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De l’Ésser del Mil·lenni a un gran rellotge
MARIA ORTEGA
BARCELONA

L’Ésser del Mil·lenni no tornarà a la
vida la pròxima nit del 31 de desembre a l’avinguda Maria Cristina de
Barcelona. Serà el gran absent de la
festa que, per tercer any consecutiu,
organitzaran l’Ajuntament i Turisme de Barcelona per celebrar la nit
de Cap d’Any. Després de considerar que aquest enorme personatge
de la Fura dels Baus ja no produïa
efecte sorpresa, els responsables de
l’espectacle han decidit renovar-lo
i donar a la nova proposta el segell
de Comediants. Des de la Fura dels
Baus, en canvi, defensen que haurien pogut introduir novetats a l’espectacle i que el personatge no està esgotat ni de bon tros.
Ara el nou xou donarà més protagonisme a un dels elements emblemàtics de l’espai: les quatre columnes de Puig i Cadafalch, que s’il·luminaran per indicar els quatre
quarts previs a les campanades i que
després, i per mitjà de tecnologia
audiovisual, es convertiran en un
gran rellotge. L’espectacle, segons
va explicar el seu director artístic,
Jaume Bernadet (Comediants),
guardarà un paper especial per a
l’anomenat Senyor de la Pedrera,
que és una recreació de la xemeneia
dissenyada per Gaudí. La música, la
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Recreació de com serà l’espectacle de llum, música i aigua que se
celebrarà a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona. AJUNTAMENT DE BARCELONA

llum, l’aigua i el foc seran els trets
d’identitat del xou. I Santi Arisa
s’encarregarà de la direcció musical.
A partir de les nou, tothom que ho
vulgui es podrà començar a acostar
a l’avinguda i gaudir de la música i
del xou de la Font Màgica. El que és
pròpiament l’espectacle de Cap
d’Any començarà a dos quarts de
dotze de la nit i durarà, en total,
menys de 40 minuts. Començaran la
festa una vintena de percussionistes
dels Perkutes de Canet. Després serà el torn dels diables i del foc. A con-

tinuació, la soprano Begoña Alberdi i integrants del cor infantil de
l’Orfeó Català interpretaran el tema
Barcelona amb el cor, compost per
Manel Camp. Simultàniament es
projectaran missatges de felicitació
de ciutadans de Barcelona de diferents orígens. La música donarà pas
al compte enrere de les campanades
i, per tancar la festa, hi haurà un xou
pirotècnic d’uns sis minuts. L’espectacle parteix amb un pressupost de
517.000 euros i s’espera que aplegui
entre 60.000 i 70.000 persones.e
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FRES C URA Y
EQ UILIBRIO
IBERCAMERA
Instruments
of Time
andTruth/
Choir
ofOxford
Voices
/ Soprano:
Robyn
Allegra
Parton
/ Mezzosoprano:
KatieBray
/ Tenor:
Nick
Pritchard
/ Bajo:Brian
McAlea/Director:Edward
Higginbottom/
H~indel,
’El Mesias’.
Palau
dela
Mdsica
Catalana,
IOdediciembre
Calificaci6n

