat informe de la UDEF: “L’obligació
d’Hisenda és investigar els indicis
de frau”, va dir, referint-se a Mas.
El cas més sonat va ser el de l’exalcalde Xavier Trias, aparegut poques setmanes abans de la consulta
del 9 de novembre. El diari El Mundo va publicar que s’investigava el
llavors alcalde de Barcelona per tenir 12,9 milions d’euros en paradisos
fiscals. Segons la informació, Trias
hauria transferit els seus comptes de
Suïssa al Principat d’Andorra el febrer del 2013. El rotatiu fins i tot
apuntava que els fons s’haurien engreixat a partir del cobrament de comissions il·legals quan era conseller
de la Generalitat o dirigent de CiU a
Madrid. Trias va presentar una querella per injúries. “No estic disposat
a tolerar que el meu nom quedi brut
i no admeto cap tipus de comparació”, va dir en el seu moment, en
al·lusió a l’expresident Jordi Pujol,
que ja havia confessat tenir comptes
irregulars fora de Catalunya. Trias
va acabar guanyant la partida quan
la banca suïssa va certificar que el dirigent de CDC no tenia cap compte
bancari al país.
L’informe policial sobre els jutges no vincula els magistrats amb
actuacions il·lícites, però sí que els
posa en el punt de mira per opinar
sobre el procés. S’apropa la cita
electoral més decisiva.e

L’informe apòcrif

El mateix president de la Generalitat, Artur Mas, va ser blanc d’acusacions el novembre del 2012, en
plena campanya electoral dels primers comicis en què es dirimia sobre el dret a decidir. El diari El Mundo es feia ressò el 16 de novembre
d’un esborrany de la UDEF –sense
firma ni autor– que sostenia que
Mas havia engreixat comptes personals a Suïssa i Liechtenstein gràcies
a comissions il·legals d’empreses a
través de la trama del Palau de la
Música. El dirigent de CDC va presentar una querella contra el rotatiu madrileny –que va ser arxivada–
i CiU va demanar explicacions al
ministeri de l’Interior.
Quin va ser el resultat? El ministre Jorge Fernández Díaz se’n va
rentar les mans i va assegurar que
no es podia determinar qui havia
elaborat el suposat informe ni qui
havia sigut l’artífex de la seva difu-
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Trias va acreditar en un ple a l’octubre que la banca
suïssa certificava que no tenia comptes al país. C. ATSET

durant matí i tarda. L’esdeveniment
molta calor, cosa que va
restar amb les petites màquines de vapor
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PORTA FERRADA

MÚSICA

FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA
 LLOC: Sant Feliu de Guíxols
 HORARI: A les 22.30h.
 PREU: De 22 a 38 euros
 ADREÇA: Espai Port

 Ja fa 55 anys del dia que, anant de «paquet»
cap a València en la vespa d’un amic, Raimon va
compondre Al vent. Després d’una llarga trajectòria, el cantautor de Xàtiva continua omplint escenaris tan imponents com el Palau de la Música, on el passat mes de maig va oferir quatre recitals. Després d’haver passat pel festival Interludi de Calonge, el valencià arriba avui al festival
de la Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, per
continuar fent història als seus 74 anys. D’aquesta manera, oferirà un complet repàs a tota
la seva discografia, que inclou adaptacions de
poemes d’Ausiàs March i Salvador Espriu i amb
temes tan emblemàtics com Diguem no o Jo vinc

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Raimon actua avui a Sant Feliu de Guíxols.

d’un silenci.
Raimon va ser distingit l’any passat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i també amb
la Medalla d’Or del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

LA PROPOSTA

Sant Feliu Concert de Raimon
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{ RESE~A MUSICAL}

Ram6nG. Balado

J.L.EstellEs. Tendremos
al
Granadosde las tonadillas
escritas en estilo antiguo,
sobre textos de Fernando Periquet y ligadas en lo
estEtico con su obra cumbre, Goyescas,que buscan
recrear ambientesdieciochescos, en los madrilesde
Epoca,asimilable al Goya
de sus cartones para tapices.

Mfsica en
Compostela
CONCIERTO
de la soprano
Ana Ma S~nchezen la Capilla del Hostalde los Rreyes
Cat61icos 2Oh. acompafiada por el pianista Julio
AlexisMufioz,en las actividadesdel LVIIICursoUniversitario Internacional de
Mf~sicaen Compostela.Un
programa eminentemente
espafiol, para una cantante que ayud6a recuperar
obras del legado nacional:
Elpessebrede Pau Casals,
con LawrenceFoster; lldegondade E. Arrieta, en
el Teatro Real con L6pez
Cobos; Maror, de Manuel
Palau, con la O. de Valencia con E. Garcia Asensio
o Gernikade F. Escudero,
con la O.de Euzkadiy la
Soc. Coralde Bilbaoy J.R.
Encinar, adem~isde Juan
Jose de P. Soroz~tbalcon
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Esas tonadillas que son pequefiasjoyas, entre 1o c6micoy 1o popular,y que el
autor compendiar~ibajo el
epigrafede estilo antiguo,
aunquecon ello no pretenda hacer una arqueologia
de trazo grueso.
Tres tambiEnser~tn las piezas de las Canciones
epigramfiticas de Amadeu
Vives,
formade lied a la espafiola
y que expresan su ambici6n
pot tomaren toda su riqueza a los insignespoetas del
Siglo de Oroespafiol y que
serfin paso seguroa otros
colegas generacionales,
desde F. Mompou
a Toldrh.
EduardToldr~., estar~i precisamentepor sus seis
canciones castellanas, tambiEnsobretextosde cl~isicos que set,in editadas pot
Jose Porter, con estreno en
el mesde matzode 1941,
en el Palaude la Mtisicade
Barcelona, con Merc~Plantada y Blai Netal piano:textos desdeGarcilaso a Lope
de Vegao Quevedoy algfin
an6nimo.
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mes Maldà
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m Sandler,
aghan. EUA,
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arcade clàssics i els malinterpreten
com una declaració de guerra. Bosque
Multicines, Cinesa Heron City 3D, Cinesa La Maquinista 3D, Cinesa Maremàgnum 3D, Glòries Multicines, Palau
Balaña Multicines, Yelmo Cines Icaria
(V.O.S.E.), Cinesa Diagonal 3D, Cinesa
Diagonal Mar 3D, Arenas de BCN Multicines, Balmes Multicines (V.O.S.E.).
Pride. ■ Comèdia dramàtica. Director:
Matthew Warchus. Intèrprets: Bill Nighy,
Imelda Staunton, Dominic West. Regne
Unit, 2014. 120’. ■ Estiu del 1984. Durant la manifestació de l’Orgull Gai a
Londres, un grup de lesbianes i gais es
dedica a recaptar fons per ajudar les
famílies dels miners. Cinemes Maldà
(V.O.S.E.).
San Andrés. ■ Acció. Director: Brad
Peyton. Intèrprets: Dwayne Johnson,
Carla Gugino, Alexandra Daddario. EUA,
2015. 122’. ■ Després que la falla de San
Andrés cedeixi, un pilot i l’exdona decideixen anar junts de Los Angeles a San
Francisco per salvar la ﬁlla. Cinesa Heron City 3D, Cinesa La Maquinista 3D.
Solo química. ■ Comèdia. Director: Alfonso Albacete. Intèrprets: Ana Fernández, Alejo Sauras, Rodrigo Guirao. Estat
Espanyol, 2015. 105’. ■ L’Oli s’enamora
d’una rutilant estrella del cinema i la
televisió, Eric Soto, amb el qual viu un
romanç meravellós. Glòries Multicines,
Cinesa Diagonal Mar 3D, Arenas de
BCN Multicines.
Ted 2. ■ Comèdia. Director: Seth MacFarlane. Intèrprets: Mark Wahlberg,
Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi. EUA,
2015. 115’. ■ Tot va vent en popa per a
l’ós Ted, ja que viu en matrimoni molt
feliç. Aribau Multicines, Bosque Multicines, Cinesa Heron City 3D, Cinesa La
Maquinista 3D, Cinesa Maremàgnum
3D, Glòries Multicines, Gran Sarrià
Multicines, Palau Balaña Multicines,
Yelmo Cines Icaria (V.O.S.E.), Cinesa
Diagonal 3D, Cinesa Diagonal Mar 3D,
Arenas de BCN Multicines, Balmes Multicines (V.O.S.E.).
Terminator génesis. ■ Acció. Director:
Alan Taylor. Intèrprets: Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke.
EUA, 2015. 126’. ■ Quan John Connor
envia el sergent Kyle Reese a l’any 1984
per protegir Sarah Connor, un gir dels
esdeveniments crea una línia temporal
fracturada. Cinesa Heron City 3D, Cinesa La Maquinista 3D, Cinesa Maremàgnum 3D, Palau Balaña Multicines,
Yelmo Cines Icaria (V.O.S.E.), Cinesa
Diagonal 3D, Cinesa Diagonal Mar 3D,
Arenas de BCN Multicines.
Todo saldrá bien. ■ Drama. Director:
Wim Wenders. Intèrprets: James Franco,
Charlotte Gainsbourg, Rachel McAdams.
Alemanya, Canadà, Noruega, 2015.
118’. ■ La vida de l’escriptor Tomas Eldan canvia el dia que atropella un nen.
Méliès (V.O.S.E.), Renoir Floridablanca
(V.O.S.E.).
Tres hermanos y una herencia. ■
Comèdia. Director: Didier Bourdon i Bernard Campan. Intèrprets: Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus.
França, 2014. 106’. ■ Anys després de la
mort de la mare, els germans es retroben. Arenas de BCN Multicines, Balmes
Multicines (V.O.S.E.).
Una dama en París. ■ Drama. Director:
Ilmar Raag. Intèrprets: Jeanne Moreau,
Laine Mägi, Patrick Pineau. França, Bèlgica, Estònia, 2012. 94’. ■ Aquesta és
la història de la Frida, una dona gran
estoniana que va emigrar a França fa
molts anys. Boliche (V.O.S.E.), Balmes
Multicines (V.O.S.E.).
Una historia real. ■ Drama. Director:
Rupert Goold. Intèrprets: Jonah Hill, James Franco, Felicity Jones. EUA, 2015.
99’. ■ Explica la difícil situació amb
què es va trobar Michael Finkel quan va
descobrir que un tal Christian Longo va
entrar a la presó amb el seu nom. Méliès
(V.O.S.E.), Yelmo Cines Icaria (V.O.S.E.),
Arenas de BCN Multicines.
Unos días para recordar. ■ Comèdia.
Director: Jean Becker. Intèrprets: Gérard
Lanvin, Fred Testot, Jean-Pierre Darroussin. França, 2014. 81’. ■ Després de
caure al riu Sena, el Pierre ha de passar
quatre setmanes a l’hospital. Aribau
Club, Cinesa Heron City 3D, Gran Sarrià
Multicines, Verdi HD (V.O.S.E.), Yelmo
Cines Icaria (V.O.S.E.).
Viaje a Sils Maria. ■ Drama. Director: Olivier Assayas. Intèrprets: Juliette
Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace
Moretz. França, Suïssa, Alemanya, EUA,
Bèlgica, 2014. 124’. ■ Als 18 anys, Maria
Enders es va fer famosa interpretant al
teatre la Sigrid, una noia ambiciosa i encantadora. Méliès (V.O.S.E.).
Whiplash. ■ Drama. Director: Damien
Chazelle. Intèrprets: Miles Teller, J.K.
Simmons, Melissa Benoist. EUA, 2014.
106’. ■ Andrew Neiman és un bateria
de jazz jove i ambiciós, absolutament
enfocat a arribar ﬁns al capdamunt
del conservatori. Renoir Floridablanca
(V.O.S.E.).

