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5

Faro de Vigo Deza Tabeiros - 15/11/2017

AVUI FA... Jordi Camps

6

El 9 Esportiu de Catalunya - 15/11/2017

De Forcadell a Cuixart: la lista negra del «procés»
La Razón - 15/11/2017

P.2

7

42 LA VANGUARDIA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 42

O.J.D.: 120418

TARIFA: 19110 €

E.G.M.: 549000

ÁREA: 737 CM² - 65% C U L T U R A

SECCIÓN: CULTURA

DIMECRES, 15 NOVEMBRE 2017

15 Noviembre, 2017

E N T R E V I STA

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

A

nne-Sophie Mutter
està posant rentadores a casa seva, a Alemanya, després d’un
viatge inoblidable.
Acaba de fer el camí de Sant Jaume
quan té lloc aquesta conversa telefònica. Començant per Porto i acabant a Finisterre. L’experiència no
és gens fútil. I encara menys musicalment, ja que quan va arribar al
destí, la violinista alemanya va tocar una sonata de Bach per a quatre
amics davant d’una posta de sol indescriptible. L’art per a la fi del
món.
Com va ser aquesta experiència a l’aire lliure?
Al·lucinant. No havia tocat mai així,
a prop de les roques, amb el sol ponent-se... Sonarà patètic, però, encara que no corri a l’església cada
diumenge,crecquehihaalgunacosa allà fora. Ho sents quan veus la
bellesa de la naturalesa, els arbres,
els ocells, la pau, els bons moments.
La vida és una lluita per a molts de
nosaltres; molts viuen en zones de
guerra, i si penses que cada segon
mor algú de gana al planeta et pots
tirarperlafinestradedesesperació.
Però aquesta és la raó per la qual
hem d’intentar viure junts amb respecte i empatia. I la música abraça
aquesta empatia. Veient la bellesa
d’una posta de sol només pots estar
agraïda, i no et pots aturar aquí,
t’has d’involucrar. Ara em sento
mésinspiradaenversRomaniaoSíria, la música et dona molta energia
per rescatar el teu veí. Et sensibilitza i t’adones que estem tots connectats i que tots compartim la necessitat i el desig d’un futur en pau.
Precisament tocarà la Xacona
de la 2a partita divendres, al Palau de la Música. Encara és un
Everest per a vostè aquest Bach?
Sens dubte. Extremadament complex:eltempo,elfraseig,lesvariacions destacades, la manera com va
del to de menor a major i de sobte
una altra vegada a menor... Hi ha
una teoria sobre això: no sabem
amb precisió en què la va escriure
realment.Hovaferquanvamorirla
seva dona, i diu “solo”, que significa
que estàs sol, però també hi diu “sis
solo sonates”. És una muntanya per
escalar,físicamentimentalment,es
necessita un pla per emprendre la
dansa en aquesta xacona, una aventura que m’encanta compartir amb
el públic. El públic és una gran part
de l’experiència, contribueix amb

“La música et dona energia
per rescatar el teu veí”
Anne-Sophie Mutter, violinista, actua al Palau de la Música

PALAU DE LA MUSICA

Anne-Sophie Mutter en una imatge promocional

l’energia, el silenci, l’anticipació.
El recital anirà del barroc de
Bach a Brahms, amb les Tres danses hongareses que tocarà amb el
pianistaLambertOrkis.Ianiràde
Brahms al futur, amb dues peces

del polonès Krzysztof Penderecki, un compositor que li va dedicar a vostè obres destacades.
Sí, Penderecki fa 85 anys el 2018 i
vaig voler celebrar-ho amb el Duo
concertant per a violí i contrabaix, i

