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Entre Kame-Hame i espases láser
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“Era possible jugar, treballar i tenir tranquil·litat ètica”
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«Jo no diria que hi ha divisió, són diferents pensaments dins la mateixa Assemblea»
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''Diuen: 'No vull' Però de què em parles? No vol que l'aixafi un cotxe o no vol menjar peres? Ah: No en
vull!''
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CR|TICADE MI]SICASIMF)NICA

i espases 1/ ser
Banda
sonoramusicaldeDragon
Ball
al d’un concert simfbnic. Hi
HirokiTakahash|,
veu.OSV.Adri=~n interpretava [a banda sonora musical de la mEica s~rie
manga, Bola de drac (1986),
sabre 3/111/18,
davant uns fans que aplaudien
espont~niament les melodies caracteffstiques, I’aparici6
dels personatgesi cantavenel
te 17/111/18.
temesprincipals. Va arrodonir
la festa Hiroki Takahashi,canALBERTFERRERFLAMARICH tant admirat al Jap6 i conegut
mundialment per donar veu a
l mes de mar(; de la
les cap(;aleres de la s~rie i
SimfSnica del Vall~s
les poquescan(;ons inserides
ha estat especialment enmig dels capitols. Malgrat
intens. Ales funcions de Don I’entusiasme i defensar b6 les
Carlo de la gira Operaa Cata- peces, no es podia negar que
lunya i al programasimR)nic
el tempsli ha minvat I’esmalt
Sabadelli al Palau de la Mdsi- trmbric de la veu.
Seguint I’estel.la d’aquest
ca, s’han de sumar les dues
produccions de bandes sono- tipus de sessions un v~deo
res musicals organitzades per rememoravamomentsantol~empresesque han contractat
gica de la s6rie adequant-se
la formaci6 dins una Irnia co- a la mdsica. Una mdsica que
mercial que els darrers anys explora un considerable vens’ha vist incrementada amb tall de temescaracteffstica en
propostescorn el videojoc Zel- un sincretisme que discorra
da, els films d’lndiana Jones des de la marxai la can(;6 als
i Psicosis en diversos marcsi
accents ~pics i solemnespassant per momentsde tendresa,
festivals.
destacant-se temes aclamats
EIs Kame-Hamede I’OSV
comels del Drac Sheron, en
Cor petit, la Genki-Dama
o el
D’unabanda,I’Auditori de]
rum de Barcelona es va omplir sacrifici de Vegeta.
el dia 3 ambun pdblic (unes
Hofa a partir treballant so3 mil butaques) que dinamibre leit-motivs i efectes(f~)nica,
tava [a mitjana d’edat habitu- mel~)dics, harm~)nics)a vega-

E

des molt simples -i infantilper(~ extremadament
dtils, en
un material no desenvolupat
on s’hi perceben reminisc6ncies de la tradici5 occidental
i bandessonores corn les de
JamesBond. ~s I’estil
molt
deflnit de ShunsukeKikuchi,
que ha assolit gran pregn&ncia. Nohi van faltar efectes
de so i Ilum en momentsde
culte tom la transformaci6 de
Son Gokuen super-guerrer o
I’arribada de Trunks.
L’Star OSV
El fenomen Star Wars 6S
d’abast mundia[ i les seves
convocat~ries atrauen multituds. Es va corroborar al Palau Sant Jordi en la projecci6
de I’Episodi IV convocadaper
]’empresa Pro-Activ, que va
comptarI’OSV interpretant la
bandasonora musical en directe. Dobladaen castell~ i
amb un descans a mig film,
Ernst vanTiel va trobar el pols
adequat i I’encaix de tempi
lent que I’adaptaci6 sincr~nica de mdsica i imatge fos
id~)nia. Superada
la dificultat
principal, I’espectador s’abstreia del ganxomusicaldel d!recte en una amplificaci6 que,
en ocasions, desequilibrava
la sonoritat i perdia matisos
de color i orquestraci6,
Una altra qOesti6 rau en
si espais rant oberts tom el
Sant Jordi s6n els m6s indicats per a aquests tipus
d’espectacles de masses. En

qualsevol cas, ambd6sprojectes reafirmenla versatilitat de
I’OSV davant les quals nom~s
falta conNxerquin paper econSmic juguen reclams corn
aquest.
t~s obvi queels vincles d’una
part de la producci6 per a videojocs, de bandes sonores
d’animaci6 o de cinema fan-

t~stic i de ci6ncia-ficci6 sSnun
emergent mercat de concerts, ~
comen breu ho seran els dels ..
musicals. La filiaci6 ambel
Ilenguatge simfSnic hauria
d’esdevenir el nexe entre dos
mSns:el de la cultura popular
i de I’alta cuitura. La segment
ser& la d’EI senyordels anells
o alguna de Barman?¯
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ARQUITECTURA
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01. Oscar Tusquets (esquerra) i Lluís Clotet a la inauguració de l’exposició del seu arxiu al Col·legi
d’Arquitectes. 02. Un dels dibuixos de la primera ampliació del Palau de la Música. COAC

“Era possible jugar, treballar
i tenir tranquil·litat ètica”
El COAC exposa l’arxiu conjunt d’Oscar Tusquets i Lluís Clotet
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

Des d’un llibre de Tusquets o Lumen
fins al pla Del Liceu al Seminari. Durant les dues dècades que els arquitectes Oscar Tusquets i Lluís Clotet
van compartir despatx, entre els
anys 60 i 80, van treballar en projectes de tot tipus. En habitatges, com
ara la Casa Regàs, el Belvedere Georgina i una casa a l’illa de Pantel·leria,
i en blocs com ara la Casa Fullà, on va
viure Joan Brossa. En interiors, mobles i objectes com ara una campana
d’evacuació de fums (Diàfana), el
bloc de bústies 3-4-5 i el banc Catalano. També van intervenir en edificis patrimonials, com ara en la primera ampliació del Palau de la Música i la Facultat de Medicina, on es
van rebel·lar contra la constructora,
Ferrovial, i van ser despatxats.
“M’impressiona la quantitat de
feina que vam fer, i no és que treballéssim gaire. El 90% del temps
exercíem d’arquitectes, i el 10% el
dedicàvem a feines administratives
que ens avorrien moltíssim”, diu
Lluís Clotet, amb motiu de l’exposició del Col·legi d’Arquitectes dels
materials d’arxiu –dibuixos, plànols, fotografies i pel·lícules– que ell
i Tusquets van donar a la institució.
“Aquest percentatge ha canviat absolutament al llarg d’aquests 50
anys –lamenta l’arquitecte–. Al final
el 90% era feina avorrida i quan arribaves al davant del paper en blanc
estaves esgotat”. Per a Clotet, els es-

bossos de treball són essencials. “El
dibuix és una qüestió mental i de
comprensió. Si vols dibuixar una cosa que no existeix n’has de tenir una
idea prèvia i, quan t’hi poses, la disciplina del dibuix t’exigeix constantment concreció. Això s’ha acabat: som l’última generació que hem
fet servir el dibuix com a eina de treball”, subratlla.
Evocació d’un temps perdut