El pianista Sergey Belyavskiy ■ ARXIU

Una de les imatges exposades a la mostra ■ DOCFIELD 15

Concert romàntic
de Sergey Belyavskiy

Fotografies al carrer
contra el racisme

BARCELONA

BARCELONA

El pianista rus Sergey Belyavskiy va ser finalista en
el Concurs Maria Canals del 2014 i avui ofereix al
Palau de la Música Catalana un programa romàntic
amb obres de Chopin, Schubert i Liszt.

Les associacions Ruido Photo i SOS Racisme presenten, en el marc del festival DOCfield15, una exposició al carrer que denuncia casos d’agressions
racistes. A la plaça Terenci Moix.

21.00 CONCERT

BARCELONA

BARCELONA

‘TMB en acció. Un viatge sostenible’. L’Espai
Mercè Sala acull aquesta
exposició que ofereix una
síntesi dels principals
problemes ambientals del
món actual amb el detall
de la contribució que el
transport públic col·lectiu
està fent a Barcelona per
afrontar-los i guanyar un
futur millor. La mostra,
produïda per TMB, es pot
veure fins a finals de novembre a l’Espai Mercè
Sala, situat al passadís de
connexió entre els dos
vestíbuls de la línia 5 de
l’estació de metro Diagonal, de dilluns a divendres.

‘Mestres del jazz’. L’any
2012, el Jazz Sí Club Taller de Músics del barri del
Raval de Barcelona va celebrar el vintè aniversari,
històricament vinculat al
Taller de Músics com a altaveu artístic dels joves
músics. Cada dilluns es
dedica la sessió a alguns
mestres que han marcat
la història del jazz. El
Jazz Sí Club està situat al
carrer Requesens, 2.

EXPOSICIÓ

BARCELONA

20.00 CONCERT
‘WTF Jam Session’. És
ja un clàssic de les nits del
dilluns, i gairebé de les de
Barcelona en general: una
jam diferent en què coincideixen sobre l’escenari
figures del jazz de tots els
temps i tots els racons del
món amb groovers i hiphopers de tota mena i
condició, una sessió comandada per l’activista i
percussionista vocal Aurelio Santos que ja té 14
anys de vida i en la qual
s’han gestat alguns dels
projectes més innovadors
del jazz barceloní. La sessió es porta a terme a la
sala Jamboree de la plaça
Reial.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20.30 CONCERT

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
Eli Anaya & Nacho
Blanco. Són tres sessions
de música i ball en directe, en un entarimat a la
sala Tarantos de la plaça
Reial, que és, des de fa
anys, escenari de joves talents.

BARCELONA

21.00 MULTIDISCIPLINARI
‘Gaudí’s Pedrera: The
Origins’. Cada dia La Pedrera acull aquesta espectacular experiència nocturna, un espectacle immersiu en un dels edificis
més emblemàtics de la
ciutat de Barcelona. Gaudí considerava que la natura és un gran llibre
obert i que cal fer un esforç per llegir-lo i interpretar-lo. Amb aquest itinerari es pot fer un viatge
inoblidable pels espais, en

EXPOSICIÓ

què el punt culminant serà un videomapatge.

BARCELONA

22.30 FLAMENC
Tot Swing. Actuació
d’aquesta banda de swing
que interpreta grans temes ballables d’ahir i
d’avui amb la seva cantant i professora de claqué. L’actuació té lloc al
Harlem Jazz Club (carrer
Comtessa de Sobradiel,
8).

BARCELONA

00.00 MÚSICA
‘Nasty Mondays’. Cada
dilluns, a la Sala Apolo de
Barcelona, els DJ Mad
Max i Soren ofereixen en
les seves sessions una
barreja d’estils com rock,
pop, indie, garatge...

Museu de les Mines de
Cercs, adscrit a la Xarxa
de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, està dedicat monogràficament al carbó per explicar
i donar a conèixer les
múltiples i estretes relacions entre aquest combustible fòssil i l’entorn
geològic, paisatgístic, econòmic i humà de l’Alt Berguedà. A més de les visites
habituals al museu,
aquest estiu també es poden fer visites combinades al Patrimoni Paleontològic de Fumanya i a la
presa de la Baells. La visita a la presa de la Baells
s’ha programat per als dilluns i dimecres a les
12.30 i la sortida és a la
mateixa presa.