JOSE
LUISVIDAL
BARCELONA
Lomejorde estaversiSndeEl
Mesiasde H~indelquiz~ podria
resumirseen la palabrafrescum.
Que una obra tan conocida,
puestaenatriles suenefresca,seduzcanoes pocodeck.Ello se logr6 por una conjunci6nde buenos elementos,instrumentales,
vocales,conceptuales.
Los(<instrumentosdel tiempoy la verdad>>,si se aceptaesta pedestre
traducci6n
del originalingl6s,hicieron mfisica sabiamenteguiadospor esosdosprincipios,acercarse en su materialidada los
instmmentos
originales, y buscar
la verdad,la autenticidadde la
versi6n.Latransparenciade esta
orquesta,pequefiaen sus dimensiones, grandeen los resultados,
el equih’brioentrelos gruposinstmmentales,
la flexibilidadde las
cuerdas,el sonidobrillantede las
trompetasnaturales,el sonidoen
aparienciadestemplado,
en realidadgenuino,de los timbales,todo condujoa esa citada sensaci6n de frescum.
Yqu6decir del coro: 16voces
que sonarona gloria y que se
mostraronsuflcientes para dar
no s61o momentosde recogimientoe intimidadsino tambi6n
de majestady poder. Puedeque
el cuartetode solistas vocalesno
rayaraa la mismaaltura de casi
perfecci6n,pero en conjuntose
desempefi6
bien, conequilibrioy
complicidad.La soprano luci6
una voz de gran purezaque convino sobre todo a arias comola
bellisima I knowthat my Redemeerliveth; el tenorestabadotadode una vozbella y flexible y
resolvi6 bien tanto los pasajes
dulces comolos brillantes; voz
potente la de la mezzosoprano,
conunadecuado
color, si bienen
excesocambianteen los extremosde la tesitura;el bajo,enfin,
si biensatisfactorio,unpocopor
debajode sus colegas, convoz y
expresi6nque algunasveces se
alejaronde lo gravepara caer en
lo rudo.Todograciasa la direcci6n de EdwardHiginbottom.
Erade ver c6mopareciasacar el
sonidoexactamente
adecuadotirandovirtualmentede los grupos
instmmentales
con la delicadeza
y precisi6n con la que unotira
delhilo de unovillo.
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JESL’J$
GARC[A,
Barcelona
La tarea del abogadose asemejaa
la del bombero:se trata de salvar
al cliente de las llamas. Lo sabe
Javier Melero(Barcelona, 1958),
quesale al rescate, las m~sde las
veces, de empresariosy politicos
sospechosos de corrupci6n. Aunque se le identifica comopenalista de referencia de Converg~ncia
defiende a Artur Maspor la querella del 9-N, a Oriol Pujol por el
caso /TVy a los extesoreros del
partido pot los casos Palau y
3%--,sus clientes son de todos los
partidos y colores. I~1 mismo
est/t
lejos del orbe nacionalista: en
2005, partialp6 en las reuniones
de un grupo de intelectuales que
culmin6en la creaci6n de Ciudadanos.
En 25 afios de profesi6n han
desfilado personas de toda condi- JavierMelero,a la salidadela Comandancia
dela Guardia
Civil. / GIAHLLJCA
BATTISTA
ci6n, incluido un bombero.Caries
Font, alias Delta O, era jefe de
guardiaen el voraz incendioforestal de Horta de Sant Joan (Tarragona), queen julio de 2009 mat6
a cinco bomberos. Fue imputado
por homicidio imprudente. Contra todo y contra todos, Melerole
indic6 que no declarara y solo le
hizo una pregunta: que aclarse si,
comose habia rumoreado,rio alegremente el dia que las llamas
acabaroncon la vida de sus compafieros. Delta 0 rompi6a llorar,
desbordado.Fueexculpadosin llegar a juicio.
en la exculpaci6ndel jefe de los de historia, viajes e idiomas: un ran a cenan Casi siempre es menPese a que ha defendidoa figu- bomberossu gran logro profesio- cascoamarillo que le regal6 el je- tira.
Te sientes
como un
ras con enormetir6n medi~itico nal. Exhibe el recuerdo de aquel fe de la guardia. Detalles como onc61ogo:superadoel c~tncer, ha~comoel empresario Javier de la triunfo en 1o alto de la estanteria ese, pocos: "Losclientes te dicen die quiere volvera verte", dice MeRosa en el caso KI~ Melero ve de su despacho,repleta de libros que, cuandotodo acabe, te invita- lero, casadoy padre de dos hijos.

