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Una festa musical
La creació de Haydn
Director: William Christie

Palau de la Música, 14 de maig

L

a interpretació de
l’oratori La Creació,
(1798) de Franz Joseph Haydn (1732-1809),
és, sempre, una festa musical. Si a la interpretació
afegim la presència del cor
i l’orquestra de Les Arts

Florissants de William
Christie, la festa s’engrandeix fins a graus superlatius. I això és el que es va
poder viure al Palau de la
Música, dilluns, en el darrer
concert de la residència
dels esmentats equips musicals de Christie, que, en
anteriors temporades, havien portat a la sala modernista potents versions de la

Missa en si menor BWV
232, de J.S.Bach, i El Messies, de G.F.Händel.
Amb molt bon criteri,
William Christie i Víctor
Garcia de Gomar, artífex de
la programació al Palau,
van triar, per a aquest darrer concert de la residència, l’esmentat títol haydnià, que, tanmateix, cal
comprendre com la res-

P.3

posta de Papà Haydn a
l’audició realitzada, durant
la seva estada a Anglaterra,
d’alguns oratoris händelians. A partir d’aquí, la història és prou coneguda.
Haydn, després d’una prodigiosa i reconeguda carrera compositiva, va signar, al
final d’aquesta, una de les
pàgines referencials de la
història de la música occidental.
Escoltar aquesta obra
amb instruments originals i

criteris històrics ens permet d’escoltar-la amb colors tímbrics pròxims als
que van sonar en les estrenes vieneses de 1798 (privada) i 1799 (pública), però
també conèixer la visió i els
enfocaments interpretatius
del director nord-americà.
Christie en va realitzar
una versió lluminosa, exultant, en què va permetre
fer brillar les forces corals i
orquestrals i, a la vegada,
fer-nos adonar de les es-

mentades arrels i influència händelianes de l’obra.
Un reeixit trio de solistes,
en què va sobresortir la sublim soprano Sandrine
Piau, va acabar de formalitzar la festa musical que,
segons el mateix Haydn, no
havia estat composta per
ell sinó per una potència
superior. Encara avui, versions com la de dilluns de
Les Arts Florissants ens
porten al territori de l’inefable. ■

ferir música, performança i, sobretot, poesia
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Les Arts Florissants
Obra: Die Schöpfung (Haydn)
Director: William Christie
Solistes: Sandrine Piau, soprano;

Hugo Hymas, tenor, i Alex Rosen, baix
Lloc i data: Palau de la Música
(14/V/2018)
JAUME RADIGALES

Amb la interpretació de Die
Schöpfung (La Creació), l’oratori
més cèlebre i reeixit de Franz joseph Haydn, culmina William
Christie el cicle oratorial de Palau 100, després de lloades interpretacions de la Missa en si menor de Bach i del Messies de
Händel.
La partitura haydniana, revestida d’optimisme i d’un impuls vital encomanadís i vigorós, és una
pàgina de grans dificultats, tant
per als solistes com per al cor i
l’orquestra. William Christie, que
treballa amb el seu equip habitual, va exhibir el resultat d’una tasca minuciosa davant de Les Arts
Florissants. I, si el passatge inicial
destinat al caos va patir algun
desajust deixant sentir alguna
nota en fals, a partir de l’esclat lumínic subratllat pel cèlebre acord
en do major les coses van anar
a més.
La feina cohesionada de les
seccions orquestrals i el rendiment coral, especialment a la segona i tercera parts, van deixar
empremta en la lectura d’aquesta
Schöpfung que, a més, va aplegar
un públic nombrós al Palau de la
Música Catalana, lliurat a la causa i amb ovacions generoses al
conjunt francès.
El capítol solístic va ser menys
llaminer, tot i la veu espúria de la
soprano Sandrine Piau, excel·lent en totes les seves intervencions i amb les agilitats de la
part de l’arcàngel Gabriel molt
ben resoltes. Correcte va ser el tenor Hugo Hymas en la pell d’Uriel i veu massa jove la del baix
Alex Rosen com a Rafael i
Adam.
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Winterreise

Beethoven
heroic

Versi6del Viatged’hiverndeSchubert
ambel contratenor(!) XavierSabata
desolista. Undelsciclesdecan~:ons
m~simpressionants,
enla veuplena
dematisosd’un dels contratenorsm~s
destacats
deI’actualitat, al costatde
Francisco
Poyato,undels granspianistes
i pedagogs
del lied decasanostra.
-~L’Auditori.
M:Marina.
Dijous
17.20
h. 28(;.