BARCELONA

00.00 MÚSICA
Benny Benassi + Aglory + Razihel. Procedent
d’Itàlia, aquest discjòquei
i productor fa més de
dues dècades que anima
pistes de ball de tot el
món. Ha estat cap de cartell de festivals com Coachella i Electric Daisy Festival i productor de diverses de les cançons de l’àlbum MDNA de Madonna.
Entre els seus últims treballs hi ha I Wanna Be
Disco. A Razzmatazz.

CERCS

12.30 VISITA
Presa de la Baells. El

116737-1110667A

nne, profesa participar
emes Maldà

www.elpuntavui.cat/agenda
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Barcelona ciutat
Música als Parcs. La Westholme

School (Blackburn, Anglaterra) és
una de les formacions convidades
d’aquest cicle. Alguns dels seus joves
intèrprets han vingut a Catalunya a
oferir un concert amb un repertori
lleuger i popular, amb bandes sonores de pel·lícules i musicals i el més
conegut del pop-rock actual, amb
una banda de swing i un cor de gairebé un centenar de persones.
Parc de la Ciutadella. Passeig de Picasso,
21. 20 hores. De franc.
Estiu al Palau. Concert del pianista rus
Serguei Beliavski de només 22 anys),
finalista del concurs Maria Canals de
2014, que oferirà un programa romàntic amb obres de Chopin, Schubert i Liszt.
Palau de la Música Catalana. Palau de la
Música, 46. 21 hores. 20 euros.
The Bus Music Club. Sessió amb el

discjòquei italià Benny Benassi, creador de la popular Satisfaction. Entre
els seus últims treballs trobem I Wanna Be Disco conjuntament amb Chicco Secci Ft. Bonnie Calean. En la
sessió també hi participarà Aglory i
Razihel.
Sala Razzmatazz. Carrer Almogàvers,
122. 23.45 hores. 25 euros.
Mother Engine. Concert de la banda

instrumental alemanya Muttermaschine, que presenten el seu últim disc
Absturz, mitja dotzena d’extensos temes que viatgen de la psicodèlia al
hard i rock progressiu.
Rocksound. Àlmogavers, 16. 21 hores. 8
euros.
Tot swing. La banda Tot Swing, inte-

grada per Johanna Kergroach (cantant i professora de claqué), Xavier
Cortès (guitarra), Pere Ros (baix elèctric), Miquel Orea (bateria) i Francesc
C. (saxo), interpretarà temes d’ahir i
avui del Lindy Hop.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradi
el, 8. 22 hores. 6 euros.
A Contrablues + Julio Lobos. Concert,
dintre del IX Festival Milano de Jazz &
Blues, de la formació A Contrablues,
formada por Jonathan Herrero (veu i
guitarra), Alberto Calvillo (guitarra,

TELÈFONS
Ú T I LS

SERGUEI BELIAVSKI
San Miguel Mas i Mas Festival
Palau de la Música Catalana
21 hores
20 €

]Segona oportunitat per sentir el pianista rus Serguei Beliavski,

finalista del concurs Maria Canals 2014, que aquest mes de juliol ja ha
actuat a l’església de Santa Maria de Caldes d’Estrac, dins de la progra
mació del festival de Santa Florentina. Avui ofereix un recital al Palau
de la Música, en el context del Mas i Mas Festival, a Barcelona

La maduresa d’un jove rus

Girona
L’ESCALA (Alt Empordà)
Visita romana teatralitzada. Activitat

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

per descobrir les runes d’Empúries de
la mà d’un dels seus antics habitants.
MAC Empúries. Puig i Cadafalch s/n.
11 hores (català) i 17 hores (castellà).
4 euros.

F

eia quatre anys que
havia caigut el mur
deBerlínquanvanéi
xer a Moscou, en el si
d’una família de músics,
aquestjove–totiqueprouma
dur com a pianista– anomenat
Serguei Beliavski, la pròxima
cita del festival Mas i Mas en
l’apartat de clàssica. Va co
mençar a tocar el piano amb
cinc anys, i amb nou va ser ac
ceptat a la Central Music
School del Conservatori Esta
tal de Moscou sota la tutela de
Vera Kàmeneva, on encara
completa estudis amb el pres
tigiós Elisso Virsaladze. Amb
onze va guanyar el primer
concurs internacional i amb
dotze va fer el primer recital.
Amb 21 anyets, el guanyador
de l’edició del Maria Canals de
l’any passat ha anat forjant
una experiència i un volum de
repertori gens menyspreable,
tal com va demostrar en l’últi
ma actuació a Catalunya, al
festival de Santa Florentina a
Caldes d’Estrac, després d’ha
ver passat pel de Valldemossa.
En el seu historial com a so
lista té bastant de Beethoven i
moltdeChopin,dequiavuiin
terpretarà al Palau de la
Música Tres valsos, op. 34 i
Dotze estudis, op. 25. Però
aquest jove de look romàntic
ha abordat especialment la
música de Liszt en recital, del
qual se sentirà Reminiscències
de Don Giovanni i La Rapsòdia
hongaresa núm. 2. Tot això
sense oblidar el repertori rus,
que és extens en la seva llista

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061
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harmònica i ukelele), Héctor Martín
(guitarra), Joan Vigo (baix) i Núria
Perich (bateria). També actuarà el
cantant, compositor i teclista xilè
–però establert a Barcelona– de
blues Julio Lobos.
Milano Cocktail Bar. Ronda Universitat,
35. 21 hores. De franc.

SANT PERE PESCADOR (Alt Empordà)
Passejades teatrals. Guies autòctons

dirigiran als participants pels carrers
del poble tot explicant la història
d’edificis, places i carrers. Al llarg del
recorregut diferents representacions
escèniques retraten el Sant Pere més
genuí.
Pavelló Poliesportiu. Nord, 2. 21 hores.
De franc amb reserva obligatòria:
www.passejades.com
PLATJA D’ARO (Baix Empordà)
MedinaCampeny. Exposició a l’aire

lliure de disset escultures de gran
format de Medina-Campeny (1943,
Barcelona), elaborades amb bronze,
ferro, o tot combinant ferro i terra
o bronze i ferro. Es tracta d’una
mostra organitzada per la regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.
Parc dels Estanys. De 7 a 21 hores. De
franc.

Tarragona
ARXIU

Serguei Be
liavski oferirà
un programa
amb Chopin,
Liszt, Kreisler i
el rus Kapustin

de possibles: si
més no, entre
tant de Txai
kovski, Prokófiev
o Rakhmàninov,
eljovepianistaha
escollit per a aquesta vetllada
Liebesleid & Liebesfreud, del
violinista i compositor austrí
ac Fritz Kreisler, amb arranja
ments, això sí, de Rakhmàni
nov, així com les Variacions,

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

op.41 d’un com
positor rus con
temporani com
és Nikolai Ka
pustin.
No és la prime
ra gran sala d’Occident que
trepitja en solitari. Més enllà
de les sales de concerts de
Rússia, ha tocat al Carnegie
Hall de Nova York i a la Salle
Cortot de París.c

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

LA MORERA DE MONTSANT (Priorat)
La Conreria de Scala Dei. Tast de vins al

celler La Conreria de Scala Dei que
aproparà el vi del Priorat i les seves
principals característiques als participants. També es tastaran les varietats de raïm directament de dipòsit i vi que està fent la criança en
barrica. Els assistents experimentar
de primera mà l´evolució del vi en les
diferents etapes: dipòsit, barrica i
ampolla.
La Conreria de Scala Dei. Mitjà Galta, s/
n. 13.30 hores. 6 euros.