amb la 2a Sonata per a violí i piano.
Amb tota la meva admiració i profund amor per la seva música. Penderecki és molt intel·lectual. El seu
és un text profund i emocional i encara que no estiguis familiaritzat
amb la contemporània i et sentis
aliè al llenguatge, et toca. És com
peramisentirparlarespanyol:noel
parlo, el vaig estudiar a l’escola, però puc sentir l’emoció en la llengua.
Com va començar la seva intensa relació amb autors contemporanis polonesos, com ara Lutoslawski?
Em vaig sentir atreta per Lutoslawski. Jo vaig estudiar a Suïssa,
vaig créixer a la frontera amb França, el vaig conèixer i es va convertir
en el meu mentor. Quan va començar a escriure per a mi va sorgir una
fascinació per la música contemporània. Penderecki va escriure molta
música sagrada, oratoris, rèquiems,
i a més és un mestre recordant la
tragèdiadelahistòria:Alesvíctimes
d’Hiroshima, Set portes de Jerusalem... Crec que és com Ai Weiwei
per a la història de la Xina, només
que ell mira la de tot el món. I crec
que ho fa amb les emocions correctes, per curar ferides, les nostres ferides, gran qualitat que no han tingut tots els nostres contemporanis.
Però se l’escolta poc...
Bé, el meu deure com a intèrpret és
fer que el públic s’enamori d’ell.
Que no sigui conegut requereix
aquest pas previ de confiar en l’artista, exigeix una obertura de ment.
Ha estrenat 25 obres. Quin és el
pas següent? Ara sembla interessada en el període de Korngold
després d’haver gravat el seu
Concert per a violí. Farà Walton?
Walton és una cosa que m’encantaria tocar, com Samuel Barber, perquèésunestilencaramassaromàntica però amb una aroma única, i ho
trobo a faltar en el meu repertori.
Però és interessant que em parli de
Korngold, un gran compositor que
va haver de deixar Alemanya i guanyar-se la vida a Hollywood, i jo es-

L’home del sofà, a l’Arqueològic
E L M I RAD O R
Fernando García

L’home del sofà, aquest que ni es
mou a casa mentre la seva dona s’esllomaenlamultitascaquotidiana,ha
entratenviad’extinció.Aquestaésla
creença, pretensió o esperança de
milions de dones a tot el planeta. I en
això confia, i per això treballa, l’associacióYoNoRenunciodelClubde
Malasmadres.Aquestaorganització,
amb el suport de Kaiku Sin Lactosa i
la intervenció artística de Rebeca
Sánchez,vaplantarahiralMatadero
de Madrid una escultura hiperrealistad’untipusassegutenunabutaca
que, prèvia recollida de firmes a tra-

vés de la plataforma Change.org, vol
destinar al Museu Arqueològic de
Madrid: “El lloc que li correspon”.
L’home assegut al sofà, com de fet
s’anomena la figura a mida natural
representativa del marit o company
“quenocol·laboraenlestasquesdela
llar”, va quedar instal·lat al centre
cultural del Matadero amb la confiança que tard o d’hora els responsables de l’Arqueològic l’acolliran en
alguna de les seves sales. “No han dit
que no. Creiem que dependrà de les
firmes que recollim”, van dir les fundadores del Club de Malasmadres,
amb Laura Baena com a portaveu.
Per preparar el descobriment oficial de l’individu apoltronat al sofà
–un senyor amb barba que llegeix la
premsa,comunmiralldelarealitat–,
les organitzadores van instal·lar al

EMILIA GUTIÉRREZ

L’obra L’home assegut al sofà

voltant uns plafons amb eloqüents
dades sobre el repartiment de feines
a les cases espanyoles. La conclusió
més sucosa és: com més visible i gratificant és la tasca, més s’animen ells.
És a dir, els homes de seguida ens
envalentim si del que es tracta és de
fer una paella. Però anar a comprar
l’arròs ens costa. I fer la llista de
la compra... això gairebé sempre ho
fan elles.
D’acord amb un sondeig entre
27.000 persones, mentre que el divertitmomentdebanyarelsnanoses
reparteix amb relatiu equilibri entre
un 38% de casos a càrrec de la mare i
un 24% del pare (l’altre 38% correspon a parelles sense fills o el No ho
sap/Nocontesta),deltemamésmolest d’haver de cuidar les criatures,
de parlar amb els mestres i complir

tic ara molt interessada en la música de John Williams. Va compondre un concert per a violí als setanta
i té una manera magnífica de captar
atmosferes. Després de gravar la 2a
sonata de Penderecki em vaig passar a Williams, oposat a ell, sí, però
interessant a explorar.
Participa en el Yellow Lounge,
el projecte de Deutsche Grammophon que porta la clàssica als
clubs de techno. Per què?
Tenir una atmosfera de club mentre toques peces curtes és una idea
amb força, i una gran experiència
peragentquenoesvolasseuredues
hores a sentir clàssica, però sí sentir-neelsentiment.Lanovageneració de músics també han d’explorar
aquesta relació, perquè el Palau de
la Música sempre serà un centre
neuràlgic per a programes llargs,
però cal explorar també espais petits, íntims, de relax. La clàssica no
és una cosa cool per als mitjans de
EL CAMÍ DE SANT JAUME