Oscar Tusquets i Lluís Clotet van
treballar plegats a l’Studio Per, on
també hi havia Pep Bonet i Cristian Cirici, que treballaven individualment: “Vam tenir
02

la sort que no vam tenir una educació globalitzadora. Com que sabíem
una mica de tot, quan vam acabar la
carrera vam fer de tot. A més, teníem el convenciment i la il·lusió de
pensar que hi havia la possibilitat
d’explicar-ho tot en qualsevol cosa,
per petita que fos”, explica Clotet,
per a qui la mostra és també “l’evocació d’un temps perdut”. “En aquella època el món era complex, però
les eines intel·lectuals que teníem,
com el marxisme, el socialisme,

l’anarquisme i el catolicisme progre, eren suficients per intentar entendre’l i canviar-lo –afegeix–. Ara
la complexitat del món s’ha incrementat d’una manera brutal, i les eines per interpretar-lo cada vegada
s’han anat empobrint més”.
Federico Correa i Oriol Bohigas
van ser dues figures cabdals per a
aquells joves arquitectes, ja que els
van passar els primers encàrrecs.
També va ser-ho una figura menys
coneguda, Xavier Sust, que els va fer
descobrir idees de Robert Venturi.
“Ens va ensenyar a mirar l’arquitectura de tots els temps com una cosa
actual, que els arquitectes històrics
tenien els mateixos problemes, i
l’aportació que vam fer en aquell moment va ser entendre la història de
l’arquitectura com un continu”, explica Clotet. També va ser important
el pensament sobre la ciutat d’Aldo
Rossi. I la complicitat dels clients.
D’aquí la singularitat de la Casa Penina, a Cardedeu, que se cenyeix de
manera rigorosa a la línia del carrer
i en canvi fan més explícit el seu segell cap a l’interior. “Eren uns temps
que era possible jugar, treballar, disfrutar i tenir tranquil·litat ètica”, diu
Lluís Clotet. El duet es va dissoldre
als primers anys 80, sense ressentiments. “A tots dos ens agradava fer el
mateix i cap dels dos volia fer la feina més avorrida. També estàvem
cansats. Ja ens ho havíem dit tot, i en
les últimes obres cada vegada hi havia més coses que vèiem diferent.
Sempre hem tingut una bona relació”, conclou l’arquitecte.e
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ENTREVISTA MARCEL·LÍ COROMINAS
CANDIDAT MÉS VOTAT DE L’ANC A LA REGIÓ CENTRAL

«Cal evitar que hi hagi polítics que
s’excusin amb pors i temors» 12
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Entrevista Marcel·lí Corominas Cots

ARXIU MOHAMMED MSOL

Candidat de l’ANC més votat de les comarques centrals. En les eleccions al
Secretariat Nacional, el solsoní ha estat el primer de la llista amb 263 vots

«Jo no diria que hi ha divisió,
són diferents pensaments
dins la mateixa Assemblea»

El Solsonès serà present al Secretariat Nacional de l’ANC amb Corominas
Anna Pujol
SOLSONA

Marcel·lí Corominas Cots va ser
soci fundador de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Amb Joan
Viladrich van anar a Arenys de
Munt, l’any , en el moment
en què es va fer la primera consulta. Després d’anys en què el
Solsonès no solia tenir representació en l’Assemblea a escala nacional, Corominas ha estat el candidat més votat de l’àmbit de Regió (Solsonès, Berguedà, Bages
i Anoia) en les eleccions del Secretariat de l’ANC, celebrades dissabte passat,  de març. Van participar-hi més de . socis i sòcies i el solsoní va rebre un total
de  vots. El proper dissabte,
 de març, es constituirà el nou
secretariat de l’entitat.
P Quins són els motius que
l’han fet presentar a les eleccions de l’ANC?
R Un dels motius principals per
presentar-me és que l’ANC del
Solsonès té un munt de gent que
fa anys que treballa per l’entitat i
la societat catalana, però encara
no havia aconseguit estar representada al Secretariat Nacional.
En aquesta ocasió, hem tingut un
resultat molt positiu pel que fa al
nombre de vots. A més, la tasca de
l’Assemblea ha estat essencial des
que va començar el , amb un
objectiu i un programa clarament
independentista.
P El moment actual de l’entitat,
la divisió interna, el preocupa?
R Estem en un moment d’inflexió. Pel que fa a l’Assemblea Na-

APUNT
ARXU/J. RIBÓ

«Volem que l’ANC del Solsonès sigui representada»
 Per a Corominas, l’ANC de
Solsona i comarca necessitava
representativitat al Secretariat Nacional, després d’anys
de feina feta i d’intensa activitat. Va ser un dels motius que
el fan fer presentar-se com a
candidat a les eleccions.

cional Catalana, ha volgut deixar
el camp lliure de representants
polítics. Jo no diria que hi hagi divisió. Es tracta, més aviat, de diferents pensaments dins la mateixa
entitat. Hi ha gent més pragmàtica, gent amb idees més radicals...
En aquest debat és on s’ha de
moure l’Assemblea. I del que es
tracta, sobretot, és de seguir estimulant el sector polític per tal que
no hi hagi partits i diputats que
s’excusin amb pors i temors. Durant el referèndum del dia  d’octubre, la gent va proclamar la República. Hem d’empènyer la classe política perquè no faci ni un pas
enrere. És la mare dels ous. Per

part meva, i parlo també per l’ANC
del Solsonès, estem convençuts
que no es poden insinuar més
pors i hem d’anar endavant dient
no a un Estat espanyol que es fa
dir democràtic però s’està demostrant demofòbic.
P I la societat catalana?
R També ens trobem en un punt
d’inflexió. I, sobretot, de reflexió.
Era necessari, després de tanta intensitat sortint al carrer dia sí dia
també, després del gran nombre
d’actuacions que s’han fet, i després d’haver rebut l’embat terrible
de repressió per part de l’Estat espanyol. Per agafar forces, per tal
que després de la reflexió, la propera sigui la definitiva. Pel que fa
al Parlament, no ens pot donar
més disgustos. Ha de formar govern i, fins i tot, desobeir si cal.
P Com valora el referèndum de
l’-O i les eleccions del -D?
R Per a mi, en aquell moment es
va proclamar la República Catalana. L’ d’octubre va ser un referèndum que només pot ser tombat amb un altre referèndum que
digui el contrari. I, pel que fa al 
de desembre, els programes dels
partits que van guanyar defensaven la independència. No ens en
podem oblidar, hem de continuar
i una ANC forta és la clau.
P Què li sembla la reaparició de
la Crida per denunciar la repressió? I el fet que hi hagi Àngel Colom al capdavant, quinze anys
després?
R Em sembla bé que sorgeixin
moviments independentistes i
que es denunciï la situació política entre Catalunya i l’Estat espanyol. Tot i així, Àngel Colom no té
l’autoritat moral per estar davant
de res. Ha estat esquitxat per l’es-

Corominas amb una carpeta d’un màster de turisme cultural

càndol de corrupció de Fèlix Millet i el Palau de la Música, per tant,
aquesta persona s’hauria de retirar. En aquest cas concret, sóc
molt crític, no amb el moviment
sinó amb la persona que hi ha al
seu capdavant.
P De cara als propers dies, després de les eleccions de dissabte,
quins primers objectius té i quines dates s’ha marcat al calendari?
R Tinc ganes de conèixer l’ANC
per dins i de poder contribuir en
aquesta tasca d’empenta a la classe política per tal que no es faci enrere, com ja he dit. Aquests serien
els principals objectius. També, el
de donar representativitat al Solsonès al Secretariat Nacional, que
he comentat a l’inici de la conversa. Pel que fa al calendari i a les dates marcades, de moment, dissabte hi ha la constitució del Secretariat Nacional. S’elegiran els càrrecs orgànics, entre ells la presidència. A més, ens hem de reunir
els que hem sortit representants
de les comarques d’interior. I
d’entrada, com tots els moviments assemblearis, tenim el nos-

tre full de ruta, del qual no ens podem desviar.
P Quants anys fa que és a l’ANC
del Solsonès?
R En sóc un dels socis fundadors.
Amb el nostre company Joan Viladrich, que era un professor amb
un pensament molt clarivident,
vam anar a Arenys de Munt l’any
 quan es va fer la primera
consulta. I també vam formar
l’ANC de Solsona.
P I pel que fa a altres entitats socials i polítiques de Solsona?
R Sempre he format part de diversos moviments de la societat
civil. Vam fundar els Comuns del
Solsonès. Després ens van copiar
el nom uns altres Comuns (riu).
També vam estar amb Fòrum i
formo part del Centre d’Estudis
Lacetans. Sempre he lluitat pels
moviments progressistes i d’esquerra, tot i que m’he emportat
força pinyes i disgustos, i uns
quants amb la societat solsonina.
L’homenatge a Ramon Llumà
proposat per l’actual Ajuntament,
per exemple, va ser una enorme
decepció. Hauríem de poder-nos
fer més autocrítica.
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QUIM MONZÓ
‘Diuen: “No vull” Però de què em
øüÚµĀɂQìĚìÚûďµÚɜÉĠĲďã¨ìĉĠµì
no vol menjar peres? Ah: No en vull!’
i®ºäÜïóÿ§®Óɚ®Üÿó®ĐÂ÷ÿÓɚ®÷¡óÂïÿäóȷȚȕµaó®ÚÂ
§ɚ2äÜäó§®Ó®÷DÓ®ÿó®÷ÿÓÜ®÷