LaSimf~)nicadelVall~scontinuaamb
la sevatemporada
al Palauambun
programa
oninterpretaranel Concert
per a pianoi orquestran~m.5 (ambPaul
Lewiscoma
solista) i la Simfonia
n~m.3,
Heroica,les duesdeBeethoven.
Obrir~el
concertLincoln,deJohnWillia ms.
-~Palau
dela Mtlsica.
M:Urquinaona.
Dissabte
19.19
h. 18-72
(;.

Pl~cidoDomingo
Miteviventdela Iirica, el tenormadrileny
de77anys
tornaal teatre dela Rambla
peroferir unrecital, ambla
sopranoAna
MariaMart~nez
i I’OrquestraSimf6nica
del
Liceu,quedirigir~ Ram6nTebar.
El repertoriincloudes
demesicabarrocafins a pecescontempor~nies.
-~ Gran
Teatre
delLiceu.
M:Liceu.
Diumenge
20.18
h. 11-223
(~.
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Una mostra
traça al Palau
la trajectòria
de Ros Marbà
Redacció

BARCELONA

Més de vuitanta documents, entre fotografies,
algunes d’inèdites, contractes artístics, correspondència, programes de concerts i partitures originals, integren l’exposició
Antoni Ros Marbà. 80
anys vivint de la música,
que es va inaugurar ahir al
Palau de la Música. Amb
aquesta mostra es tanquen els actes commemoratius que la institució
barcelonina ha dedicat al
mestre amb motiu del seu
80è aniversari i que ha
comportat que s’hagin fet
tres concerts i una conversa oberta. Ros Marbà, que
ha viscut alguns dels èxits
més importants de la seva
carrera al Palau, està considerat “un nom fonamental de la cultura de les darreres dècades”, amb nombrosos premis en el seu poder. L’exposició, que es podrà visitar gratuïtament
fins al pròxim 20 de juliol
al Foyer, s’ha dividit en set
àmbits, en els quals es repassen des dels seus inicis
professionals fins a l’actualitat. Especialment, es
posa en relleu “la intensa
vida artística que ha protagonitzat al capdavant
d’una gran quantitat d’orquestres a Europa, Amèrica o Àsia, i havent dirigit
grans solistes de relleu nacional i internacional”.
L’exposició inclou documents i imatges del fons
del director català, que recentment ha cedit el material en dipòsit al Centre
d’Estudis de Documentació de l’Orfeó Català (Cedoc). ■
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ELS IMPERDIBLES
Menja!

JethroTull, encarnats
enel lideratged’lan
Anderson,
celebren50 anys:reviviu el seu
can£oner
el dr. 22al Palaudela ML~sicadins del
FestivalMil.lenni: clatelladespoetiques
defolk,
jazzi hard-rock
a la intoler~ncia.

Gr~ciajano ~sel barri del xauarma:
ho
certifiquen les Jornades
Gastronbmiques,
enles qualsIlocs cornel Lluritu (foto), la Xula
Taperia,LaPubillao el Petit Capetfan menL~s
tancatsa preusinteressants.Fins al 4 dejuny.
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Explicar amb versos la diversitat urbana

El Palau de la Música acull aquesta nit el 34è Festival Internacional de Poesia de Barcelona
JORDI NOPCA
BARCELONA