“Tocar Bach davant les
roques de Finisterre va
ser una experiència de
bellesa sensibilizadora”
LA SITUACIÓ CATALANA

“No veig per què el
paraigua que és la UE
no pot respectar els
‘backgrounds’ culturals”
comunicació. En general no existim en la vida de la gent. A mi m’encantatocarendiferentsatmosferes,
poder fer acudits, hi ha tantes maneres de celebrar la clàssica...
Ha seguit les notícies de Catalunya?
No soc política. És una situació
complexa i espero que trobin una
solució pacífica i que les protestes
siguin a favor de la democràcia.
Li sembla que el model de la UE
està en dubte?
La UE són diferents cultures sota
un mateix paraigua, cosa que sempre resulta difícil, però no veig per
què la UE no pot respectar els backgrounds. Ser una unió és un contrapunt a una gran Xina o als EUA, una
cosa que ens pot fer forts, i tot i que
és de difícil execució, la idea té gran
valor. Estar unificats pot generar
força, però no es pot actuar amb repressió davant el desig d’independència, un desig de dècades. 

calendaris de vacunes se n’ocupen
les mares en un 50% dels casos, els
pares en un 6% i tots dos en un encoratjador 37%. “Anem millorant”, diuen les Malasmadres.
Pel que fa posar rentadores, la
relació és de 66 (elles) a 13. I per cert
que la llegenda que acompanya
aquestes últimes xifres no té pèrdua:

Malasmadres crea una
figura hiperrealista de
l’home que no fa res a casa
per portar-lo al museu
com a espècie en extinció
“Com tots sabem, la roba bruta té la
facultat de reproduir-se mentre espera a ser rentada. Segur que si augmentés el percentatge d’homes que
posen la rentadora, baixaria la muntanya de la roba bruta”.
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BARCELONA
ARENAs MULTICINEs

33 Buika, durant la seva actuació al Palau de la Música, dilluns.

120 minuts
de llibertat
CRÒNICA Buika va desplegar el temperament

i la seva noció mestissa de la música al Palau
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

A

mb el seu últim disc, l’epé
de cinc cançons Para mí,
Buika desafia el món a concedir-li i concedir-se 20 minuts de quietud, diu ella, com un
bàlsam contra les urgències quotidianes. Aquest dilluns al Palau de la
Música Catalana, nit d’estrena del
Festival del Mil·lenni, van ser més
minuts, fins a 120, perquè la mallorquina es fon amb la seva música i
li passa el temps volant. «També em
passa quan estic fent l’amor amb
tu, Santi», va deixar anar sense immutar-se al final del recital dirigintse al teclista i trombonista, Santi
Cañada.

L’artista mallorquina
va presentar ‘Para mi’,
un epé que funciona com
un bàlsam contra les
urgències quotidianes
Ella és així de natural, i la seva posada en escena ha anat adoptant formes cada vegada més líquides, on
els gèneres musicals es difuminen i
el seu cant ple de temperament conflueix amb les elaborades dinàmiques instrumentals obertes a la improvisació. I amb els seus despresos
comentaris, elogiant la ciutat de
Barcelona («mai és la segona o tercera vegada que la visites, sempre és la
primera») i presumint de la seva posició despresa: «¡Jo ja no tinc edat per
ser només negra!», va exclamar rient quan va venir a dir que en aquesta era global i mestissa «un pot ser el
que li doni la gana».
Buika com a símbol de llibertat,
que s’expressa en aquesta veu arenosa que repassa amb el dit els relleus de cada vers ajustant-se a la se-