"I9q"z6Q.m"

MONTSERRAT SERRA

S

i la primera part de l’entrevista amb Quim Monzó, 50è Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes,
va girar entorn de la situació de
repressió política que viu Catalunya, en aquesta segona part s’obren
ăěºĈđÏóêĈêóĢºĈɉáɭóĸÏ³ºóáėèêÏĈđɊ

els referents i l’aportació que ha fet
Monzó a aquest gènere literari; qüestions de llengua, al voltant dels pronoms
febles; però també sobre el beure i els
destil·lats, la relació amb Quaderns Crema i els temes que el preocupen, que ens
permeten d’intuir de què deu escriure

quan escriu els contes que no publica. I
tot això, inundat d’anècdotes sucoses,
que també ajuden a dibuixar l’escriptor
i el moment en què es troba.
—Més enllà de la situació política del
país, se us veu aclaparat per la feina,
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ri, però durant períodes de temps curts.
Per exemple, durant un mes, a l’estiu.
"áèđºÏĨEóê³ºqÆĄĄºĈĄÏĢÏėêºĈ
ĄùêÏăėºĈ³Ï¤ĄÏºĈázºáºɖºĀĄºĈĈɊăėê
jo tenia quinze o setze anys, que devo—Com?
—Jo tinc una columna diària des de l’any ĄĢɐIĈºÏôºĈ³ºÏɫ"á³Ï³ºĈÏºèĀĄºɭ
2007. Perquè abans n’escrivia tres a la i les cròniques es van publicar en llibre
setmana. Però amb tres a la setmana óèIĈĄėè«Ĉɐ"ĄáɭÁĀó³ºzėĈĈºđ
també estava tot el dia buscant, perquè qđĄººđɐ9êóèºɭêĀó³ÏĀºĄ³ĄºĀɊêɭºĄ
busques aquella notícia o situació que et addicte. I quan ell va plegar, vaig pensar:
ĈºĄĢºÏĨÏèÏááóĄɐqÏđºêĈėêĄđÏáº³ÏĄÏɊ ɫ#ĈáùÆÏɊêóĀóđÆėêđĄăėºĈđĄÏđèº
vol dir que no pots dubtar gaire. I de tot de vida gaire més temps.’ Hi posava la
el que vagis trobant, n’acabaràs fent un vida nocturna sempre. I la vida nocturna
article. Això ho havia dit Josep Maria mata molt. I el va substituir en Barnils,
Espinàs fa anys: quan ell va començar è«ėêóáėèêăėººĈ³ºÏɫèº³Ï
a fer una columna diària a l’Avui, l’any luz’. Jo no sabia qui era en Barnils i el
1976, deia que era més fàcil fer un article vaig descobrir amb aquestes columnes. I
cada dia perquè no et passes tanta estona ell també va aguantar durant un temps.
triant de què vols parlar. Parla del que sigui, que de totes les coses que has decidit —El Tele/eXpress era un diari de tarda.
que vols parlar, n’hauràs de parlar. Has Ara ja no sabem què és això.
d’anar per feina. Ara, atabalat, jo he estat —Us juro que la pèrdua dels diaris de
atabalat tota la meva vida. Estic atabalat đĄ³ĢĈºĄɋEóĈºèĀĄººèóèĀĄĢ
sempre que he de fer qualsevol cosa, un diari de matí i un de tarda. El meu
perquè la vull fer, no paro de pensar-hi, pare, com que feia torn de nit moltes
Ĉôó«ĈºĈĈÏėɢóèĀėáĈÏėɐqÏêóºĈđÏÆė»Ĉ vegades a la fàbrica, a can Batlló, comprava el Noticiero Universal, el Ciero,
atabalat, ja seria mort.
quan sortia de treballar. I jo, al matí,
quan anava a treballar, em comprava
—I perfeccionista.
—Oh! Això és horrorós. Perquè, a més el Correo Catalán, perquè hi havia en
a més, no pots aconseguir la perfecció. Perich. M’encantava: les frases, la maLa perfecció només pertany al profeta, nera. I a la tarda, comprava el Ciero per
diuen els musulmans. Però digues això al pare. Però de seguida vaig fer el canvi
a un paio que no pot viure sense estar ÏºèĢÏÆóèĀĄĄºázºáºɖºĀĄºĈĈɐ9
obsedit. Cadascú té les malalties que té. me’n vaig fer addicte, perquè aquell diari
I mentre són bones per algunes coses, trencava normes.
ĀºĄėêºĈáđĄºĈɋEóèɭÏĨºóóêĈđêđment del tamboret, no puc estar amb el —Hi vau arribar a escriure?
ɠqÑɊáºĈĄùêÏăėºĈ³ºáÏºđêèɐ
cul quiet.
per escriure un article diari. Per què no
escriviu menys articles a la setmana?
—Ah, perquè no podria!

"þćÉ¨ć¦Úć
þµáöúµùčµÆµ®µ
¿µúùčÚþµĘëÚ¨ëþȺ
öµúùč¼ÚĘčÚÚ¿µúȺãë
öúë®µöµãþúɐÆÉ

DëáɛÉĞµ¨ë
¨ëãþćãćáµãć®µÚ
ćá¦ëúµćȺãëöč¨
µþćúá¦µÚ¨čÚùčÉµć

—Ara que parlàveu de l’Espinàs, l’altre
dia Sergi Pàmies us hi comparava, arran
del Premi d’Honor que us han concedit
i de la nova edició de la novel·la Combat
de nit, que Espinàs va publicar l’any
ȥȭȩȬɌ·Ìg¡äÌ·ăþĒ·ÝûÿÌä·ÿûÝæ
de la novel·la podria ser un conte vostre.
I dies després, Joan de Sagarra continuava la comparació. Però cap dels dos
no deia que deveu ser els escriptors que
més anys heu mantingut una columna
diària a la premsa.
—Hi ha molta gent que ha fet article dia-

—Joan de Sagarra us emparenta amb
Espinàs mitjançant la seva beguda preferida per a llegir-vos: un got de Jameson. Per llegir Espinàs, Sagarra es pren
el Jameson amb dos glaçons i unes gotes
d’aigua, i per llegir-vos a vós, amb dos
glaçons i sense gotes d’aigua, que no
lliguen amb el vostre sarcasme, diu.
ɠê³ÏºêqÆĄĄĢĢºêÏĄĈɊÄ
anys, perquè anàvem a sopar a prop,
diria que al Racó de l’Agüir, un restaurant valencià extraordinari. Llàstima de
parlar-ne bé, perquè no hi ha manera
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"Ú¨ëÚčáãÉþáµ¶þ
čãáµúĘµÚÚɀfµúð
has de sortir de la via
Æ¦ÉćčÚÉÉĞð¨ëþć
áëÚć®ɛµþ¿ëú«