Fa més de tres dècades que el Festival Internacional de Poesia de
Barcelona ofereix, un cop a l’any, un
dels recitals més multitudinaris de
la ciutat. Aquesta nit, a partir de les
21 h, el Palau de la Música congregarà més d’un miler de seguidors de la
poesia, que escoltaran cinc propostes de llocs i abast molt diversos,
agermanades en aquesta ocasió perquè les obres dels participants “estableixen una hermenèutica amb el
territori i s’identifiquen amb les
ciutats”, comenta Àngels Gregori,
codirectora del festival juntament
amb Mireia Calafell. Recitaran Maria Cabrera, Hollie McNish, Najwan
Darwish, Marta Ana Diz i Adam Zagajewski, i l’acte comptarà amb la
direcció escènica i coreografia de
Marina Mascarell.
L’única poeta catalana d’aquesta edició és Maria Cabrera. Nascuda
a Girona el 1983, va guanyar el premi Carles Riba amb el seu tercer llibre de poemes, La ciutat cansada
(Proa, 2017). “Les paraules a vegades es poden convertir en presons
del sentit –explica l’autora–. Inten-

to mostrar la relació entre el dedins
i el defora, entre la desemparança
que sento i com es relaciona amb
l’entorn”. Al Palau, Cabrera llegirà,
entre altres poemes, Disposició natural, on comença parlant del “vent
que inclina els arbres / com la set les
persones” i arriba fins a sota de les
Rambles, on a dins de les clavegueres “inquieta i mou les rates”.
La britànica Hollie McNish també va néixer el 1983. “Em costa parlar del que escric perquè no estic

Drets, Àngels
Gregori, Marta
Ana Diz, Maria
Cabrera, Hollie
McNish, Adam
Zagajewski i
Najwan Darwish.
Assegudes,
Marina
Mascarell i
Mireia Calafell.
PEP HERRERO / ICUB
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gaire segura del que voldria dir –admet–. Quan tinc necessitat d’expressar-me ho faig escrivint. No soc
una poeta que explori totes les possibilitats del llenguatge. De fet, hi ha
lectors que m’han dit que el que escric és vulgar i bàsic, però faig el que
sento”. McNish fa gires per presentar cadascuna de les seves novetats,
que contenen versos com aquests:
“En general els immigrants aporten
més que no resten”. Adam Zagajewski, que va rebre el premi Prin-

cesa d’Astúries el 2017, és un dels
grans referents contemporanis gràcies a llibres com Terra del foc, Antenas i Dos ciudades. “Els poetes són
presocràtics. No entenen res”, afirma al seu últim volum, Asimetría
(Acantilado, 2017). “La poesia mostra les tensions entre l’art i la bellesa, és l’art de la contradicció”, recorda l’escriptor polonès.
Najwan Darwish treballa des de
Jerusalem, “una ciutat entre perduda i robada des de la creació de l’Estat d’Israel ara fa 70 anys”. Per a
Darwish, que ha publicat llibres
com Nada más que perder (Valparaíso, 2016), el poeta “treballa el llenguatge, la geografia i la història”.
Precisament per fugir d’un episodi
fosc de l’Argentina, la dictadura militar de la segona meitat dels 70,
Marta Ana Diz es va instal·lar als Estats Units, on després d’anys de dedicar-se a la docència universitària
va debutar amb Long island notebook (2009). A partir del 2010 va recuperar el castellà amb Sin cazador,
los ciervos. “El que importa en poesia no són els grans temes, que sempre són els mateixos (l’amor, el viatge, la mort, la pèrdua), sinó el que no
es pot dir, el ritme, allò que acosta
els versos a la música”, afirma.e

cuarto secreto para sentirse a
salvo. Por eso eleva la voz, utiliza el falseto, se refugia en ese
personaje donde sentirse protegido para hablar de dolor. Un
artista doble, sensible y emocional,
EL cantante aterrizó en un
Sant Jordi convertido en caba-
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su colaboración
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con Disclosure cumplió su pro- los grandes clásicos
cantante, que invita a compar-

La ciudad y el espacio urbano protagonizan el
Festival Internacional de Poesía de Barcelona en el Palau
L. R. - Barcelona

El poeta polaco Adam Zagajewski

«Money onmy mind» convirtió
al Palau en una gran fiesta, y
sólo necesitó estar sentado y
darse golpes a lapierna. Aquí ya
entramos en la segunda parte
de un concierto que cerraría
con «Too good at goodbyes»,
ante de «Stay with me» en los
bises.