va peripècia i vivint-la com una cosa
íntima. Així va ser des de la primera cançó del recital, Sueño con ella,
a través de Si volveré i el tango que
a les seves mans ja no és un tango,
Nostalgias, i el sucós diàleg italo-flamenc, o una cosa així, de Pizzzica di
Torchiarollo, una peça de l’epé que
«serveix per treure a fora el verí». Literalment: al·ludeix a la picada de
la taràntula, la toxicitat de la qual
s’allibera ballant i suant.
AL SEU AIRE / La mallorquina va recor-

dar les seves aptituds per moure’s al
seu aire en un territori entre místic
i sensual: el reggae flotant d’Hijos de
la luna, les ondulacions de Siboney i
el frec de la veu amb el caixó a seques de Las simples cosas. I Santa Lucía,
l’èxit de Miguel Ríos, amb el seu trajecte melòdic desdibuixat. Molta inventiva instrumental i molta artesania en el diàleg dels quatre músics,
perquè aquí no només és Buika la
que es permet jugar amb els límits
de la partitura.
En el tram final, potser empesa
per la sensació que un recital, i encara més al seu estimat Palau, ha d’acabar a dalt de tot, va sortir la Buika exhibicionista, forçant una mica les
coses amb exercicis vocals malabars
a La nave del olvido, mentre, per cert,
anava fent glops a un got opac. «A
veure si el meu germà em reomple
el te», va dir fent broma. Missatge final contra «el feminicidi, l’infanticidi i el feminisme extrem que mata i
ofega homes». En aquell moment va
afegir: «Des que visc als Estats Units
he descobert que també hi ha dones
molt dolentes».
Buika sense pautes, declarant-se
Jodida pero contenta i recuperant les
coplas que la van fer famosa, Ojos verdes i Mi niña Lola, amb seguretat malgrat el punt de desvari final. «Sé que
estic una mica beguda», va xiuxiuejar. Però a Buika no se la tomba així
com així. H

C. C. Las Arenas. 902424243. M.: ds. i dg. www.grupbalana.com.
El pequeño vampiro
h12.00 15.50 20.00 (exc. ds. i dg.)
Enganchados a la muerte 15.40 (exc. ds. i dg.) 20.00
Deep
h12.15 17.50
Annabelle: creation
22.10 i00.15
El muñeco de nieve
h12.15 i00.15
Oro
15.40 17.50 20.00 22.10 i00.15
Nuestra vida en la Borgoña 17.50
Tadeo Jones 2: el...
h12.15 15.40
La llamada
15.40 (exc. ds. i dg.) 20.00
Operación cacahuete 2 h12.00 17.50
The crucifixion
22.10
La batalla de los sexos
16.00 19.00
American assassin
21.45 i00.30
Thor: Ragnarok
h12.00 16.00 19.00 21.45 i00.30
Blade runner 2049
h12.00 15.55 18.50 21.45 i23.00
Yo-Kai Watch: la película h12.15 17.50
Toc toc
15.40 17.50 (exc. ds. i dg.) 20.00
i00.15
Geostorm
22.10
Feliz día de tu muerte h12.15 15.40 17.50 20.00 22.10
i00.15
Pokémon: ¡te elijo a ti! h12.15 15.40
Musa
15.40 17.50 20.00 22.10 i00.15
La librería
h12.00 16.00 19.00 21.45 i00.00
El secreto de Marrowboneh12.00 16.00 19.00 21.45 i00.00
La gran enfermedad...
16.00 19.00 21.45 i00.00

ARIBAU CLUB

Gran Via, 567. T. 902424243. www.grupbalana.com.
Oro
16.30 18.25 20.15 22.05
Estiu 1993 C
16.30 20.20
La cordillera
18.20 22.05

ARIBAU MULTICINEs
Aribau 8. T. 902424243. www.grupbalana.com.
La librería
16.10 19.05 22.00
El secreto de Marrowbone 16.00 20.10 (exc. dj.) 22.10
La llamada exc. dj.
18.05 22.15
La gran enfermedad...
16.00 19.05 22.00
The Square
16.10 19.05 22.00
Blade runner 2049
16.00 19.05