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238
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n el novembre de 2012. La Conselleria de Salut,
magar el concurs enmig de la campanya electoral
teriors eleccions catalanes, va treure la gestió d’uàsica i set consultoris locals a la Fundació Salut
à, que havia dirigit el centre satisfactòriament due anys, per adjudicar-la a una multinacional, vins sectors de la neteja, seguretat privada i treball
, sense cap experiència en la gestió sanitària. Dint, sabrem què s’amagava darrere aquesta privaAfortunadament, el concurs es va anul·lar igual
e es va convocar a ﬁnals de l’any passat. El coni Ruiz, cal suposar que a contracor, va acabar ada demanda de la Fundació Salut Empordà que al
només s’hi poguessin presentar empreses que
sin experiència en l’atenció primària i no només
s de salut en general, com recollien les bases de la
citació. El tercer concurs s’havia de convocar a
d’any, però s’ha anat ajornant i ara queda en susal que els de la resta d’àrees bàsiques de salut ﬁns
ovi una nova llei de contractació de serveis saniplegat un desﬁcaci i una demostració de les vas del Departament de Salut aquests últims cinc
de fet les idees del departament eren clares. El
a és que no s’ha atrevit a executar-les per prespulars com la que es va generar a l’Escala amb la
ó del CAP a una empresa privada. Ara és evident
b les eleccions catalanes a l’horitzó, els concursos
n ajornats uns quants mesos. És una bona notícia.
bàsiques afectades funcionen satisfactòriament.
eure també, si enmig del debat independentista
carà la campanya electoral dels pròxims comicis,
espai per discutir sobre el model d’una sanitat
que, tot i mantenir encara uns alts nivells d’acper part dels usuaris, ha quedat tocada en
últims anys amb els objectius privatitzadors, a vecoberts, que han marcat la trajectòria d’un Boi
sembla que té els dies comptats.

permís per escrit de la direcció.

aves amb
varies que
ven
l’estiu»

a d’una
ixaves a la
es l’aigua,
ves, et
ques a la
ebossat de
s que parxpressarna i una
asa. T’esl, devorayonya inﬁdojo. A la
xíndria i
rs de meer conarribava
n. El sopar
s’acabava
estrelles

fugaces i calàpets que sortien a entomar la
frescor. I continuaves jugant ﬁns que les forces s’acabaven de cop i t’arrossegaves ﬁns al
llit. Off.
Llavors, un bon dia, com si amb això no
en fessis prou, arribava la festa major. La parentela venia a dinar i tota la cuina eren cassolades i postres ﬂairoses. La sobretaula s’allargassava ﬁns a l’hora de les sardanes i tothom et ﬁcava un bitllet a la butxaca dels
pantalons. Empolainat, clenxinat, anaves a
la ﬁra i disparaves contra unes boles i uns escuradents a canvi d’un coco ﬂorit i uns líquids de coloraines que s’havien de convertir en gelats. Sorties xarbotat dels autos de
xoc, borratxo de llums i música i xivarri.
Amb una solemnitat ritual, quedaves amb
els amics pel ball de nit, quan provaries que
alguna de les nenes que t’agradaven volgués
ballar amb tu la cançó de l’estiu. Més gelats i
més núvols de sucre i garapinyades. Tornaves a casa gairebé de matinada i només l’esgotament t’impedia adonar-te’n de com n’eres, de feliç. Ara, només ara, sé que els estius
de la meva infantesa eren com una festa major contínua.
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Josep Quintanas Bosch

El PlEBiSCit
dEl 27-S
ols cal tenir present
el cas que ha fet Europa de l’opinió sobirana de 2/3 dels
grecs expressada en referèndum, per entendre quin en pot
fer del resultat d’unes eleccions
regionals d’un Estat de la
Unió –Catalunya, p.ex.– de les
quals el govern convocant vol extreure un valor plebiscitari. Als
grecs, tot respectant el seu dret a
decidir a anar-se’n de la Unió, els
han endurit les condicions del
rescat que no els agradava i ara
s’empassen; si guanyés la coalició d’Artur Mas, pujarien els interessos del deute espanyol i els
mercats continuarien negant el
ﬁnançament de l’autonomia catalana. Perquè una convicció
creix a la Unió Europea: els catalans ni som tan seriosos ni tan
assenyats ni tan moderats com
fèiem veure, que el nostre vot seria més fruit d’impulsos hormonals que de l’intel·lecte.
L’Europa continental i occidental –Alemanya, França, Itàlia...– no creu que hi hagi cap
Imperi al seu si per desmantellar i farà el que calgui per impedir cap canvi al mapa polític
creat amb sang i guerres els darrers dos segles. Tot plegat, massa
delicat per permetre experiments. Ho saben els ﬂamencs i
qualsevol personatge amb un
mínim de coneixement de la
història i d’Europa. Enganya,
doncs, qui promet processos cap
a la independència. L’única oferta real d’Artur Mas i d’Oriol Junqueras és la confrontació amb
l’Estat i la Unió de resultat conegut i de conseqüències similars a
les d’una pedregada seca.
Totes les eleccions tenen
quelcom de plebiscit. A les del
27-S és si volem o no Artur Mas,
el de les retallades, president, i la
Convergència dels Pujol i del cas
Palau, entre altres, al govern. Si
hi ha majoria absoluta –68 diputats–, Mas serà president i Convergència no pagarà per corrupte. Si no hi arriben, Oriol Jonqueras tindrà la llibertat de mirar si pot ser-ho amb el suport
de la Iniciativa postlífting i de les
CUP. I de qui calgués.

S
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L’aportaci6 de l’Estat
en cultura cau un
44% e n 5 anys
Creix el greugede Barcelonarespecte a Madrid,
que multiplica per 11 el queingressa Catalunya
LAURASERRA
E12016les principals institucions culturals catalanes ingressaran 552.350 euros
m6s que aquest any provinents de les arques de l’Estat. Una bona noticia que,
contextualitzada ambles xifres de tota la
legislatura de MarianoBaj oyalgovernespanyol, en mostra una altra cara: en realitat la caiguda de les aportacions 6s de
m6s de nou milions d’euros. Des de12011
s’ha passat de 20.592.480 euros als
11.553.840 del 2016, una retallada del
43,89%.
La recuperaci6 de les partides de l’Estat per a les insfitucions catalanes el 2016
es queda a prop d’una mitjana del 5% a
Catalunya; aix6 no compensani de lluny
les retallades acumuladesdes de l’inicide
la crisi, que freguen el 50%-i que se sumenales que va fer la Generalitat-. Les
m6s afectades han sigut institucions com
elMercat de les Flors o la Fundaci6Joan
Mir6, que han perdut prop de dos terqos
del finan~amentestatal. Perb l’incompliment de Madrid 6s pitjor encara en institucions comel MNAC
i el Liceu, en les
quals el ministeri de Cultura 6s representat als 6rgans de governi tot i aixl no
compleix el que dicten els estatuts. A1
Museu Nacional hi inverteix 700.000
euros menys del que pertocaria si hi
aport6s el seu 30%del total (una xifra
gens menyspreable si es t6 en compte

que el MNAC
nora, s pot dedicar ara un
mili6 d’euros a exposicions). En elcas del
Liceu, augmentarh l’ajut un 3,5% perb
tot i aixl hi aporta dos milions menysdel
que tocaria si b~, comles altres administracions, ha pagat la rehabilitaci6 de
forts propis previstos alpla de viabilitat .
"Es crearh un coll d’ampollaperqu~l’any
que ve hemde tornar els pr~stecs albanc
i abonar]a paga extra als treballadors, i
aixb generar~ un d~ficit de quatre milions’, avisen fonts del teatre llric. E1cas
del Macbads flagrant: l’Estat deu els 1,6
milions de12012,que no va liquidar. I tot
aixb en un any en qu&Cultura creix un
7,2%als pressupostos generals, sibd continua representant un raquitic 0,228%
del total.
"Politiques de quilbmetrezero"
La situaci6 encara enerva mds les administracions catalanes quan s’observa la
comparativa entre MadridiBarcelona. Si
bd ales institucions espanyoles tambdhi
ha hagut retallades, la seva recuperaci6ds
mdsaccelerada. Les cinc principals (vegeu el grhfic) sumaranel 2016aportacions per sobre dels 127 milions d’euros,
unaxifra llvegades superior als ajuts que
rebran plegades les vuit institucions barcelonines que tenen suport ministerial.
E1 conseller Ferran Mascarell ho critica:
"Desdel punt de vista de les funcions, les
institucions de Barcelonai de Madrid s6n
comparables. E1 MNAC
hauria hagut de
tenir una importhncia estratSgica. I no

MADRID(I VAL~=NCIA)