El 34 Festival Internacional de
Poesía de Barcelona reunirá
este miércoles en el Palau de la
Música Catalana a cinco poetas
internacionales en una impactante velada que reflexionará
sobre la noción de ciudad y el
espacio urbano como lugar con
el que establecer nuevas dialécticas poéticas, y que contará
con una coreografía de la bailarina Marina Mascarell. Según las dos directoras de esta
edición, Àngels Gregori y Mireia Calafell, el festival dará a
voz a cinco poetas que tratarán
cuestiones como el desarraigo,
el cuestionamiento de la identidad, el concepto de retorno, el

viaje y las migraciones desde la
noción de ciudad.
En esta noche mágicaparticiparán la catalana Maria Cabrera, el palestino Najwan Darwish, la argentina Marta Ana
Diz, la inglesa Hollie Mcnish y
el polaco Adam Zagajewski,
cuyas obras «establecen una
dialéctica concreta con distintos territorios, especialmente
en el caso de Darwish con Palestina y de Zagajewski con
Polonia», según las directoras
del certamen.
Para Gregori y Calafell, el
«magnetismo frágil y contundente» de la poesía de Cabrera,
así como la contraposición y la
nostalgia entre la ciudad de
origen y la de destino que trata
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la obra de Ana Diz, nacida en
Buenos Aires y actualmente
residente en Estados Unidos.
Las directoras también remarcaron que la cuestión de la migración y la multiculturalidad
que aborda la poesía de Mcnish
«reflexiona sobre las lenguas
que habla una ciudad y a cuáles
les da voz», además de preguntarse de quién es la calle y
cuáles son los recorridos que
las urbes permiten realizar a
sus ciudadano.
De la obra de Darwish y Zagajewski las directoras destacaron su potente denuncia política, tanto en el caso de Darwish,
de quien aseguran que «escribe
desde la herida para reivindicar la libertad», algo que tam-

bién ocurre en el caso de Zagajewski.

Un poeta inspirado
Darwish aseguró ayer que
siempre ha actuado como un
historiador «que realiza un seguimiento de las ciudades heridas, viviendo colonizado por
gente que día y noche trabaja
para eliminar las huellas que
vas dejando», reivindicando la
poesía como la única ciudad
posible. La velada contará con
una coreografía diseñada por
Marina Mascarell que «intentará mostrar la conexión entre
danza y poesía», y que estará
interpretada por las bailarinas
Eli Cohen y Maud de la Purificación.
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Deizquierdaa derecha,de pie: ]~ngelsGregori,MartaAnaDiz, MariaCabrera,Hollie McNish,Adam
Zagajewski
y Najwan
Darwish.
Sentadas,
MarinaMascarell
y Mireial Calafell./PEP
HERRERO

La ciudad,

un poema

La urbecomodesarraigoo refugio, hilo del XXIVFestival
Internacionalque cierra hoy en el Palaula BarcelonaPoesia
CARLE8
GELI.Barcelona
La ciudad comolugar de desarraigo, faltado de patria y vinculos; o comoidentidad; o comolugar de huida y posterior retorno;
o comorefugio de un desplazamiento; o comoterritorio de preguntas; o, mis sencillamente, como encarnaci6n de un cansancio... Todasesas miradaso sensaciones sobre la urbe funcionan
comohilo conductor de los versos de los cinco poetas que conformanel cartel del ya XXIV
Festival Internacional de Poesia de
Barcelona, que se celebra esta
nocheen el Palau de la Mflsica y
que pone el brochefinal a Barcelona Poesia, la semanadedicada
al gEneroorganizadapor el Consistorio, bajo la direcci6n de Mireia Calafell y AngelsGregori.
"La ciudad me produce una
sensaciEn carcelaria: proyecto
dudas y desamparos en esa estructura externa, en ese paisaje
exterior, queen cambiome sirve
para mirarmeadentro’, se definia ayer mismoMaria Cabrera
(Girona, 1983), hoy voz claramente al alza: la autora de La
ciutat cansada(2017, premioCarles Biba) es ella mismarapsoda
de grupos comoVladivostok o E1
PEsol FerEstec, mientras los Manel o Silvia PErezCruzhart musicado sus poemas.
Quizi porque naci6 en Buenos Aires (1942) y desdelos primeras dictaduras militares fij6
su residencia en EEUU,la argentina MartaAnaDiz prefiere (espera estar haciendo, en realidad)
pensar su vida "comoextranjeda, no comoexilio: es la condici6n del arte set extranjero",sostiene, porquecree que "el hibito,
la costumbre, se 1o cometodo’,
fagocitaci6n imposiblesi uno no
rive estable. "Meprenden dos o
tres palabras,unritmo...", dice sobre la genesis de su poesia (P/edrosrosados);"poetisade los finales perfectos", comola define