BALMEs MULTICINEs
Balmes, 422-424. T. 902424243. www.grupbalana.com. Mat.: ds. i dg.
Tadeo Jones 2...
h12.20
La batalla de los sexos VO 16.00 22.10
Algo muy gordo
18.20 (VOSA) 20.15
La librería VO
h12.05 16.30 19.20 20.05
Estiu 1993 C, VOSE
h12.15
El tercer asesinato VO
16.30
El secreto de... VO
19.15 22.10
Blade runner 2049 VO h12.00 16.00 19.05 21.40
Spoor (El rastro) VO
16.15 19.10 22.00
Dunkerque VO
h12.05
En cuerpo y alma VO
16.20
La reina Victoria y... VO
19.00
El muñeco de nieve VO h12.00
Amor a la siciliana VO
16.00 18.05
Amazona
20.10
It VO
22.00
A ghost story VO
h12.15 16.05 18.05 20.05 22.05
American assassin VO
22.15
Thor: Ragnarok VO
h12.00 16.30 19.20 22.10
La gran enfermedad... VOh12.00 16.20 19.20 22.05
The Square VO
h12.00 16.20 19.10 22.00
Musa VO
h12.05 18.05 20.10 22.15
Nuestra vida en la... VO 16.00

BOLICHE
Diagonal, 508. Tel. 932171929. www.bolichecinemes.cat.
La gran enfermedad... VO 15.50 18.00 20.10 22.00
El tercer asesinato VO
18.00
La mejor receta VO
16.00 18.00 20.10 22.15
Spoor (El rastro) VO
19.35 21.45
En cuerpo y alma VO
15.50
La librería VO
15.50 18.00 20.10 22.15

BOsqUE MULTICINEs
Rambla del Prat, 103. T.902424243. www.grupbalana.com.
Thor: Ragnarok
16.00 19.00 22.00
El tercer asesinato
15.50 (dv., dc. i dj.)
Tadeo Jones 2: el...
16.00 (ds. i dg.)
Toc toc 18.10 (ex. dj., ds. i dg.) 20.10 (ex. dl., dt. i dj.) 22.15 (ex. dj.)
Operación cacahuete 2 18.00 (ds. i dg.)
Oro dj.
15.55 19.00 20.00 22.20
Oro exc. dj.
15.55 18.05 20.15 22.25
Blade runner 2049
15.55 19.10 21.40 22.20
La batalla de los sexos
16.15 19.05 22.10
Deep
16.05 (ds. i dg.) 18.10 19.10
The Square
16.00 19.00 22.00
La llamada
22.20
El secreto de Marrowbone 15.55 20.10 22.25
La gran enfermedad del... 16.10 19.10 (exc. dj.)
La librería
16.05 19.05 22.05

CINEMEs GIRONA
Girona, 175. T. 931184531. www.cinemesgirona.cat. Cicle Cinema i Drets
dels Infants: dg., 11 h: «El zoo d’en Pitus», C. Dv., 20 y 22 h: FICMA, VOSE.
Dc., 20 h: «Constructing Albert». Dj., 19 h: Footprint, VOSC. Dv., ds.i dg.: Asian Film Festival Barcelona (www.asianfilmfestival.barcelona).
El tercer asesinato
18.00 (dl. i dc.)
Spoor (El rastro)
17.45 (dl. a dj.) 22.00 (dj.)
Spoor (El rastro) VO
20.00 (dl. a dc.)
Algo muy gordo
20.15 (dl. a dj.) 22.00 (dj.)
La pell freda C
18.00 (dl. a dc.) 22.00 (dj.)
Fantasía by Escribà C
16.00 (dc. i dj.)
Amor a la siciliana VO
16.00 (dt. i dc.) 17.00 (dj.) 20.00 (dl.)
Los preciosos días... VOSC 16.00 (dt. i dc.)

CINEsA DIAGONAL
Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. T. 902333231. G.: divendres i vigílies de festius.
Matinals: dissabtes i festius. www.cinesa.es.
American assassin
20.20 22.20 i01.00
Annabelle: creation
i01.00
Blade runner 2049
19.00 22.10