Museudel Prado

45.398.000

+7,17%

+3,3%

MuseuReina Sofia

36,627.700

+2,52%

-26,2%

Biblloteca National
Teatro Real

29.864.300
9.392.000

+2%
+7,34%

-30,16%
-39,20%

Museu Thyssen

6.020.000

+12,9%

+9,4%

Palaude les Ar~s
IVAM

541.540
171.880

+27,95%
+ 10,15%

52%
-26,85%

CATALUNY&

Gran Teatre del Liceu

7.111.110

+3,5%

-40,50%

MNAC
Macba

2,031,330
1.042.000

+5%

-50,21%
-46,52%

+5%
+14,2%

Teatre Lliure
Mercatde les Flors

676.870
375.710

Palaude la M~sica

197.180

+3,5%
+3,5%

Fundaci6Mir6
Fundaci6T~pies

70,000

0%

-63,16%

48.740

0%

45,84%
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-22,20%
-61,19%
58,60%

E1 ministeri de Cultura deu 1,6 milions al Macba,l’aportaci6 de12012. PEREroRaERA
veigper qu&elMacbano ha de tenir lamateixa consideraci6 estrat~gica que elReina Sofia. O el Liceu mds que el Real. No
la tenen perqu&l’Estat no les compensa
igual, hiveu una centralitat rival; aixb ha
sigut histbricament alxf", lamentael conseller. "No se’ls acut cap altra manera
d’imaginar el pals que ambpolltiques de
quil6metre zero".
Mentreque l’Estat aporta entre el 20%
ie176%als equipamentsde Madrid, als de
Catalunya nomds hiva del 7%al 23%. En
nflmerosabsoluts i relatius, les capitals
estan a anys Rum.I mdsdesprds que elgovern centralcancel.lds les ajudes compromesesdel fons de capitalitat cultural que
s’establia a la Carta Municipalde Barcelona: el consistori va passar d’ingressar
9,5 milionsel 2011a un mill6 el 2012i finalment l’aportaci6 va desapar~ixer el
2013. I aix6 se sumaa la desaparici6 de
subvencions nominatives a desenes d’entitats (de la Sala Beckett al Sal6 del C6mic), a la nuHaaportaci6 per a la compra
de llibres i la promoci6del cinemacatalh, i a anomaliescornqueel Festival de Sitges no aparegui als pressupostos o que el
FestivalGrecno rebicap ajut, isl els d’A1magro i M~rida.
"Hemdemanat una reuni6 amb la secretaria d’estat de Cultura al setembre
per renegociar aquestes xifres afirma
Berta Sureda, comissionada de Cultura
de l’Ajuntament de Barcelona . No volem ajornar-ho a desprds de les eleccions", diu, desprds de valorar l’increment
als pressupostos de12016corn a "minim".
"L’Estat sempre ha sigut centralitzador
i deficient, i ha perjudicat mdsla cultura
catalana per la seva capitalitat histbrica.
Estem en una situaci6 llmit diu Mascarell-. ~,L’flnica soluci6? Canviarel model
d’estat’.~

góricamente que vaya a facilitar la investidura de Artur
Mas en caso de que Junts pel
Sí no consiga la mayoría absoluta. “Unió no apoyará a Mascon su nueva hoja de ruta ni
hoy ni a la hora de forma gobierno”, aseguró.

Martínez aseguró que la candidatura en laPAÍS:
que seEspaña
integran el
presidente Artur Mas y el repuPÁGINAS:“es2una
blicano Oriol Junqueras
mistificación, un espejismo”.
3486
€
“Creo que sonTARIFA:
necesarias
políticas muy reales, pegadas a la ciuÁREA:
441econoCM²
dadanía”, explicó.
Esta

-

el paso a la política activa porse en exclusiva a la campaña.
“Es necesario confundir
la po- que, reconoce,
FRECUENCIA:
Diario carece de expelítica con la sociedad para digni- riencia. “Siempre he luchado
muchísimo por la igualdad ecoficar la política. Hay queO.J.D.:
abrir el 25725
Parlament a la gente como han nómica, la justicia social y la
igualdad de género y sentía que
intentado hacer en estaE.G.M.:
legisla- 129000
tura desde ICV-EUiA y la CUP”, decir que no iba en contra de las
39%
SECCIÓN:
CATALUÑA
explicó. Lienas ya haafirmó Martínez, que también mujeres”,

pendencia de Cataluña aunque
defiende el derecho a decidir de
los catalanes. Lienas ya se plantea que cuando llegue al Parlament tendrá “una actitud de no
confrontación”. “Creo que los
ciudadanos están cansados de
las peleas entre políticos”, dijo.
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Q

ue las elecciones autonómicas del
27-S van a tener una lectura plebiscitaria es algo que difícilmente puede
ser ignorado. La configuración de la Lista
de Mas, Junts pel Sí, lo hace prácticamente
inevitable. He escrito la Lista de Mas puesto que eso, y no otra cosa, es la sedicente
lista unitaria del independentismo, cuya
unidad cojea por la pata de la CUP. Siendo
la condición innegociable para formar esa
candidatura que, si los escaños lo permiten, el futuro presidente de la Generalitat
será Artur Mas, ya puede venderse toda la
poesía patriótica que se quiera que de lo
que se trata es de mantener en el poder a
esa persona, lo que representa ideológicamente y la herencia política que lleva en la
mochila.
Sí, también hay una hoja de ruta independentista pactada, pero esta se desarrollará o no, o podrá aplicarse más o menos,
ya se verá. Lo que habrá quedado sellado
desde el principio es quién manda aquí; si
luego, además, se llega a la improbable independencia, miel sobre hojuelas. En ese
sentido, el sapo que se han tragado Oriol
Junqueras y ERC es de los que se seguirán
recordando en los libros de historia dentro
de unas décadas.
Mención aparte merece el liderazgo de
la lista. A Raül Romeva lo han tildado, sobre todo desde las posiciones de sus antiguos camaradas, de tonto útil. A mí no me
lo parece. Un tipo que se despide hace solo
(atención) cuatro meses diciéndole a su exjefe y amigo, Joan Herrera, “no pateixis que
no aniré a cap altra llista” de tonto útil no
tiene nada. De oportunista inútil, todo. Lo
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Plebiscitarias, por supuesto
FRANCISCO MORENTE
La candidatura de
Junts pel Sí es la de
los casos Innova,
Palau y Millet, el
fiasco de Barcelona
World, la privatización de las ATLL y
la de quienes hasta
2012 votaron con el
PP las leyes que
han permitido el
mayor desastre
social de este país
en décadas

de oportunista se explica por sí mismo. Lo
de inútil, porque ese es el adjetivo que mejor cuadra a la maniobra para dotar de una
pátina progresista y de compromiso social
al Junts pel Sí poniendo al frente de la candidatura a un nacionalista progre, que eso
es lo que es Romeva, como si así pudieran
olvidarse los casi cinco años de políticas
antisociales de quien lo apadrina desde la
penumbra del cuarto puesto en la lista.
Y es que esa es la candidatura de la corrupción del partido de las quince sedes
embargadas, del caso Innova, del caso Palau
y las amistades peligrosas de Félix Millet; la
candidatura del fiasco de Barcelona World
y de la escandalosa privatización de ATLL;
la candidatura de quienes hasta 2012 votaron con el PP todas y cada una de las leyes
que han permitido el mayor desastre social
que ha padecido este país en décadas; la de
quienes han favorecido los consorcios sanitarios y el lucro privado con el uso de las
infraestructuras de la sanidad de todos y
quienes han financiado escuelas de élite
mientras recortaban en la educación pública; es la lista de quienes han machacado a
los trabajadores públicos de una forma que
no se ha hecho en otras comunidades autónomas; la de quienes han preferido invertir
en torpe diplomacia, pomposos tricentena-

rios y burdas campañas propagandísticas
—Preparats— mientras faltaban recursos
para becas comedor y dependencia. Es, en
definitiva, figuren o no en la lista, la candidatura de Andreu Mas-Colell, Boi Ruiz, Irene Rigau, Felip Puig y los Pujol al completo,
doña Marta “Catalunya no es mereix això”,
incluida.
Y de nada sirve poner delante a alguien
con la gran coherencia de Romeva o, en
otras circunscripciones, a quienes no han
parado de agitar los brazos para hacerse
ver y mostrar su disponibilidad al sacrificio
por la nación. Al final, todo el mundo sabe
que el candidato es el que va tapado en la
cuarta posición de la lista por Barcelona,
con nuestro particular Raymond Poulidor,
Oriol Junqueras, chupando rueda como los
eternos aspirantes a ganar el Tour que se
quedaron con las ganas.
De modo que sí, las elecciones del 27-S
van a plantearse en clave plebiscitaria. Vamos a opinar con nuestro voto sobre las
políticas que Mas y su gobierno, con la cooperación necesaria y fundamental de ERC,
llevan aplicando desde la última contienda
electoral. Vamos a ejercer nuestro derecho
a decidir si queremos seguir por esa vía o si
otra Cataluña es posible. También vamos a
opinar sobre la independencia, por supuesto. Y en eso, los de la Lista de Mas no han
defraudado las altas expectativas que teníamos depositadas en sus valores democráticos. Efectivamente, escaños en vez de votos. En Europa van a flipar.
Francisco Morente es profesor de Historia
Contemporánea en la UAB.
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Els festivals de l’estiu català