Lashistorias
negligidasdel
bardopalestino
"La poesia es la dnica ciudad
posible paraun poeta",dice
conunasonrisa triste el
palestino nacido en 1978en
JerusalGn NajwanDarwis,
poeta y periodista, con su
obra (Nadarods qne perde~,
No eres poeta en Granada...)
traducida a mils de 20 idiomas, quinto bardoinvitado
hoy al festival Internacional
de Poesia de Barcelona. No
puedeporter otto rostro: no
hace ni 24 horasde la matanza de m~is de mediocentenar
de compaWiotas
por parte de
Israel tras las protestaspot el
traslado de la embajada
judia
a JerusalEn. Ruinas, bombas,
refugiadoso expulsiones
pespunteansus versos. "Haifa
o Jaffa ahora son colonias, no
ciudades; es una experiencia
singularvivir colonizado...
Los poetas buscamoshistorias negligidaspor los otros.
Esas historias, el lenguajey
la geografia conformanla
raz6nde ser de un poeta".

normal, simple, comos61o puede serlo cuandoescribes para ti;
cuando eso no guste, buscarE
otro trabajo", asegura con un hilo de voz quien, en cambio, ha
obtenido en su pals, desmintiEndola, el prestigioso premio Ted
Hughespor su libro de memoria
poEtica NobodyTold Me.

Danza, ruidos y votes
Sencilla tambiEnparece la poesia del polaco AdamZagajewski
(1945, Lw6w,hoy Ucrania), candidato al Nobel. Pero es engafioso: busca, comodicen Calafell y
Gregori, "el pesode la vida, quiz/t porque ha perdido dos patrias, pero porfiaba pot una tercera, la poesia es su pais y su
ciudad". Un tiempo crey6, al
principio, que "la poesia se basaba en la politica, pero era un
campomuylimitado y lo dejE;
ahora he vuelto pot el lamentable gobierno ultranacionalista
en el poderhoyen mi pais", dice.
En cualquier caso, entiende la
poesia como"el arte de la contradicci6n, c6moirboles o p~tjaros,
la naturaleza, convivecon la urbe..., esa tensi6n entre maly belleza, la crueldadcotidiana.., el
sufrimientono tiene fronteras...
Mi mfiximaambici6n es no perder los limites de esta contradicci6n", deja caer con ritmo lento,
Francisco Brines, sobre la urbe casi cansino, y mils de una vez
1o tiene claro: "Nuncase puede con los ojos cerrados, el autor de
volver: la ciudad siemprees otra Asimetria.
porquetfi eres otto; eso de volver
"No querla trasponer un esquedalindo para el tango".
pectficulo sino crear unopropio,
Hollie McNish(Beading, Bei- queria vet c6mola ciudad escrino Unido, 1983) nuncaha vivido be el cuerpo, comoesa marabunen una gran ciudad, pero su lirita de sonido y gente muchasveca recoge la vida en gueto o los ces no deja olrte a ti mismodequejas de sus compatriotas por masiado bien", comenta Marina
la apertura de tiendas pot pa- Mascarell,encargadade la direcquistanies o chinos o el impacto ci6n escEnicay de la coreografia
de la publicidad: transita pot del Festival. Esta vez, parecentoella. "Escribir poes~aes mi for- dos voces demasiadofuertes comade diario personal; no tengo mo para que la ciudad pueda
un IExico extenso, mi poesia es ahogarlas.
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Poemes
d’adolescència
EL MIRADOR
Magí Camps
Què li preocupa a un adolescent?
Què vol dir nosaltres? Es pot fugir? Es poden comptar les estrelles? Si algú no ens agrada li podem dir que és com “el wifi amb
una ratlleta”, “les vores de la pizza que ningú no es menja”, “la
menstruació” o “la teletienda”?
Tot això i moltes coses més ho
van performar ahir, a l’espai de
creació de la Fabra i Coats, els nanos que durant tot el curs han