Cars 3
h12.10
Deep
h12.00 16.00 1
El pequeño vampiro
18.30
El secreto de Marrowbone h12.00 16.00
i00.50
Enganchados a la muerte 22.00 (dv., dl., dt.
Feliz día de tu muerte h12.00 16.10
i00.20
Gatos: un viaje de...
h12.00
Geostorm
20.35
Kingsman: el círculo... i00.20
La batalla de los sexos
19.30 (dv., dl., dt.
La gran enfermedad...
16.00 22.35 i
La librería VO
h12.10
La librería
16.00 18.10
La llamada
22.45
Musa
h12.00 16.00
i00.40
Operación cacahuete 2
18.00 (dt.) 18.1
Oro
h12.10 16.00
i00.40
Pokémon: ¡te elijo a ti!
16.00 (ds. i dg.)
Thor: Ragnarok VO
h12.15 20.10 (dt
Thor: Ragnarok
h12.00 16.20
19.10 22.00 i
Toc toc
16.00 (exc. ds. i d
Tu mejor amigo
16.00 (dv., dl., dt.
Yo-Kai Watch: la película h12.00 17.00

CINEsA DIAGONAL MA

Diagonal, 3. T. 902333231. G.: dv. i vig. fest. M.: ds
Pokémon: ¡te elijo a ti!
15.40 (ds. i dg.)
American assassin dv. a dg. 16.00 20.10
American assassin resta 16.45 19.30 2
Annabelle: creation
20.10 22.30 i0
Cars 3
h12.20
Deep
h12.20 16.00 1
El secreto de...
h12.00 16.00
i01.00
Enganchados a la muerte 15.50 19.50 (d
20.10 (exc. ds. i d
22.30 (exc. ds. i d
Feliz día de tu muerte h12.15 15.50
i01.00
Gatos: un viaje de...
h12.20
Geostorm
17.00 19.30 2
It
i00.35
Musa
h12.15 16.45
Operación cacahuete 2 h12.20
Oro
h12.15 16.00
i01.00
Tadeo Jones 2: el...
18.20
The crucifixion
15.50 (exc. ds. i d
Thor: Ragnarok VO
h11.50 20.40 (dt
Thor: Ragnarok
h12.00 16.20
22.00 i23.20 i0
Toc toc
16.00 18.10 2
Yo-Kai Watch: la película h12.30 15.45 (d
18.05 (exc. ds. i d

CINEsA HERON CITy

Andreu Nin, s/n. T. 902333231. Golfes: divendres i
dissabtes i festius. www.cinesa.es.
American assassin
h12.00 20.20
Annabelle: creation
17.00 19.20
Blade runner 2049
16.00 19.15 2
Cars 3
h12.30
Deep
h12.10 16.00 (d
El muñeco de nieve
23.10 (divendres)
El pequeño vampiro
h12.05 16.05 (d
El secreto de... h12.15 16.00 18.00
Enganchados a la muerte 15.45 (exc. ds. i d
Feliz día de tu muerte h12.15 16.10
i01.00
Gatos, un viaje de...
h12.30
Kingsman: el círculo...
22.30
La batalla de los... ds.i dg. 20.00 22.30
La batalla de los... resta 15.45 20.20
La cabaña
i01.00
La gran enfermedad... ds. i dg.
16.10 2
La gran enfermedad... resta
15.45
La librería
h12.20 15.45 18.10
La llamada
15.45 (exc. ds. i d
La mejor receta h12.10 16.10 18.20
Musa
h12.10 15.45 18.10
Operación cacahuete 2 h12.15 15.45 (d
18.20 (exc. ds. i d
Oro
h12.10 15.45 18.10
Pokémon: ¡te elijo a ti! h12.15 18.45 (d
Tadeo Jones 2: el...
h12.10 16.05 (e
The crucifixion
22.50 i00.50
Thor: Ragnarok
h12.00 16.20
22.00 23.20 (d
Toc toc
15.50 22.45 i0
Yo-Kai Watch, la película h12.15 15.50 (d
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Pokemon: ¡te elijo a ti! h12.10 16.00 (d
American assassin
17.50 20.10
Annabelle: creation
17.00 (dl. a dj.)
Blade runner 2049
16.20 (exc. ds. i d
Deep
h12.15 16.15
El secreto de...
h12.00 15.50 18
20.20 22.40 i0
Enganchados a la muerte 15.50 18.00
Feliz día de tu muerte h12.00 15.50
i01.00
Geostorm ds., dg., dc.
16.45 21.30 i0
Geostorm resta
16.10 18.15
It
i00.15
La Lego Ninjago película h12.15
Musa
h12.15 17.00
Operación cacahuete 2 h12.15 16.15 (d
Oro
h12.00 16.00
i00.40
Tadeo Jones 2: el...
h12.15 16.45 (d
The crucifixion
22.45i01.00
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A Orquestra de Cámara
Galega actúa este sábado no
Teatro Principal da Estrada
REDACCIÓN