Javier Meleroparticip6 en 2005 en reunionesdel nticleo
fundadorde C’s; boy defiende a Masy el ’caso 3%’

El abogado de Converg/ ncia
que fund6 Ciudadanos
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Alto, espigado y estiloso ~afas de pasta negras, americanaentallada--, es aficionado al boxeo.
A verlo y a practicarlo, aunque
con mS.s entusiasmo que garbo,
dice. Esa pasi6n pugilisfica no se
refleja en sus escritos, que evitan
el golpe directo para explorar la
ironia y la reducci6n al absurdo.
Aunquesu bufete no suele aceptar casos de abusossexualeso drogas, no renuncia al penal m/ts negro: es el abogadodel capo de la
mafia rusa GennadiosPetrov.
Su buena entrada en bufetes y
entidades de Suiza le permitieron
ayudaral exalcalde Xavier Trias,
acusado de poseer una cuenta en
la Union de Banques Suisses
(UBS).Trias lo neg6en redondo
alas pocas semanas, pudoexhibir
una "certificaci6n negativa": un
documento(dificil de lograr)
el que UBSasegur6que el exalcalde nuncatuvo cuentas alli.
Melero ~ijo de un mec~inico
y una ama de casa de Barcelona,
aunque con raices en Teruel-contact6 con la politica de forma
gradual: empez6defendiendoa alcaldes de todos los partidos (Converg~ncia, PSC, ICV) imputados
pot la gesti6n de las depuradoras
y el vertido de residuos. Cosech6
buenos resultados en ese campo.
De modoque, cuando estallaron
los grandes casos de corrupci6n
que azotan a Converg~ncia(empezando pot la presunta financiaci6n irregular del caso Palau), ya
se habia ganadola confianza profesional del partido pese a no
nera ningfin padrino dentro.
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L’ESTRENA ESPERADA

Barcelona
s’entrega
a la febre de
‘Star Wars’
J. J. Abrams
«Volia recuperar
les emocions
de ‘La guerra
de les galàxies’»
Nombrosos fans de la
saga van anar ahir a la nit a
l’estrena caracteritzats.
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Les enquestes desfermen
els nervis del PP i el PSOE
Els sondejos amb què
compten els partits dibuixen
escenaris inèdits en democràcia

ARTICLE DE JUAN CARLOS ORTEGA

Fiqueu-vos el focus
per on us càpiga

ELS TRES GRANS SEGUEIXEN EN SOLITARI

La banca mitjana Guardiola se’n
va i a Mourinho
s’alia per limitar
el fan fora
les comissions
El Barça jugarà la final del
dels caixers
Mundial de clubs contra el River
PANORAMA
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‘El Periòdic d’Andorra’
acapara l’interès ciutadà
amb les dades del GESOP
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La saga espacial

STAR
WARS
J. J. Abrams

«‘Star Wars’ és
fantasia, ‘Star Trek’
és ciència-ficció»
vaig sortir del cine donant-li voltes
a la imaginació i pensant a crear
mons semblants.

PAZ MATA
LOS ANGELES

E

l maig de 1977, George
Lucas va estrenar La guerra
de les galàxies. La pel·lícula
va aconseguir 10 nominacions a l’Oscar, però el més important: va marcar el naixement de la
indústria dels efectes visuals i va redefinir el futur del cine. Gairebé quatre dècades més tard, de la mà d’un
gran fan de Lucas, J.J. Abrams, s’estrena aquest divendres la setena entrega de la saga, El despertar de la força, la pel·lícula més esperada de l’any
i, potser, de la dècada.
Abrams, l’home que hi ha darrere de telesèries com Alias i Perdidos i
director de magnífiques intervencions en franquícies com Missió impossible i Star Trek, va confessar en la nostra trobada a Los Angeles, dies abans
de l’estrena mundial d’El despertar de
la força, sentir-se més a prop dels fans
de Star Wars que de l’univers trekkie.
Tenia només 11 anys quan va veure per primera vegada les aventures
d’Han Solo, Luke Skywalker, la princesa Leia i companyia.

«Vaig pensar què
se n’hauria fet de
Luke, Han i Leia en
aquests 38 anys, i
vaig acceptar dirigir
la pel·lícula»
«Al rodar-la vaig voler
explicar una nova
història i recuperar
les emocions de
‘La guerra de
les galàxies»