“Més que mai,
el que he de dir
ho dic cantant”
Raimon, que actua dilluns al Festival de la Porta Ferrada
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

T

rencant una tradi
ció no escrita en el
seu
particular
manual d’ús, Rai
mon ha decidit
oferir en plena ca
nícula estival un parell de reci
tals en format festivaler. Acom
panyat dels seus músics habitu
als, ahir a la nit tenia previst fer
ho en el Festival d’Estiu de
Tarragona, i aquest dilluns vi
nent en el de la Porta Ferrada de
Sant Feliu de Guíxols (22.30 h, a
l’Espai Port). El cantautor de Xà
tiva, que a començaments del
proper mes de desembre farà 75
anys, no amaga l’excitació i ex
pectació que sent davant la can
viant situació política, sobretot a
València, i la convocatòria del
27S.
Tenim en la memòria els re
citals de l’any passat en el Palau
de la Música. Seguirà el mateix
esquema?
El tipus de concert que estic fent
des de fa ja un temps és aquell on
agafo els temes d’autors que
creus que van bé per al que vols
dir, que agraden a la gent que ve a
escoltarte i, per descomptat, que
també aporten una cosa nova.
Introdueixo alguna cançó nova i
altres de ja antigues que les res
cato per dirho així, adequantles
en certa mesura als meus criteris
actuals, i que moltes vegades la
gent et diu, “vaja aquesta cançó
sembla com si estigués feta ara”.
El concert té unes trenta cançons
i el faig seguit, i aquest detall el fa
molt diferent dels concerts que
vaig fer en el Palau. Ara he de fer
un concert sense parar, i he de
veure com compagino el ritme, la
tensió, els alts i els baixos. És una
mica diferent a cantar en un tea
tre, per exemple.
Això li implica tenir una pau
ta prèvia sobre el que cantarà?
Si jo t’ensenyés les llistes de can
çons que faig per preparar qual
sevol recital, et quedaries sor
près. Per acabar de concretarne
una, n’acostumo a fer entre 20 i
25 de diferents.
Ha parlat d’una cosa nova.
Hi ha un tema nou que canto ara
així com alguns del meu últim
disc Rellotge d’emocions que

s’han escoltat poc. Entre les que
hi ha, jugo entre els clàssics i al
gun poema d’Espriu. Tot això en
una hora i mitja, una hora tres
quarts... Sempre he pensat que el
que jo he de dir ho dic cantant. I
això m’ho aplico més que mai,
perquè les cançons són les que
parlen.
El públic de festival estiuenc
és més imprevisible?
No, sempre ho és. Quan surts, si
estàs bé, el públic no és secunda
ri, però capta que estàs bé, i lla
vors sí que pots permetre’t una
sèrie de coses. Però si no ho estàs,
el públic també ho capta, i és lla
vors quan has de desenvolupar
un procés professional de seduc
ció del públic, perquè si no, fas el
ridícul.
Vostè està bé, oi?
Sí, be, però m’acosto als 75 anys.
L’ACTUALITAT

“Després del 27S
serà el moment
de comptar bé
i de veure què passa”
CANTAUTORS CATALANS

“Després de les
eleccions s’ha reobert el
mercat natural per als
que canten en català”
MOMENT POLÍTIC

“Aquest moment és
brillant, apassionant,
i davant hi ha la paret
del PP, inamovible”
D’aquesta seducció del pú
blic, què n’ha après en aquests
anys?
Només li diré una qüestió. Tinc
clar que en qualsevol recital les
primeres cançons poden ser es
coltades, pot ser que te les aplau
deixin però moltes vegades el cap
d’una part del públic encara està
en altres coses: he aparcat mala
ment el cotxe, m’he barallat amb
la meva noia..., i aquest procés
dura uns deu minuts, i a partir
d’allà, a poc a poc, si ets hàbil, el
vas fent entrar en aquest món
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que vols construir aquella nit.
Què ha fet des d’aquells in
tensos quatre recitals del Palau
de la Música?
Alguns concerts, però sobretot
volia anar a València, a més de
per motius de família, per veure
què passava o com quedava la si
tuació després de les eleccions.
Suposo que content.
L’alcalde de la meva ciutat, Xàti
va, va ser durant vintitants anys
Alfonso Rus. El tipus que comp
tava els bitllets, els euros i les
pessetes. I els més votats en
aquesta ocasió van ser, per ordre,
els socialistes, Esquerra Unida,
Compromís... i el PP al final. Rus
va enganyar fins a l’últim mo
ment i a mi no em tenia un afecte
especial... Miri, el 2010 em vaig
haver de pagar el teatre per po
der cantar a la meva ciutat natal.
Doncs be, el cas és que Rus estava
segur que guanyaria: un mes
abans ja tenia els cartells fets per
tornar a presentarse, però ell ho
negava; “he de consultarho amb
la meva família”, deia, i de cop i
volta, vuit dies abans, Xàtiva es va
despertar empaperada amb im
mensos cartells amb la seva cara i
l’anagrama del PP molt petitó.
Però es va equivocar en confiar
que no li fallessin els aduladors
de tota la vida.
Aquest canvi a Xàtiva ja s’ha
notat? Ja ho ha notat?
Sí, sí. El nou alcalde ja volia que
aquest mes d’agost anés allà a
cantar, però li he dit que ho fem
amb calma, pensantho bé. I Xi
mo [Puig, president de la Genera
litat Valenciana] també m’ha tru
cat per veure què podem fer. Hi
ha un bon feeling. Hi ha molts
projectes sobre la taula.
Aquest tomb polític a Valèn
cia és força més que una alter
nança de partits, oi?
Per descomptat, molt més.
Aquest canvi, i encara que jo ja si
gui un ancià arxivable com deia
Fuster, ha ha ha, m’agafa amb
gran part de la meva feina feta,
però sobretot per a la gent que
comença o fa anys que és a Va
lència o a Mallorca, se’ls obren
unes expectatives enormes. Ara
es reobre el mercat natural per
als que canten en català a través
dels circuits més naturals. I no
només en la música. No hi ha ha
gut cap facilitat. Cantar en català

IRÒNIC

“El tomb a València
m’agafa quan ja sóc
un ancià arxivable,
com deia Fuster”
ANIVERSARI