■

A Estrada

O Teatro Principal da Estrada
brindará este sábado o seu escenario á Orquestra de Cámara Galga, que ofrecerá un concerto de
balde que esixe a retirada previa
de invitación no departamento
de Cultura do Concello. Os interesados poden achegarse ao
consistorio en horario de 09.00
a 14.00 horas ou na propia billeteira. Dende o Concello lembrouse que esta será a terceira actuación da orquestra dentro das promovidas dende a Deputación de
Pontevedra e enmarcadas no
Ano do Patrimonio. O concerto
arrancará ás 20.00 horas.
A Orquestra de Cámara Galega (OCG) foi fundada no ano
1995 por iniciativa de Rogelio
Groba Otero e está integrada por
músicos formados en diferentes
conservatorios europeos.
Nesta ocasión a agrupación
fará un percorrido no tempo e

no espazo, interpretando pezas
de compositores como os alemáns Haendel, do século XVIII e
Baermann, do século XIX; o británico Holst, a cabalo entre os séculos XIX e XX; o arxentino
Piazzola do século XX; Aguiar
desde Brasil e non faltará unha
peza de Rogelio Groba, compositor con máis de 720 obras catalogadas.
A Orquestra de Cámara Galega realizou concertos nos principais espazos escénicos españois
como o Auditorio Reina Sofía, en
Madrid; no Palau de la Música,
en Barcelona; na Real Maestranza, de Sevilla; na Sala Mozart, de
Zaragoza, entre outros lugares.
No ámbito internacional foi a primeira orquestra profesional galega en actuar en Nova York na
famosa sala Merkin Hall da Fundación Kaufman, fixo unha xira
por Holanda e Arxentina, e actuou tamén no Spanien Modern
Musikfestival na cidade de Viena.

15 Noviembre, 2017
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EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA / ELECCIONES 21-D

Se van por
su propio pie

No se pronuncia

Desaparecen

Se replieglan

Gabriela Serra
CUP

Sin escaño pero seguirán
en la dirección del partido

Irene Rigau
Junts pel Sí
Lluís Rabell
Catalunya Sí que es Pot

Germà Bel
cabeza de lista
por Tarragona
Junts pel Sí

Lluís Corominas
mesa soberanista
del Parlament
CDC

Marta Pascal
CDC

Joan Coscubiela
Catalunya Sí que es Pot

Toni BOLAÑO

Apenas quedan horas para saber
quiénes forman parte de las listas.
El viernes de esta semana se cierra
el plazo y el PDeCAT celebrará hoy
su Consell Nacional. El partido de
Puigdemont se pondrá a su disposición, aunque no está tan claro
que el que es su «supuesto» candidato les facilite la composición de
su lista. Los nombres que acompañarán a Puigdemont son el secreto
mejor guardado. El nuevo líder del
PDeCAT que reniega del PDeCAT
«quiere sorprender y poner de los
nervios a sus oponentes», apuntan
fuentes del partido en una clara
referencia a ERC. Lo único que está
claro a estas alturas es que muchos
de los diputados de la última legislatura, que apenas ha durado 22
meses, no repetirán escaño.
Unos se van por su propio pie. El
«procés» les ha dejado tocados y
también procesados. Es el caso de
la Mesa soberanista del Parlament.
Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís
Guinó, y Ramona Barrufet se han
alejado del cáliz electoral. La presidenta, Carme Forcadell, no respira y parece que no quiere repetir
por consejo de sus abogados, aunque ERC le aprieta y le ha reservado
un puesto. La ex presidenta de la
Mesa sólo se plantea concurrir si
en el programa republicano no hay
ninguna alusión explícita a la independencia, que pudiera hacerla
incurrir en reiteración delictiva.
Antes que ellos, otros abandonaron. Artur Mas, otrora todopoderoso dirigente nacionalista ya no