Quim Monzó escriu una
columna diària des de l’any
ȦȤȤȫɌELISABETH MAGRE

de trobar taula. Has de reservar d’una
setmana per a l’altra. Bé, doncs el dia que
ºêqÆĄĄĢĢºêÏĄĈɊĢÏÆó«ĄÏĄėê
mena de bufet, on hi havia un estoc de
trenta o quaranta ampolles de Jameson,
ÏºèĢ³ÏĄɉɫ"êđºêĈè»ĈăėºÛóɐɭiºĄùɊ
»ĈáĄɉɫ9ĈÏėê³ÏĈɭ«ɑɭ9ºáăėºè»Ĉ
m’agradava no era el Jameson sinó que
»ĈºázėááèóĄºɊėêģÌÏĈÞĩÏĄáê³ÁĈɐĄ
tots els recordo en la distància.
—Heu deixat l’alcohol?
ɠqÑɊêóĀė«ºėĄºĄºĈ³ɭáóÌóáɐiė
beure merdes com la cervesa sense alcohol, però aleshores ja no és cervesa.
—Ho feu?
—A vegades ho faig, perquè psicològicament reprodueixo el gest d’escriure
i tenir al costat l’ampolla per anar xumant. Però jo no era de cervesa ni de
ĢÏɊºĄ³º³ºĈđÏáɇáđĀºĄáĢºêɐzèĀó
no és res original. Recordo una vegada
que vaig dinar amb Joan Ferrater en un
restaurant el nom del qual ja no recor-

do, i ell va anar bevent ginebra durant
tot el dinar. Ginebra freda, però sense
glaçons ni mandangues. Un model de
vida. I una cosa que em va emocionar
ĢĈºĄėêĢºÆ³ăėºĢÏÆêĄáĸĄ
del llibre a Medellín. Allí vaig coincidir
amb un escriptor, Óscar Collazos, que
era colombià i que ara ja és mort, però
que jo havia conegut a la barra del Bikini,
perquè vivia a Barcelona. Li dèiem Óscar
Pollazos perquè sempre arrambava l’api.
Ai, em desvio del tema, però, mira, és del
ăėºèɭÆĄ³ĀĄáĄɐóêĈQº³ºááÑê
em va portar a sopar a un parell de restaurants de cuina colombiana. Allà fan
ėêĀáđºĨđĄóĄ³ÏêĄÏăėº»Ĉáɫ«ê³ºÛ
paisa’. I a l’hora de sopar vam demanar
un whisky i el cambrer va deixar l’ampolla sobre la taula. A Colòmbia tenen
un whisky molt bo.
—Recuperem el tema de l’articulisme.
Han anat sortint referents com Sagarra, Barnils, Espinàs. Però també heu
fet les vostres aportacions particulars

al columnisme. L’altre dia, el filòleg
QÃÎäûăĒă°·ĴæÌªïäĒæɧĞÌĤ·ÝÝ
trencaglaç’, perquè obriu recursos nous,
com ara l’article amb banda sonora
(tituleu l’article amb el títol de la cançó
que voleu acompanyar el text i feu servir
els destacats per afegir versos i estrofes
de la cançó.). Entenent la columna com
a gènere literari, què creieu que heu
aportat al gènere?
—La mentida.
—La mentida?
ɠėĄêđėêđºèĀĈĢÏÆđĄº«ááĄĀºá
ÏĄÏ³ºĄºáóêɊăėêĈóĄđÏºêđá¤ɐ
En aquell temps, van passar dos successos que vaig cobrir: a Romania, van pelar
ºêºėĈºĈėɐiĄÆɊĢĀėÛĄºêáĢ
Havel, i hi va haver aquella revolució.
—Revolució…
ɠqÑɊĀºĄăėÁáá¤ĢêáÏăėÏ³ĄºáĄÁÆÏèɐ
Aquí encara s’ha de veure. Em van enviar a tots dos llocs. Primer vaig arribar
a Praga, hi vaig estar tres o quatre nits i
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després vaig agafar un avió i vaig aterrar
a Bucarest. I m’estava a l’hotel InterconđÏêºêđáɊóêÌÏÌĢÏđĄ¤ĸ³ºÄóđóÆĄĸºĈ
³ºáĈèóĄđĈÏđĄ¤ĸ³ɭÏêÄóĄèÏôɊÏêó
calia sortir de l’hotel, al mig de la neu.
Jo sí que me n’anava a córrer a trobar
cerveseries. En vaig trobar una que es
diu Caru’ cu bere, tota la vida me’n recordaré. Era un palau de la cervesa. Bé,
jo em vaig inventar que parlava amb un
periodista allà a l’hotel que era d’un diari
ăėººĈ³ºÏzÌºÌđđêóóÆÏáĩSºģĈɐ
Aquest diari no existeix. Això no sé què
ĀóĄđɊêóÌÏĄºĹºĨÏóêóɐqÏÌÏĄºĹºĨÏónés, no escriuria. A Chattanooga no hi
ha hagut mai aquest diari, però penso
que em va sortir així perquè em sonava
aquella cançó de ballar arrambat que
parlava de Chattanooga i mira, doncs li
va tocar convertir-se en un diari. Això
no sé si aporta res, però després he vist
que altra gent ho fa.
Quim Monzó fuma una cigarreta al seu despatx. "I9q"z6Q.m"

—No gaire gent.
—Els anys noranta, quan Umberto
Bossi va declarar la independència de
Padània, dos paios es van fotre dos cascs
de guerra per a fer el reportatge sobre
áÏê³ºĀºê³ÁêÏ³ºi³¤êÏɐĈºĄėê
befa extraordinària. Aquests dos individus es deien Franco Lucentini i Carlo
,ĄėđđºĄóɐóĈºĈĄÏĀđóĄĈºĨđĄóĄ³ÏêĄÏĈ
que escrivien a quatre mans. Només els
poemes els escrivien sols. I eren molt
bons. En Carlo Fruttero, a més, va escriure un dels millors títols que he vist
mai en un llibre de poemes: L’idraulico
êóêĢºĄĄ¤ɞ"ááèĀÏĈđêóĢÏê³Ą¤ɟɐ"ááĈ
ÄºÏºêĸÏôºêá³ºĈĄÏĀÏô³ºáĄºáÏđđɊ
ăėº»Ĉèóáđè»ĈááèÏêºĄɐ\zóèóáÄɊ
que narra trobades amb els Panteres
Negres i amb la pijería de Nova York fent
servir tots els elements narratius. Jo no
èɭÌºÏêĢºêđđĄºĈɐlėÁÄºÏºêqÆĄĄɑ9
ăėêĈºÆėºÏĨºĈºêqÆĄĄĀĄºɊĀºêĈºĈɉ
com és possible tanta meravella. O els
ĄđÏáºĈ³ɭºê,ĄêºĈzĄ«ááÏĄÏ
³ºq«³ºááɐ

me’ls va passar en Joan Melción, en
fotocòpia, perquè no es trobaven.
—Éreu continuador d’una tradició sense saber-ho.
—O me la trobo i em dic: jo vull ser
d’aquesta tradició. Algú ho ha dit: tu
et busques la tradició. A vegades estàs
ÏêĹėÕđÏĢºÆ³ºĈêóɊĀºĄùăėêđĄóbes autors que veus que et fan sentir
bé quan escrius, els abraces. És que el
columnisme és una meravella. Però has
de sortir de la via habitual i això costa
molt d’esforç.