El 3 de desembre
actuarà a L’Auditori de
Barcelona per celebrar
els seus 75 anys
fora de Catalunya ha estat durant
molts anys complicadíssim, tant
en els circuits públics com en els
mitjans públics. Allò de Rus, i
perdoni que torni al personatge,
ha estat tremend; no s’ha d’obli
dar que aquest senyor, en relació
amb els catalans, va dir en una
ocasió que “aquests paios que di
uen ‘gairebé’ i ‘aleshores’ són tots
uns gilipolles i se’ls ha de rema
tar”.
Per què creu que s’ha produït
aquest tomb a València?
Per començar, per la crisi; des

prés, per tota la merda que es co
neixia i que ha anat sortint, i, so
bretot, perquè la gent ha fet la re
lació que la corrupció produeix
com a conseqüència un augment
de l’atur, de les retallades educa
tives, retallades en sanitat...
“Mentre a mi em passava això,
aquell paio estava comptant bit
llets”, ha pensat la gent que ho
passa malament per primera ve
gada a València... em fa la
sensació.
En els quatre concerts de
Barcelona de fa un any, el tema
del sobiranisme estava en el seu
apogeu. Ara com avança aquest
debat d’independència sí o in
dependència no?
És que aquest debat no és meu.
Després del 27S serà el moment
de comptar i de veure què passa.
Aquest moment és molt brillant,
hi ha molta efervescència davant
el canvi que es veu venir, i a sobre
tens una paret davant teu que és
la política immobilista del PP que
no fa res.
Vostè, la seva actitud, ha evo
lucionat en aquest temps?
En acabar la dictadura pensaves
que es podien fer les coses d’una
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INMA SAINZ DE BARANDA

manera concreta, però no es van
fer perquè hi havia tota una sèrie
de circumstàncies que t’expli
quen i te les creus. Però han pas
sat els anys i aquestes circums
tàncies han canviat. Un tipus que
ha nascut en el 85 o el 90 no sap
res, no sap del que és la Transició.
I què pot passar?
Si el sistema és fort pot encarrilar
la situació d’una manera menys
rígida, menys immobilista que
ara. El debat polític que hi ha ha
gut fins ara no reflecteix la reali
tat. Però ara cal veure com seran
els resultats del 27S, i actuar en
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

conseqüència. Desgraciadament
per a mi, sóc més impolític que
una altra cosa.
Impolític?
Sí, que no dic la cosa més adequa
da quan parlo, però en canvi, in
tent estar molt lligat a la societat
en què visc.
Celebrarà musicalment el
seu aniversari a Barcelona?
A finals d’any hi haurà un concert
pels meus 75 anys a L’Auditori de
Barcelona; se celebrarà el dia 3 de
desembre, un dia després del
meu aniversari, però encara no sé
gaire bé què farem.c

‘Impolític’. El

cantautor de
Xàtiva, foto
grafiat aquesta
setmana al
carrer Canuda
de Barcelona,

se sent més
impolític que
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MÚSICAl El Palau de la Música ovaciona
Marco Mezquida en un concert que ha
rebut les millors crítiques a Catalunya

ElPicassodel
pianooelpianista
foradesèrie
LAURA BAÑÓN

Va ser el seu debut al Palau de la
Música i tot l’auditori s’aixecà per
ovacionar el concert que Marco
Mezquida oferia per primera vegada al prestigiós escenari. El pianista menorquí actuà en el marc del
Festival Mas i Mas oferint composicions seves i composicions d’altres
músics que va portar al seu terreny
mitjançant la improvisació, fent
gaudir el públic de moments musicals únics i creatius.
«Va ser una de les nits més felices que he tingut amb la música, i
tot i tocar sol, vaig sentir-me acompanyat durant tot el concert», explica el pianista al seu perfil a les xarxes socials. I és que amb el debut

al Palau de la Música el pianista
menorquí ha donat una gran passa en la seva trajectòria musical, en
una actuació que ha rebut les millors
crítiques a Catalunya.

ELOGIS DE LA CRÍTICA
Ramon Súrio, en un article publicat a «La Vanguardia», ho deixa clar:
«Amb tan sols 28 anys, el músic
menorquí s’ha convertit en un virtuós capaç de difuminar les fronteres entre clàssica, jazz, improvisació contemporània i patrimoni
popular. I ho ha demostrat amb
escreix al concert que va oferir al
Mas i Mas Festival». Amb reflexions
tan elogioses com: «El seu pas pel
magne recinte modernista va servir per culminar una carrera abun-

Marco Mezquida, en el seu debut a piano sol al Palau de la Música Catalana, el passat 4 d’agost. ● FOTO PABLO LEONI

dant en discos i actuacions per mig
món, ja sigui com a protagonista o
com a sideman». Baix el títol «Un
autèntic fora de sèrie», Ramon Súrio
recalca que «el millor de la pianística de Marco Mezquida no és la
seva consumada tècnica, sinó la
capacitat de suggerir».
Una altra de les crítiques del concert ha merescut el títol «Marco
Mezquida, el Picasso del piano», a

●●●

«Va ser una de les nits
més felices que he
tingut amb la música»,
ha declarat Mezquida
càrrec de Neus Monico, publicada
a «El racó de l’art» i a la web «elclubdejazz.com». «En Marco va aconseguir que el públic ens sentíssim

molt propers a ell...», escriu Monico, «quan va començar a tocar se’m
va fer un nus a l’estòmac, és com
aquella sensació que un té quan
s’enamora...». L’articulista destaca
que «ha estat una experiència única i de difícil descripció de totes les
sensacions viscudes (...). Tot el públic
de peus, crits de bravo i forts aplaudiments. Marco, el teu objectiu s’ha
complert».

Miscel·lània Genealògica

DEDICADA A MÀRIUS VERDAGUER I TRAVESÍ, NAT A
L’ACTUAL NÚMERO 62 DEL CARRER DE SANT CRISTÒFOL
Antoni Tudurí
Secció de
Genealogia de
l’Ateneu de Maó
a tercera placa del carrer de Sant
Cristòfol (avui Isabel II) és dedicada a un personatge de difícil
qualificació: Màrius Verdaguer
Travesí, fill d’un professor de llatí de
l’institut de Maó i d’Isabel Travesí Guàrdia, filla de militar, del que no tinc cap
informació, que havia nascut a Valladolid i que era neboda del doctor Josep
Miquel Guàrdia Bagur de qui, probablement, en parlarem en una altra miscel·lània.
Vet aquí que ens trobem amb un pare, just vingut de Vic, no massa content
de la seva destinació docent i cosí
germà d’un capellà i poeta prou conegut, Mossèn Cinto Verdaguer, que modifica el seu desencís tan bon punt que
coneix a la neboda del Dr. Guàrdia i s’hi
casa i van a viure a la casa indicada al
títol. El matrimoni té 5 fills (Mario, el
major, i Joaquim, el menor, i entre ells
tres germanes, i passen a viure a Segovia, Logroño i Tarragona fins a recalar
a Palma per mor de guanyar la plaça a
l’institut de la capital de la província.
No és aquest el moment d’escriure la
biografia de Màrius Verdaguer sinó,
més tost, de dibuixar unes breus pinze-



Verdaguer va ser autor
d’un article dedicat a Àngel Ruiz
i Pablo a ‘La Vanguardia’ el 1928

L

llades de la seva personalitat polifacètica: Llicenciat en Dret per la Universitat
de Barcelona (estudis poc aplicats a la
seva vida real), periodista amb una llarga i qualificada publicació d’articles a
«La Vanguardia», escriptor («Piedras y
viento», «La isla de oro», de tema mallorquí, i altres novel·les i escrits), traductor (recordo a D. Joan Hernández
Mora parlant de la seva traducció de
«La montaña mágica», de Thomas
Mann, o de «Gog», de Giovanni Papini,
amb un entusiasme extraordinari) i bon
transcriptor de la vida barcelonina