preparat Orgull de classe / En residència, creadors als instituts de
Barcelona.
Alumnes i docents dels instituts barcelonins de secundària
Josep Comas i Solà, Narcís Monturiol i Milà i Fontanals, a càrrec
d’Anna Pantinat, Martí Sales i
Maria Arnal, respectivament, van
presentar el seu treball poètic,
però també musical i de moviment. Canalla dels barris de Trinitat Vella, Montbau i el Raval
van dialogar amb els poetes i van
fer les seves pròpies creacions.
Ara sonava un xilòfon, ara un
theremin (un “instrument electròfon que utilitza un sistema

ANA JIMÉNEZ

Els alumnes van oferir música, performança i, sobretot, poesia

un aparell que repeteix la veu, la
multiplica i l’allarga.
Ara feien una coreografia, ara
proclamaven el dia que van néixer i fins i tot feien cant coral amb
les dates dels seus natalicis. “Una

d’ones hertzianes i té cinc octaves, en el qual el so es regula amb
la mà mitjançant una antena vertical i una altra d’horitzontal”, segons definició del Termcat). Encabat hi incorporaven un looper,

experiència molt enriquidora”,
en paraules dels poetes en cap,
plena d’accents de tot el món. Cal
remarcar que aquests tres instituts tenen alumnes de famílies
arribades de tot arreu.
El programa En Residència
busca precisament crear teixits i
complicitats, “a través de metodologies diverses, un corpus de
jocs, melodies i textos, creats de
manera compartida”, per presentar-los en aquest espectacle “insòlit i atrevit”, diu el fullet.
A la nit va ser el torn de l’asturià
Rodrigo Cuevas, “el rei de l’electrocuplé”, que, expressant-se en
bable i castellà, es va posar El
mundo por montera.
Avui es tanca l’edició actual de
Barcelona Poesia amb el 34è Festival Internacional de Poesia. Al
Palau de la Música se sentiran les
veus de Maria Cabrera, Najwan
Darwish, Marta Ana Diz, Hollie
McNish, Adam Zagajewski i la
coreògrafa Marina Mascarell.

CRÍTICA DE CLÀSSICA
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Les Arts Florissants
Obra: Die Schöpfung (Haydn)
Director: William Christie
Solistes: Sandrine Piau, soprano;

Hugo Hymas, tenor, i Alex Rosen, baix
Lloc i data: Palau de la Música
(14/V/2018)
JAUME RADIGALES

AQUEST PACK INCLOU:

Fes la teva comanda a gourmetlavanguardia.com
o truca al 935 500 105
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Amb la interpretació de Die
Schöpfung (La Creació), l’oratori
més cèlebre i reeixit de Franz joseph Haydn, culmina William
Christie el cicle oratorial de Palau 100, després de lloades interpretacions de la Missa en si menor de Bach i del Messies de
Händel.
La partitura haydniana, revestida d’optimisme i d’un impuls vital encomanadís i vigorós, és una
pàgina de grans dificultats, tant
per als solistes com per al cor i
l’orquestra. William Christie, que
treballa amb el seu equip habitual, va exhibir el resultat d’una tasca minuciosa davant de Les Arts
Florissants. I, si el passatge inicial
destinat al caos va patir algun
desajust deixant sentir alguna
nota en fals, a partir de l’esclat lumínic subratllat pel cèlebre acord
en do major les coses van anar
a més.
La feina cohesionada de les
seccions orquestrals i el rendiment coral, especialment a la segona i tercera parts, van deixar
empremta en la lectura d’aquesta
Schöpfung que, a més, va aplegar
un públic nombrós al Palau de la
Música Catalana, lliurat a la causa i amb ovacions generoses al
conjunt francès.
El capítol solístic va ser menys
llaminer, tot i la veu espúria de la
soprano Sandrine Piau, excel·lent en totes les seves intervencions i amb les agilitats de la
part de l’arcàngel Gabriel molt
ben resoltes. Correcte va ser el tenor Hugo Hymas en la pell d’Uriel i veu massa jove la del baix
Alex Rosen com a Rafael i
Adam.
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ost no e representa