—Una altra de les aportacions que feu,
ja anant més enllà de l’articulisme i
situant-nos també en la novel·la i el
conte, és l’ús de la llengua. Heu portat
el català a la vostra contemporaneï—Quan vau començar a escriure no tat, l’heu modernitzat. Això, els anys
havíeu llegit encara els escriptors dels vuitanta, va fer que molts lectors joves
anys trenta.
s’interessessin per la literatura cataɠióđĈºĄêóɐ"áĈĄđÏáºĈ³ɭºêzĄ«á lana.

—Quan vaig començar a escriure narrativa, els meus models eren els escriptors
que coneixia llavors, que feien servir un
català molt correcte. Quan vaig entrar a
đĄº«ááĄđáėêĩm¤³ÏóáɭêĩȩȱȰȫɊÌÏ
havia un senyor que era el responsable de
la part lingüística, tot i que no hi havia
encara un departament d’assessorament
lingüístic. Ell va ser qui va donar les
primeres normes. Les dec tenir en algun
lloc, perquè segur que no les he llença³ºĈɐqôêđĄºĈÄėááĈÄóđóóĀÏđĈÏÆĄĀđĈɐ
Era el llibre d’estil. Només tres fulls.
—El primer llibre d’estil que vau llegir.
ɠqÑɐ9èÏĄºėáááÏ«ĄºĄÏɊºêđÏêèóáđĈ
d’altres ara: el d’El Periódico, el de La
êÆėĄ³ÏêđÏɊºá³ºIêÆėĄ³Ï
êóėɊ ºá ³ºá ÏĄÏ ³º ĄºáóêɊ ºá ³º
áɭÆÁêÏđáê³ºSóđÑÏºĈɊºá³ºÏáº«ɋQºɭáĈááºÆºÏĨóđóđĈɐè«áÆėêĈ
hi estic d’acord, amb d’altres no, però
m’ajustaré sempre per saber què puc fer
i què em puc petar. Però aquell primer
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6þ®µþ¦µúćãć¨ëáöčÁčÉþ
É®µþöú¶þćÉúúöµÚ¨áËùčµµć
þµá¦ÚÉ

"ã¨þćµÚÚȺĘµÁ®µþ¿ÉÁ
þµúĘÉú¨ëþµþùčµãë¨ÚµãȺ
öµúùč¼µÚÚþÔþë¦úµµãćµãµã
®µùč¼öúÚµþɀwúë¦µþ¿Úćú
µÚþöúëãëáþ¿µ¦Úµþɀ

llibre d’estil de Catalunya Ràdio deia: allò
que dius s’ha d’entendre, perquè si no,
êóĈºĄĢºÏĨ³ºĄºĈăėºĀĄáÏĈɐºĈĀĄ»Ĉɉêó
³ÏÆėÏĈáºĈóĈºĈ³ºèêºĄĄºĸĈđóá³êÏ
impostada, perquè la gent no les captarà,
captarà el català de carrer. I aleshores
jo encara podia escoltar més català de
carrer que no pas ara. I això em va fer
canviar completament la llengua que feia
ĈºĄĢÏĄɐqɭÌ³ɭºêđºê³Ąºɐ

textos que pretenen ser escrits en català,
però que l’estructura beu del castellà. ‘Si
no parlés el castellà, no podria entendre’ls’, vau dir.
—Jo us ho explico: hi ha gent que escriu
en català o que parla en català per ràdio
i televisió, però l’estructura sintàctica
no l’entens. I aleshores has de pensar
què t’ha volgut dir aquell paio. El que és
è»ĈĹÆĄêđ»ĈºáêóɢĘĈ³ºáĈĀĄóêóèĈ
Äº«áºĈɐÏėºêɉɫSóĢėááɐɭiºĄù³ºăėÁºè
—Ni enfarfegar la llengua ni banalit- ĀĄáºĈɑSóĢóáăėºáɭÏĨĸėêóđĨºóêó
zar-la.
ĢóáèºêÛĄĀºĄºĈɑɫÌɊêóºêĢėááɭɊĀĄ—No, tampoc. Home, si tu crees un per- la de les peres. I això passa amb molts
ĈóêđÆºĄºĸĈđóáđɊÌ³ºĀĄáĄĄºĸĈđóáđɊ articulistes que escriuen directament en
perquè és la manera de retratar-lo. És català. A vegades que m’han demanat
com un caricaturista. Però també has de algun article en castellà, em poso a esser capaç d’imitar aquell individu que no criure’l però hi ha un moment que com
en té ni idea de llengua. En cada cas has que el castellà no té pronoms febles, vaig
de fer servir un registre, i el narrador ha de cul. I a vegades faig servir coses que
de fer servir el registre amb què se senti no calen, perquè ells ja sobreentenen de
còmode. Has de saber tant com puguis ăėÁĀĄáºĈɐzĄó«ºĈÄáđĄºáĈĀĄóêóèĈ
i després tirar pel camí que et sembli.
febles.
—El dia que es va anunciar el Premi
d’Honor, parlant de llengua, vau dir
una cosa interessant que no sé si es
va entendre: que us trobeu sovint amb

—Fa anys, no recordo quin escriptor
espanyol deia que escrivíeu un castellà
molt estrany.
—Fa anys m’ho deien. Això sobretot

Quim Monzó parla de la feina d’articulista, de qüestions de llengua, dels
contes, de la literatura. "I9q"z6Q.m"
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Ìó³ºÏºêázºĄºêÏQóÏĨɐlėêĢÏÆ
començar a escriure en castellà a El Periódico, després de molts anys d’escriure
en català, el model de castellà que feia
servir era el de la meva mare i, evidentment, tot el que havia llegit. Però, és clar,
hi ha castellans diversos. El que es parla
a Catalunya té punts de diferència amb
la resta d’Espanya. Hi ha una acadèmia
de la llengua castellana, em sembla. Es
va crear en aquells moments de gran
glorificació de la situació, deien que
seria l’acadèmia que marcaria el castellà
a Catalunya i seria una acadèmia més
de les que hi ha per Llatinoamèrica. En
QĄĈ»ÄĈºĄĢÏĄɫĀáºÆĄɭɊÏɫĀáºđɭĀºĄ
ɫá«òÏáɭɋzè«»ÌÏÌºáĈĄºĸĈđóáđĈ
de l’altra banda.
ɜ·ă°·ÝȦȤȤȫþĒ·æïûĒ¨ÝÌþĒ·ĒĴªció. I després de set anys, que va sortir
l’últim recull d’articles, no havíeu toræČûĒ¨ÝÌªÿĴæăÝɩæĥûăăČɆþĒæ
va aparèixer el recull d’articles sobre
menjar i beure, Taula i barra, publicar
amb Libros de Vanguardia. Després de
tants anys sense publicar i de quatre
anys de la mort de Jaume Vallcorba,
quina relació teniu amb Quaderns Crema? Teniu relació amb Sandra Ollos,
ara que vol tornar a impulsar el segell?
Sentiu que Quaderns Crema encara és
la vostra editorial?
ɠqÏÛóêóĀė«áÏóááÏ«ĄºĈɋè«áqêdra Ollos m’he trobat moltes vegades,
sobretot per esmorzar, a primera hora,
perquè jo a aquesta hora ja hauria d’estar
treballant, des de fa dues hores. Jo començo a treballar a dos quarts de nou,
com a molt tard. És un quart de dotze. I
sobre el llibre de menjar i beure, tots els
ĄđÏáºĈăėºóêđ»Ĉôê³ºIêÆėĄ³ÏɊ
per tant era lògic que ells diguessin si
volia fer-lo. Però ja els vaig dir que jo
no podia fer la tria, que no tenia temps.
—Jo vull pensar que continueu escriĞÌæČĴªªÌðɆ·æªÿþĒ·æïÝûĒ¨ÝÌþĒ·ĒɌ
I quan penso que continueu escrivint
contes, aleshores també penso: de què
deu escriure en Monzó? Tal com explicava Martí Domínguez en la glossa com
a portaveu del jurat del Premi d’Honor,