–¿Quins records té d’aquell moment?
–La vaig anar a veure amb els meus
pares i recordo que vaig quedar molt
impressionat. Em vaig divertir i també em vaig emocionar molt veientla. Em va semblar tot tan real que
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–¿No li venien al cap imatges de Star
Trek quan treballava en ‘Star Wars?
–No, perquè no tenen res a veure
una amb l’altra. El to, la sensibilitat
i els personatges són molt diferents.
Star Trek és ciència-ficció mentre que
Star Wars és fantasia.
–¿Quin va ser el seu objectiu a l’embarcar-se en aquesta aventura?
–Tornar a la meva infància (rialles).
Suposo que és la raó per la qual la
gent de la meva generació anirà a
veure-la. Però la meva intenció al ferla era moure’m en dues direccions al
mateix temps: explicar una nova història i tornar al passat, a aquest lloc i
a aquestes emocions que tots coneixem de quan vam veure per primera
vegada La guerra de les galàxies. També m’interessava adoptar les noves
tecnologies per recrear el passat, això va ser molt emocionant, perquè
la tecnologia ha avançat moltíssim,
no solament en CGI, sinó en l’ús de
personatges animats. Vam fer servir
CGI per a les naus espacials i per a
l’extensió de decorats, però sobretot
per eliminar elements que sobraven
i fer-los invisibles a la càmera.
–¿Ha sentit molta pressió?
–Les expectatives són altíssimes...

L’espera,
al final,
s’ha acabat

espectacles
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l moment ha arribat. Amb
la mateixa, potser més, il·
lusió que en una nit de
Reis, milers de fans de
‘Star Wars’ han anat aquesta mati·
nada a les projeccions especials
d’‘El despertar de la força’ que mol·
tes sales de cine han ofert passada
la mitjanit. Han pogut, finalment,
calmar la set després de llargs me·
sos d’espera des que Disney va
anunciar, el 2012, que comprava els

JORDAN STRAUSS / INVISION / AP

drets de la saga al seu creador, Ge·
orge Lucas, i que posava en marxa
una nova trilogia la primera entrega
de la qual, l’Episodi VII, arribaria als
cines el desembre del 2015. El direc·
tor J.J. Abrams sentia el pes de l’uni·
vers damunt les espatlles. ¿Com es·
tar a l’altura de les expectatives?
Segons les primeres reaccions, els
fans han donat la seva benedicció a
‘El despertar de la força’: conside·
ren que Abrams ha sigut capaç de

Benvinguts siguin
a aquesta il·lusionant
i aventurera setena
entrega d’una saga
que ja és mítica

No hi ha dubte que tots hem sentit
molta pressió. Però tinc la tranquil·
litat d’haver fet tot el que estava a les
meves mans per aconseguir la mi·
llor pel·lícula possible. Estem par·
lant d’una pel·lícula que s’ha origi·
nat en la que probablement sigui la
corporació més gran i més exitosa
del món de l’entreteniment, i la me·
va tasca era fer una gran pel·lícula
des del punt de vista creatiu. L’he fet
per a mi mateix tenint en compte
els fans.

–Res que m’impedís concentrar·me
en el que estava fent. L’important
no és pensar «¡Oh, Déu meu, estic al
Falcó Mil·lenari!», sinó centrar·te en
la història que estàs explicant, en els
personatges de l’escena, en els seus
diàlegs i en les seves motivacions.