S

enyor Torra, vostè no em representa, perquè encara que
em considero un demòcrata, vostè no es mereix ser representant de res ni de ningú. Vostè és
una estafa més del desastrós procés
que van començar uns altres estafadors. I qui li escriu va ser tota la
vida un convergent que va quedar
orfe de partit després del paperot
de la refundació; que es va deixar
l’ànima advertint contra la submissió als antisistema de la C P.
n d’aquells que van votar per últim cop, després de no tremolarnos la veu a l’hora de repudiar els
Pujol, el a Pala i el 3 , amb una
gran resignació el senyor Mas, que
també ens va estafar i es va sotmetre a la C P, deixant-nos com a pre-

sident el senyor Puigdemont.
No, vostè no em representa ni a
mi ni als milers de persones que
vam haver d’apartar-nos per no ser
impregnats per l’olor de l’odi, submissió i insensatesa que va començar a desprendre el famós procés.
No, no em representa, però no faci
conjectures, tampoc no em representen els polítics incendiaris com
García Albiol; ni els que van enaltir
els policies que van venir a pegar a
ciutadans perillosament armats; ni
els policies violents que van obeir les
ordres infames d’algú que no és millor que vostè; ni els que no accepten
la democràcia i es pensen que es pot
utilitzar la justícia per ficar a la presó uns polítics i deixar fora familiars
de la reialesa i altres polítics.

No em representa ni vostè ni els
que es creuen déus per decidir amb
quants diners ha de sobreviure un
pensionista i permeten que s’esclavitzin treballadors. No em representen els morats, ni els vermells,
ni els taronges ni els blaus. Només
em representa l’esperança que un
dia la societat es deixi d’odi, entenguem que només acceptant la diferència com una cosa enriquidora
podrem evitar que en aquest país
acabi de passar el que ja passa en
alguns pa sos europeus.
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o em sentia catalana i ara, em
sobrevé un gran dubte. Si els
meus pares són tots dos lleonesos i, per tant de sang espanyola, i a
més jo vaig néixer a Lleó tot i arribar a Catalunya amb tan sols 9 mesos , en quin moment tindré la
transmutació a bèstia, ja que soc pura sang espanyola
Em preocupa, la veritat, que perquè els meus pares no haguessin sigut més previsors i s’haguessin afanyat més en el trasllat a Barcelona
no pogués traspassar la frontera màgica de Catalunya que m’hauria curat de la transformació i així immunitzar-me del que em pot comportar
ser espanyola i catalana, una cosa
que sembla que una ja no pot sentir.

Ja tenia el problema de no posseir el
gen independentista que evita la violència de manera inherent i, per
tant, estic en risc per no ser-ho (ja se
sap que les espanyoles o catalanes-espanyoles r tendeixen a la violència, a l’espoli o al que sigui). A més,
estic marcada, ja que encara que em
sembla desproporcionada la situació dels polítics catalans presos (i en
especial la d’ riol Junqueras, que
m’ha semblat sempre una bona persona amb majúscules) no porto llaç,
la meva llengua habitual és el castellà i no soc independentista. Tot això
és un horror.
Ara ja sense la ironia que actualment sembla que és l’excusa per insultar (no per uns eixelebrats, que

ggeriments d inter s general. No es onsideraran les artes de m s de .
ar ters
mantindr orrespond n ia o onta te tele ni sobre elles. i han de onstar nom, og
ma i sobre prote i de dades entretots.elperiodi o. at
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D
sempre n’hi haurà per tot arreu, sinó pel meu Molt Honorable President) proposo un exercici, sobretot
per als i les independentistes amb
ascendents espanyols: Convido
aquells que tinguin pares, mares,
avis, àvies, oncles, ties, amigues i
amics espanyols, que els mirin als
ulls. Segurament no veuran la bèstia, però sí que veuran com la paraula vergonya torna al seu diccionari
habitual.
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Q EIXES: Els le tors poden e pressar les se es uei es al diari o b al Consell de la In
onsiderin ue s han ulnerat els prin ipis re ollits en el Codi Deontol gi , pel tra tamen
rents temes. Es poden adre ar al Consell de la In orma i de Catalun a tru ant al