durant la vostra trajectòria heu anat
fent literatura de cada etapa de la vostra
vida, de la ciutat, dels elements de la
contemporaneïtat. Recordo alguns dels
últims contes que vau publicar: sobre els
vostres pares, instal·lats a la residència,
i com la responsabilitat sobre ells que
havíeu d’assumir us segrestava la vida.
I també els contes monumentals dedicats als amics morts prematurament:
Ramon Barnils i Jordi Vendrell. Ara de
què escriviu? Què us preocupa i ocupa?
—No ho sé.
—Fer-vos gran us preocupa? Costa?
—No costa, tot i que és una merda. Et
fas gran i això comporta problemes
físics: les cames embotides per la mala
ÏĄėáÏô³ºáĈêÆɋiºĄùêóºđĀė
dir les coses que tinc escrites, perquè si
đºáºĈ³ÏɊáºĈèđóɐlėÁºèĀĄºóėĀɑ
No ho sé.
—L’última: el 4 de juny es farà l’acte
de lliurament del Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes al Palau de la Música. Com heu demanat de celebrar-lo?
Perquè són actes que es basteixen de
vegades amb música, d’altres amb alguna acció teatral…
—Jo he vist un vídeo que m’han passat de
concessions prèvies i en una hi ha teatre.
6ºăėº³đºĈÆĄĄÏÄđɐqÏºèÄêÏĨùɊºè
moro. Perquè jo sóc antiteatre. O música,
ăėÏêèĘĈÏÄĄêɑlėÁÄĄêɊáɭĈĀóđÏÄĩ
³ºáQóêįôɑèÏèɭÆĄ³ºêóĈºĈèóáđ
variades. I darrerament no sé per què
m’ha agafat per escoltar moltes peces
³ºáĀėêÞ³ºáĈĢėÏđêđɐzÏêáĈºêĈÏô
que em vaig perdre moltes coses. Estava
tot el dia com ara: treballant, estudiant,
ááºÆÏêđɋ9ĄĢºÏÆĢÑ³ºóĈ³ºáGÏèÏá³º
o Blonddy o aquesta alemanya que em
torna boig, que es diu Nena. I penses:
tot això ho vaig viure, però no amb la
intensitat que ho hauria pogut viure
si hagués tingut més temps. Ara m’ha
ÆÄđĀºĄÏĨùɐzè«»đ»ĢºėĄºè«
áĢºááºĈɊÏĨùɐºėĈÏèđÆºĈ³ºáSºê
ara i penses: si ella està així, com estic
jo. Com era jo i com sóc ara. Poca gent
ha envellit tan bé com Paul Newman i
qºêóêêºĄĩɐ

No et puc dir les coses que tinc
µþ¨úÉćµþȺöµúùč¼þÉćµÚµþ®É¨Ⱥ
Úµþáćë

ič¼¿úãȺÚɛþöëćÉ¿ğ®µÚ
PëãĥìɁáÉáɛÁú®µã
¨ëþµþáëÚćĘúÉ®µþ

 

 !"#$%&'#($)!*

+ $*#,''+!* $*#,&'*-."%$*'/%'0*'-1"%$)2
3 

014 50145 18449

67989889

:;<;='>?;@A'BC=AD' EF 34898GHI EJ98G7837 4K 3F 3L7 9 GIGMN489O PG:;<;='QC'<;
RSAT;D'UV'QC'R;?W'QC'XYUZD
:"#'R"#!"["%' ["': %
K8 89 3\9J 9\]JJ8^384 948498K_9 EF 34889`898Ga489]
J93 9J 7837 4K 3F 3L7 9 99 49 3\bcdefghijdeeJ^4989 899
Jb N 3789 344k34 5 488KJ9 89 G
7]l`8348 \9 3 348 9J 88934K8 5m7` 37` 4J89n b9 4K
84Johpqrdsfg3Ot93u 9v 3nwJ83K3x47` 3\yJ 38 89 z4 b 33
89 J9 L99389 {G
|89 3393J K93993J4 4Kjpgrgh3} 9~N`K 9^\9 99 9K_984J 9P J
J9  4KK_9HI E4K7837 4K 3F 3L7 9 3bJ N489O P99589J8
4K3\J88K 9m98499 3J4 J 9difgjjgJ9883\`84Gn b89 J 9 9jpgrgh3
89w4989 4Kb 989]389^J3jpgrgh3N`K 3  84J88395898KJ8499b^4
 l49J8J  994834J 38498b9 3J84b9998 _G
v4K9J 9 b389 3J K93993G7J4  EF 348899 5334 J8^9
9GI398_b349 9ghdsrghghdsrgsqsr99\8J4 gprphdjjgpsJ 9Jgepeighjpggeji98348
84JJ89398483 4K^88938Kb G|98 44 9J JF 9 3
9 9J 3b b348 998 K 983\99 89bJ 4K89]493^9
8Gn 9 K 98 9 3 493J ]989 b 9 3]9J iqsfdrqh3\`y3\_94 98K_9G
|948493\9 9984J9 J94KJ  3\]J `y4K\]J3Jy 4K3
4 3 38J8 J 38]493 yK49b_84J 4K94 3\84J 9P499J 84l94
84HI EG

!989"8#

$78%7 &' %( #89 &')*+,99 %988#&8'899- 89%&9.89/%9089-
8%12' 34567896:;559<;==685679>6?@=A>-8#&9B?@CD=9EE96-8%)28&988 )9 %%1&89F .GH8&6@6<;==
85679>6?@=A>-8%- 998% %8- 98&'9*/9I8#9 *-8 -%)&-  &9G
1J-& - & 9 %78%7 &' %( -8 %& 9#/89 - KD96L@EE@76;M6N8==E96OAPQ>@R9
@576N@7S6T@>5@>7#8&8&9&'9%889 8%&8 99 90-8- 2 9/ -#-  *- 
%2U8& %)989G!89 V( %&8&8 W&* /9- 8%"9J&9"9%%%8X
Y;579>6@P6X6Y@579>Z6- 9-U9K;[6T;YE85Q' 9&'%88\85=9>6Y;>7P]6^ #&99 %78%7 &' 9 KD>99
=Y;6_@>=6P;5QP6&'&8&8% 9-& - %89 G78&88# %89 `;Y56M>;[6=D96:@EES6<@>795P 9J% -"9
89/ -U%* 9& /9B#/%'8/W 9%)9& /9B#689 %8%)2UG
abcd1



 7 9 0143!/2%
e-8V92&LSf-28

'()*+,

-./0/1
213/0/45
6783/045
9.37:;/5345
</5015
=/>715
?@/./A.
B7380CD15
E/:.F4
GD43:4

%%&

HIJKLMNO
P?Q2R9=-?ERSBT<-29TRURB22BRQB==92V9TSR6?2R=BR=?2<?2RWUXGQ?2UR?T6Q9WETBR92RVBT69=?2B
Y%Z)*,[\]%^],%_],`[%a+``+bcd]
e%f%g('b[*+`]h%ij%a+,k]%lmin