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

d’entre guerres. Malauradament, a
l’acabament
de la guerra
incivil espanyola, és empresonat nou mesos al castell de
Montjuic i, finalment, desterrat, no es
sap si voluntàriament o no, a Mallorca
on va viure de fer feina a una societat
d’assegurançes fins a la seva jubilació a
l’any 1958, en què torna a Barcelona, ja
vell i malalt, on mor el dia 8 de novembre de 1963, poc després de que la ciutat de Maó l’anomenés «Menorquí il·lustre» amb la corresponent «penjada» de
retrat a l’oli a la Sala de l’Ajuntament.
Màrius Verdaguer va tornar a Montjuic,
en aquest cas el cementiri del Sud Oest,
i reposa a un nínxol ubicat a dalt de tot,

amb vistes a la mar
mediterrània i acompanyat per la seva segona dona. Crec que
és bo recordar que
Màrius Verdaguer va
ser l’autor d’un article
dedicat a la memòria
d’Àngel Ruiz i Pablo
que es pot llegir a l’hemeroteca de «La Vanguardia» en data 18 de
maig de 1928 i a la
pàgina 3 trobareu
aquets preciós obituari, ple de sentiment i bellesa. Per tant,
cal destacar la coincidència de dos menorquins il·lustres al mateix diari barceloní.
✒ EN RESUM, i per acabar aquesta «trimiscel·lània» dedicada a tres menorquins que van néixer a cases veïnes, dir
que, com era de preveure, tenien relació col·lateral amb un servidor (8 amb
Màrius Verdaguer; 39 amb Rodríguez
Femenias i 70 amb els germans Rubió
Tudurí) però que les seves interconnexions de sang són, de moment, 6 per la
parella Rubió – Verdaguer; 9 per la parella Rodríguez – Verdaguer i 19 per la
parella Rubió – Rodríguez. Qui vulgui
saber les seves possibles relacions de
parentesc amb qualsevol dels personatges citats a les miscel·lànies pot sol·licitar-les al correu: genealogia@tuduri.com.
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Lluvia de elogios
a prensa catalana y especializada ha ensalzado la
actuación que realizó el pianista menorquín Marco
Mezquida en el Palau de la Música, donde fue ovacionado. Mezquida debutaba en el prestigio escenario
barcelonés, dentro del Festival Mas i Mas. ■ CULTURA 19
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II DISSABTE
IJOrquestrada Camera
interpretar les Metamorfosis
de RichardStrauss
//mMARTS
El reconegutpianista Paul Lewispresentaobresde Beethoven
i Brahms
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ORQUESTRA DA
CAMERA
Auditori PauCasalsdel
Vendrell
Dissabte8, 22h

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PAUL LEWIS, PIANO
Auditori PauCasalsdel
Vendrell
Dimarts
11, 22h

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
BUSHAKEVITS
DUO
Auditori PauCasalsdel
Vendrell
Dijous 13, 22h

3d8
EIVendrell

L’Orquestra da Camera torna
a l’escenari de l’Auditori Pau
Casals demfi, ales 10 de la
nit, per interpretar les Metamorfosis de Richard Strauss,
considerades sempre com el
testament musical del compositor alemany. E1 m6n que
Strauss havia admirat, havia
caigut. Hitler i els seus havien
llengat la grandesa del llegat
germanic a un pou de fang.
Fins i tot els aliats estaven
bombardejant el pals i arribaven les noticies que la casa
de Goethe a Frankfurt havia
estat reduida a cendres, corn
tamb4el Teatre de l’Opera de
Munic. En aquest estat, amb
l’&nima erosionada, Strauss
comport una obra intensa,
drarn~tica,
profundament
trista, a partir d’un tema de
Beethoven: la marxa flinebre
de la Simfonianf~rn. 3.
Aquestes s6n les notes que
van patint diferents "metamoffosis", per convertir-se en
altms coses, molt difemnts del
que eren.
L’Orquestra Da Camera va ser
fundada l’any 2013 i va oferir
el seu primer concert al Palau
de la Mflsica Catalana en commemoraci6 de130~ aniversaxi
de la Temporada Ibercamera.
La premsa d’aquell alia va dir
que havia nascut una bona
orquestra, un exemple dels
rnfisics extraordinaris que

poden n4ixer al nostre pais.
La ferma rebuda del pfiblic va
impulsar internacionalment
l’orquestra i despr4s d’aquest
exit6s debut, l’orquestra va set
immediatament convidada a
actuar al Festival Internacional de Mfisica Pau Casals del
Vendrell, i en va esdevenir
mquestra resident arnb el seu
debut l’estiu del 2014 en dos
L’any 2015 ha portat l’orquestra a realitzar la primera gira
de concerts per ciutats corn
Gkona, Vit6fia, Barcelona i
Madrid coHahorant arab la
gran pianista Martha Argerich.
En aquesta ocasi6 l’orquestra
torna a set dirigida per la violinista Antje weithaas, que
corn a solista ha actuat amb
les orquestres filharmbniques
de Los Angeles, San Francisco,
Bamberg,Berlin i Lonckes.
Dia de gala al FIMPC
E1 piano, el piano total, ales
marts de l’int4rpret Paul Lewis, far~ que dimarts signi un
dels dies de gala de1354 Fesrival International de Mfisica Pau Casals (FIMPC).
concert comengar~ ales 10
de la nit. Lewis ~s considerat
internacionalment
corn un
dels mfisics m4s destacats
de la seva generaci6. Els seus
flltims cicles complets de les
Sonates per a piano de Beethoven i Schubert, part de les
quals interpretad~ en aquest
concert, hart rebut un/mimes
elogis de la cfitica i el pfiblic
de tot el m4n, i ha consolidat
la seva reputaci6 corn un dels
int4rpmts m4s destacats de1
repertori classic del centre
d’Emopa.
Els seus nombrosos premis
indouen l’Instrumentista
de
l’Any de la Royal Philharmonic Society, dos premis Edison, tres premis Gramophone,
el Diapasond’Or del’Ann4e, el
Premide la cfitica discogr~fica
alemanya, el Premi Internazionale Accademia Musicale
Chigiana, i el Banc del Sud
Mostra premi de la Mflsica
Cl~tssica. E12009va set investit doctor honofis causa per la
Universkat de Southampton.
Actua regularment corn a solista ambgrans orquestrns del
m6n,incloent la Sirnf6nica de
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Boston, Chicago Symphony,
Simf6nica deLondres, la R~tclio de Baviera Simf6nica, etc.
Paul Lewis oferir~ dues de les
darreres sonates que Beethoven va compondre, escrites
quan l’autor ja era completament sord. Segons Hans yon
Bfillow -un dels grans pianistes i directors del Romanticisme- la coHecci6 de 32 sonates
de Beethoven era "El Nou Testament", per diferenciar-lo de
"L’Antic" que, naturalment,
era la coHecci6 d’obres per a
clave de Bach. Brahms,l’altre
compositor que Paul Lewis
interpretar~, va set un virtu6s
del piano iva dedicar-hi dotzenes d’obres. Comamostra,
les farnoses balades compostes als 21 anys i els intermezzi
escrits als60.
Onaatractiva sintesi de
viol[ i piano
Un duo de violi i piano, el
Bushakevitz Duo, ser~ el pro-

tagonista delsegfient concert
que s’oferir~ dijous que vea
les 10 de la nit a l’Auditori Pan
Casals.
La sintesi i l’equilibri entre
aquests dos instruments, violi i piano, ha estat i encasa ho
4s ara, un dels reptes que tots
els compositors han encarat
en un moment o altre de la
seva carrera i que, sovint, ha
afavorit un dels dos instruments: uns cops ha perm4s el
lluiment del violi i, en altres
ocasions, l’instrument privilegiat ha estat el piano.
E1 violi es trobar~ en rnans
d’Avigail Bushakevitz, que
acmalment resideix a Berlin.
Nascuda a Israel, va cr4ixer
musicalment a Sud-~ffica de
la m~de Jack de Wet. Actualment continua els seus estudis a Berlin a la HannsEisler
School of Music arab Ulf Wallin.
Ammiel Bushakevitz 4s el
pianista, aclamat intemaci-

onalment com un dels int4r1. EOrquestra
da Camera
2. El
prets de piano rellevants de la pianista PaulLewis3. EIs gerseva generaci6, i ha rebut els mansAmmieli Abiagil Busm/~xims premis en nombro- hakevitzI AUDITORI
PAUCASALS
sos concursos
corn el Concurs
Internaciorml
de Schubert,
el
Concurs
Internacional
JohannesBrahms,
elConcurs
Internacional de Lied a Stuttgart,
el Concurs L4opold Bellan
a Paris, el Concurs Internacional Paper de Mfisica de
Capellades i el premi corn a
pianista i el premi Schubert al
Concurs Internacional de Lied
de la Fundaci6 wigmore Hall/
Kohnde Londres el 2013.
Corn a Bushakevitz Duo van
ser els guanyadors del Concurs Paper de Mfisica, de Capellades, l’any 2014, i en el
seu concert a l’Auditori interpretaran les obres de Mozart
Sonataper a vioff i piano KV296
i la Sonata per a uioli i piano
/01526; de W. Lutoslawski i La
Partita per a uiol~ i piano de C.
Debussy.