Lluís Guinó
ex vicepresidente
del Parlament
Junts pel Sí

Carles Puigdemont
ex presidente
de la Generalitat

Jordi Cuixart
Òmnium Cultural

Albert Batalla
Junts pel Sí

Artur Mas
PDeCAT

Anna Simó
mesa soberanista
del Parlament
ERC

David
Bonvehì
CDC

Anna Gabriel
CUP

Carme Forcadell
ex presidenta
del Parlament
ERC
Ramona Barrufet
mesa soberanista
del Parlament
PDeCAT

Germà Gordó
ex gerente de
PDeCAT

Montserrat
Candini
Junts pel Sí

De Forcadell a Cuixart: la
lista negra del «procés»
El líder de Ómniun encarcelado no concurrirá el 21-D mientras la
presidenta del Parlament duda por las consecuencias judiciales
es diputado. Irene Rigau tampoco
repetirá en las listas y comparte
banquillo con Mas. Otros preﬁeren
decir que se van antes que no les
llamen. Es el caso del cabeza de
lista en 2015 por Tarragona, Germà
Bel. Tampoco repetirá. Ha esperado hasta el último momento, pero
parece que el teléfono no le suena.
Y otros preﬁeren mantenerse al
margen porque ya tienen bastantes problemas, judiciales se entiende. Es el caso de Jordi Cuixart que
ha declinado ir en las listas.
También los hay que han jugado
con fuego y se han quemado. Germà Gordó, ex gerente del PDeCAT,
ex secretario general de Presidencia y ex consejero de Justicia, no se
sentará en el nuevo Parlament. Se
presenta a las elecciones y salvo un
«milagro» no saldrá elegido. Sobre
él penden investigaciones judiciales sobre el 3%, aunque se libró de
reﬁlón del «caso Palau», que es la
espada de Damócles que trae de
cabeza a la antigua Convergència.

Puigdemont, con Marta Rovira, estrenó corte de pelo ayer

UN «FRENTE COMÚN» DESDE BRUSELAS
La secretaria general de ERC
y número dos de la lista para
el 21-D de su partido, Marta
Rovira, mostró ayer en
Bruselas su voluntad de
crear un «frente común»
con la lista liderada por
Carles Puigdemont, Junts
per Catalunya, con un
programa «coordinado»,
aunque por separado.
Rovira viajó ayer a Bruselas

Benet Salellas
CUP

para reunirse con
Puigdemont y los cuatro
exconsellers que le
acompañan en la capital
belga (Clara Ponsatí, Toni
Comín, Meritxell Serret y
Lluís Puig) para trazar la
«estrategia política» de cara
a las elecciones del 21-D, así
como la «estrategia jurídica»
ante los tribunales de ambos
países, informa Efe.

La sentencia se conocerá de forma
inmediata y en el PDeCAT se han
puesto ya los diques de contención
que apuntan a una dimisión formal de Artur Mas, que aún es, y sólo
es, presidente del partido.
Como Puigdemont ha dejado en
fuera de juego al PDeCAT y lleva
sus siglas enmascaradas en estas
elecciones, los mandamases del
partido se han refugiado en su
sede. Puigdemont no quiere que
vayan en su lista, pero ellos tampoco quieren ir en la suya. Marta
Pascal y David Bonvehí, los máximos dirigentes del partido, preﬁeren plegar velas y preparar la batalla que se avecina en las municipales, el último gran bastión de poder
que le queda al PDeCAT. No serán
los únicos. Algunos alcaldes postconvergentes como Montserrat
Candini o Albert Batalla tampoco
repetirán.
No sólo en el independentismo
hay damniﬁcados. Catalunya Sí
que es Pot pasa en 2017 a mejor
vida, siendo sustituida por Catalunya en Comú. Ni Lluís Rabell ni
Joan Coscubiela volverán al Parlament ni tienen ganas. Sus malas
relaciones con Colau son evidentes y aprovecharon la ruptura del
pacto con el PSC para hacer una
entrada de defensa cañero a la
espinilla de la alcaldesa. Capítulo
aparte merece la CUP. Ni Anna
Gabriel, ni Benet Salellas, ni Gabriela Serra volverán a ocupar escaños, pero seguirán en la bancada
dirigente de la CUP. Es la manera
de hacer de los «anticapis», sólo
permanecen una legislatura.
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