&

qrsrtuvuwxyuz{||}s~uz{

929TSoBRE9=pT-6B

CDEFGHIJDKLMNOMPOQRKLSDHDTLUGLHDLVWXYFDLZD[DHDJDKL\G]^IEDUDLSDHDTLQMMK_`KLaFbT]DJJcLdeGE[TEDfLXFbGEgILhLiJDHGfLI^KLjk
lGXLJTY[XLUmn[nfLI^KLoKL̀KLaFbT]DJJcLdeGE[TEDLUGLpGJIqGqDfLI^KLRQKLaYJrIJsDLJW]KLtfLGJL̀GL]GJIEfLI^KLQkMKLuJJLvDHHGJeGE
]GggIXI^EDJIKLlIJUIJLah]^bIJhLdEFbGX[EDK_wYEGFFYxJcLaYELyIbJLzHYI[LpDEUYJGEK
aYG]^EGLGXLeYGJqGJYUDLHDLqYXY[DLGJLFTDH{TYGELXDHDLUGLFIJFYGE[IXLUGHL|EDJL]DGX[EILeEY[}JYFILaYELyIbJLzHYI[LpDEUYJGEL~JKLQ
DHLrEGJ[GLUGLTJDLrIE]DFYxJLFI]ILHDLladKLZIJLTJLD[EDF[YqIL^EI|ED]DL^EI[D|IJYgDUIL^IELIeEDXLUGLaFbT]DJJfL]}XLHDXL
Umn[nfLI^KLoLUGLvGF[IELCGEHYIgLFIJLHDLqIgLUGLHDL]GggILXTGFDLuJJLvDHHGJeGE|fLHDLqGHDUDLJILUGrEDTUxLUGDJUILTJL^HDFGJ
FIJFYGE[ILeYGJLXGEqYUILhL]GIELGGFT[DUIKLzJLHDLG[GJXDLUYXFI|EDrsDLUGHL]DGX[EILpDEUYJGEfLaFbT]DJJLbDLIFT^DUILTJL^T
^TGXLaYELyIbJLbDL|EDeDUILHDLYJ[G|EDHLUGLXTXLXYJrIJsDXLFIJLXTLdEFbGX[EGL`nqIHT[YIJJDYEGLG[L`I]DJ[Y{TGL^DEDLGHLXGHHILu
FI]ILI[EDXLIeEDXLUGLaFbT]DJJLD{TsL^EGXGJ[DUDXK_
ZI]GJgxLGHLFIJFYGE[ILFIJLHDLrED|]GJ[DEYDLdeGE[TEDfLXFbGEgILhLiJDHGLI^KLjkfLTJDLIeEDL{TGL^IUEsDLXGELYJ[GE^EG[DUDLFDUDL
]IqY]YGJ[IXLUGL]DJGEDLDT[xJI]DLXG|WJL^DHDeEDXLUGHL^EI^YILaFbT]DJJfLhL{TGLXYEqYGEIJL^DEDL[I]DELGHL^THXILUGLHDLla
HIJUYJGJXGLXGL]IX[ExLGJLeTGJDLrIE]DLeDILHDXLYJUYFDFYIJGXLUGLpDEUYJGEfLYJXTDJUILDLHDLIeGE[TEDLHDLrEGXFTEDLhLGJGE|sDLF
UGLGX[DLFI]^IXYFYxJLFEGDUDLGJLTJDLUGLHDXLG[D^DXL]}XLrGHYFGXLUGLHDLqYUDLUGLaFbT]DJJKLzHLGX[TUYILUGLHDLYJX[ET]GJ[DFYxJL
UGLFDE}F[GELG[EIqGE[YUILUIJUGLXGL^TUILUYXrET[DELUGLHDXLUYrGEGJ[GXLXGFFYIJGXfLUGX[DFDJUILGHLXIJYUIL[GEXILhLGYeHGLUGL
UGLFTGEUDXfLFIJLTJIXLFbGHIXLhLFIJ[EDeDIXL{TGLDeEYGEIJLGHLrTG|ILUGXUGLHIXL^EY]GEIXLFI]^DXGXLFIJLHDLXTDqYUDUL^EI^YDLU
]I[ILFIJLHDL{TGLXGLHGLUGJI]YJDLGJLHDL^DE[Y[TEDKLaGLHHG|xLFIJLHDXLXYJTIXYUDUGXLUGLTJDLGX^GFYGLUGLeDHHG[LUGLYJTGJ
UGX[DFDUILXIJYUILUTHFGLUGLHDLDT[DfLDHLuHHG|EIfL^DEDL^DXDELDHL]IqY]YGJ[ILYqILUGHLaFbGEgILhLDHLVIH[ILqYqDFGLUGHLYJDHGLG
FEGFYGJUILUIXYiFDUDLFIJLXDeYUTEsDLhLFIJ[EIHLUGLHDLUYJ}]YFDL^IEL]DGXGLpDEUYJGEKL JDL^}[YJDLUGLFYGE[ILXIJYUILDFD
DIEDELGJLDH|WJL]I]GJ[IfL^TGXLaYELyIbJL{TYXIL]}XLYJXYJTDELGHL^}H^Y[ILXFbT]DJYDJIL{TGLJILqIHFDEHILXIeEGLGHL^WeHYFIK
HY|xLUGL]DJGEDL]}XLIE|}JYFDLFIJLHDLGHG|DJFYDLXGJXIEYDHLUGLHDXLbGE]IXDXLhLUGHYFDUDXLTY[XLUmn[nLUGLCGEHYIgK_
lDL]GggIXI^EDJILXTGFDLXGL]IX[ExLDH|ILG^GF[DJ[GLGJLHDL^EY]GEDLUGLHDXLFDJFYIJGXLUGHLFYFHIfLTJDLYHHDJGHHGfLUIJUGLGHL
UGXUGLGHL^IUYIfLXYJLFIJFGXYIJGXLhLUGDJUILGHLeDHDJFGLIE{TGX[DLXIHYX[DL]ThLG^TGX[ILDLHDLqIgfL[TqIL{TGLHYUYDELFIJLGHLG{TYH
UGL]DJGEDLDU]YEDeHGKLwGX[DFxLHDLYJXYX[GJ[GLqIgLUGHLrD|I[LGJLFIJ[ED^TJ[ILDHL]GHIUYX]ILFIJ[D|YIXILUGLHDLFDJFYxJKL
lmGX^GF[EGLUGLHDLEIXGfLpDEUYJGELDFGJ[TxLGHLFDE}F[GELeET]IXILUGLHDLIE{TGX[DFYxJfLUGX[YHDJUILFIJLG[EG]DLXTDqYUDULGHLXI
^DEDLUGDELFI]ILGJLeDJUGDLUGLqYUEYIfLXTEFDELHDLqIgLGX]DH[DUDLUGLvDHHGJeGE|KLzHLFTYUDUILGJLGHLDFI]^DD]YGJ[ILXG
UIJUGLTJDLFTGEUDXLGJL^YDJYXXY]ILFIJX[EThGEIJLTJDLD[]xXrGEDLUGLGJXTGILIeHY|DJUILDHLqYE[TIXYX]ILGJLGHLTXILUGLHIXLEG
]GggILXTGFDKLuJJLEGDFFYIJxLFIJLTJLFDJ[ILTYUIfLJD[TEDHfLeYGJLY]^IE[DUILhLUGLTJDLXYJFGEYUDULG]IFYIJDHLGJqYUYDeHGKLl
XYHGJFYIXLIE{TGX[DHGXfLGHLFDE}F[GELYJ[Y]YX[DLUGLHDLIeEDLhLGHLFIHIEL]GHIXILUGLHDLqIgLXGLqGE[YGEIJLGJLTJL]}|YFILiJDHL{TGL^DEG
HDXLJI[DXLiJDHGXLUGLHDLFDJFYxJKLZEGDUILTJLD]eYGJ[GLUGLG[EDDLFIHIEDFYxJfLHDL[GEFGEDLFDJFYxJfLaTELHGXLHD|TJGXfL]I
UGJXYUDULIE{TGX[DHLhLTJDL^EIrTJUYUDULUED]}[YFDL{TGLXGLGJEY{TGFYxLFIJLHIXL|EDqGXLUGLHDLXIHYX[DKLlDXLXIJIEYUDUGXLE
EGFIEUDEIJLDHLGE[bGELUGLVDXXGJG[fLx^GEDL{TGLXGLGX[EGJxL]}XLUGLFYJFTGJ[DLDIXLUGX^TnXfL]IX[EDJUILTJDLUGLHDXLq
DHDeDXLDLCGEHYIgfLHDL]IUGEJYUDULhL[G]^IEDHYUDULUGLXTL]WXYFDKLzHLYJYFYILUYiFYHsXY]ILUGLHmueXGJFGLXGLFI]^EIexLGJLGHLGY
]GUYDLqIgLhLGHLiD[IL{TGLUGxLDLTJDLvDHHGJeGE|LG^TGX[DLDLJI[DXLUIJUGLHDLG]YXYxJLXIJxLDH|ILiDKLpDEUYJGELD{TsL[D]eYnJ
rED|]GJ[DEYIfLFIJLTJL[G]^ILUG]DXYDUIL{TGUIL{TGLEGX[xLTYUGgLGJLeTXFDLUGHL^EGFYIXYX]ILUGLTJDLFDJFYxJL{TGLFDXYLG
JIX[DH|YDL]TE]TEDUDKLZIJLuTLFY]Y[YEGfLXGL^GEUYGEIJLDH|ILHIXLFIHIEGXLUGLTJDL^DE[Y[TEDLUGLJTGqIL]ThLG^TGX[DLFIJ
vDHHGJeGE|L^DEGFYxLDH|ILDLHDLUGEYqDLUGHLGXrTGEgILEGDHYgDUILGJLDHLFDJFYxJLDJ[GEYIEKLzJLGHLrE}|YHLUY}HI|ILUGLHDLqIgLhLHDLIE{
XIHILrDJ[DX]D|xEYFILGLYHT]YJDUILUGHLqYIHsJLXIHYX[DLXIeEGLqYGJ[IXLhL]DUGEDXL{TGL^DEFYGEIJL{TGEGELDFTEETFDELHDLqIgLUGL
qGEUDUGEILFG]GJ[GEYIL]TXYFDHKLSIELWH[Y]ILFIJLTJDLqIgL]}XLHYeEGLhLUGXbYJYeYUDfLGJLlmYHGLYJFIJJTGLGHLDFI]^DD]YGJ[
XIHYX[DLXGLrTJUYGEIJLFTDHLHYGULIE{TGX[DUILGJLTJLrGHYgLiJDHLUGHLFYFHILFGEEDJUILTJDLHGF[TEDL^EGFYIFYX[DL^GEILUGLEGXTH[DUILDH|
lDLXG|TJUDL^DE[GLXIE^EGJUYxLDHL^WeHYFIL^TGXLXGLbDesDJL{TY[DUILHIXLDXYGJ[IXLUGLHIXL]WXYFIXLhLGX[IXLXDHYGEIJLDL[IFDEL[I
UGLHIXLYJX[ET]GJ[YX[DXLG^HYFxLGJLFDX[GHHDJIfL^IELYJUYFDFYxJLUGHL]DGX[EILpDEUYJGEfL{TGLXY|TYGJUILTJDL[EDUYFYxJL^EIeDU
GHYLVGJUGHXXIbJLFIJLHD_LpGDJUbDTXLUGLlGY^gY|fLGX[DL]DJGEDLUGL[IFDELUGL^YGfLGY|GLI[EDL^IXYFYxJLhLGJGE|sDL{TGLD
^EI^YFY}JUIHGLTJDLrEGXFTEDLhLGJGE|sDLUYrGEGJ[GL{TGLDDUGLqDHIELDLHDLGGFTFYxJKLZIJUYFYIJDUIXLILJIL^IELGX[GLXYJ|THDEL
EGFIJIFGEL{TGLGJLHDLdeGE[TEDLpGJIqGqDfLGHLXIJYUIL^DEGFYxL[GJGELTJLrTH|IELUYX[YJ[IfL]}XLEWX[YFIL^GEIL[D]eYnJL]}XLHYeEG
YJYFYDHGXL^DEGFYGEIJLDH|ILGEE}[YFIXfLHDLFIJX[ETFFYxJLUGHLXIJYUILrTGLGJXD]eH}JUIXGLUGL]DJGEDL{TGLHDLeETX{TGUDULYJYFYDH
[I]DELHDXLFTGEUDXfLXGL[IEJxLUYJD]YX]ILhL[GD[EDHYUDUKLZIJLTJL|EDJL[EDeDILUGLFIJTJ[IfLFIJL]GJFYxJLDLHDXL[EI]^DXLhLGXG
[DJL^EI^YILhL{TGL^DEGFGL]YEDELhLEGFT^GEDELGHL^GEYIUILa[TE]LTJLwEDJ|K
`GqY[DHYgDUILGHLFIJFYGE[IL|EDFYDXLDLGXDLGX^GFYGLUGLGJGE|sDL[GHWEYFDL^EIUTF[ILUGHLGX[DELUGL^YGLUGLHDLIE{TGX[DfLpDEUYJGELG
JW]GEILtfLI^KLQkML~GJLXTLqGEXYxJLIEY|YJDHLUGLQRtQfLUGL]DJGEDLqYeEDJ[GKLuHLXIJYUILUGLEIeTX[GgL|GJGEDHLUGL[IUDXLHDXLXGFF
TJDL^DHG[DLUGLFIHIEGXLqsqYUIXLhLGHIFTGJ[GXfLHDXLFTGEUDXfLTYUDXLhLHHGJDXLUGLDEYX[DXLHT]YJIXDXLFIJ[EDX[DEIJLFIJLHDXLE}rD|D
hLTJLEY[]ILFIJ[D|YIXIL{TGLXGLqGE[YxLXIeEGLGHL^WeHYFILUGL]DJGEDL|GJGEIXDLFIJLTJLuJUDJ[GLFIJL]I[ILLuHHG|EILUYL]
\IFDUIXLHIXLFTD[EIL]IqY]YGJ[IXLUGLHDLXYJrIJsDLXYJLXIHTFYxJLUGLFIJ[YJTYUDUfLGFIXLUGLTJLrT[TEILVDbHGELD^DEGFYGEI
`I]DJgDcLuJUDJ[GLUIJUGLUGX[DFxLHDLqIgLUGHLqYIHsJLFIJFGE[YJIfLFIJLTJLDEFILUTHFGLhL]GHIXIL{TGLFIJUTILDHLaFbGEgIcL
FDE}F[GELFIHIEYX[DLhLFDXYLXDHqDGLUGLTJDLJD[TEDHGgDLJxEUYFDL{TGLEGFIEUxLDLaYeGHYTXLhLDLZbDYIqXhfLG^HI[xLFIJL|GJGEIXYU
FIJ[EIHLUGLHDXLUYJ}]YFDXL]ThLGrGF[YqIKLpDEUYJGELT|xLDHLFIJ[EDX[GLFIJLGHLFDE}F[GELUDJgDJ[GLUGLHDL]GHIUsDfL|EDFYDXLD
FGE[GEIXLhLGJnE|YFIXKLzHLYJYFYIL]D|JYiFGJ[GLhL[GD[EDHLUGHLlDE|ILYJDHGcLuHHG|EILqYqDFGfL]IX[ExLTJDLladLGJL^HGJDLrIE]DKLw
UGLHDXLFTGEUDXfLGHLXIJYUILJs[YUILhL^GJG[EDJ[GLUGLHIXL]G[DHGXfLGHLUsDHI|ILUGLHDXLDT[DXfLGHLIeIGfLHDXL^YJFGHDUDXLI^
[EI]eIJGXfL^EGFY^Y[}JUIXGL[IUILGJLTJDL|EDJLiJDHL{TGL^DEGFYxLbI]GJDGDELDLHDLIEY|YJDHYUDULFI]^IXY[YqDLUGHL|EDJLvnF[IE
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