«Per respecte
als fans no hem
permès que ningú
la vegi i pugui
parlar-ne abans
que s’estreni»
«Estic tranquil
perquè he fet tot
el que estava a les
meves mans per
aconseguir la millor
pel·lícula possible»
–¿És aquesta la raó del secretisme
que hi ha hagut al voltant de l’estrena?
–Sí, entenc la frustració de la gent,
però comprengui que es tracta
d’una cosa que ha format part de la
vida de milions de fans de tot el món
durant els últims 40 anys. Per res·
pecte a ells no hem tret cap tràiler
de més, ni hem permès que ningú la
vegi i pugui parlar·ne abans que s’es·
treni. La gent m’ha agraït no haver·
los arruïnat l’experiència mostrant
imatges per endavant, com s’acostu·
ma a fer en la promoció de la majo·
ria de les pel·lícules.
–¿Què li va passar pel cap quan es
va veure dirigint una escena al Falcó Mil·lenari?
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–¿Com pot una persona posar-se
a dirigir aquesta pel·lícula després
d’haver dirigit Star Trek?
–Aquesta pregunta se l’han fet molts
i jo també me la vaig fer. La resposta
és que m’importa tant la saga que
vaig preferir experimentar·la de pri·
mera mà que imaginar·me com hau·
ria sigut dirigir·la. Quan em van fer
l’oferta tenia pensat rebutjar·la edu·
cadament, però quan Kathleen Ken·
nedy (productora) em va dir que em
donaven carta blanca per fer·la, em
va consumir la curiositat. Vaig co·
mençar a pensar què se n’hauria fet
de Luke Skywalker, de Han Solo i de
la princesa Leia en aquests gairebé
quaranta anys, no m’ho podia treu·
re del cap i per això finalment vaig
acceptar.
–Tothom es pregunta sobre el futur
del cine. ¿Hem arribat al final del celluloide?
–Tots hem vist meravelloses foto·
grafies digitals i dolentíssimes fo·
tos fetes amb pel·lícula, tot depèn
del fotògraf que faci la foto, de la il·
luminació i del tema de la fotogra·
fia. Però el cert és que el cel·luloide
és el mitjà per excel·lència a l’hora
de capturar una imatge. Ja sé que es·
tem en l’era de la informació, les es·
tadístiques i la quantificació tècni·
ca de les coses, però hi ha una mà·
gia en el cel·luloide que no existeix
en un altre mitjà. Perdre això seria
una tragèdia.
–¿Com veurem aquestes històries
d’aquí 30 anys?
–No hi ha res més emocionant que
veure una pel·lícula en un gran ci·
ne envoltats de centenars de perso·
nes que riuen, ploren, aplaudeixen
o escridassen a l’uníson, sobretot en
aquesta era en la qual la gent ten·
deix a aïllar·se en la pantalla del seu
mòbil o del seu portàtil. És un acte
natural que els humans tinguem
tendència a unir·nos per experimen·
tar les coses en comunitat, per a ai·
xò es va crear el cine. Dit això, no en
tinc ni idea del que passarà d’aquí 30
anys, però espero que sigui una cosa
meravellosa, que puguem disfrutar
tots en companyia. H

recuperar l’esperit i l’emoció de
l’enyorat univers primigeni creat per
Lucas en la primera trilogia, l’origi·
nal, després de la discutida segona
trilogia, la del planeta Naboo i els
midiclorians. S’havia de tenir fe en
Abrams, l’home que apareix darrere
de sèries com ‘Alias’ i ‘Perdidos’, un
tipus llest capaç de treure brillantor
tant a la franquícia de ‘Missió Im·
possible’ com a la de ‘Star Trek’. Hi
ha qui considera que ‘El despertar

de la força’ és un producte manu·
facturat per satisfer el fan que de·
sitjava que tot tornés a ser com era
i que, en aquest sentit, no té el fac·
tor de risc de la trilogia original a la
qual rendeix homenatge. En qual·
sevol cas, benvinguts siguin a
aquesta il·lusionant i aventurera
setena entrega d’una saga que va
néixer fa 38 anys i que va canviar,
per sempre, la manera d’entendre
el cine comercial.

LES SEVES 5 CREACIONS CLAU

JUAN MANUEL FREIRE

AUTOR REFERENCIAL EN TELEVISIÓ
‘ALIAS’
2001-2006
Combinació altament
efectiva de thriller
d’espionatge, acció, drama
familiar, ciència-ficció i fins
i tot terror vampíric, la sèrie
–amb Jennifer Garner com
a heroïna tràgica– va ser la
primera gran fita del
director J.J. Abrams.

‘PERDIDOS’
2004-2010
En última instància, els seus
responsables van ser Damon
Lindelof i Carlton Cuse, però
Abrams va fer l’esbós del
concepte d’una ficció sense
límits, rebenta-ments en el
millor sentit. El pilot dirigit
per ell és un clàssic.

‘MISSIÓ IMPOSSIBLE III’
2006
Abrams recondueix la
franquícia a un terreny propi
en què acció i espectacle
rimen, necessàriament,
amb la pulsió emocional.
Inesborrables moments de
pònting amb Tom Cruise a
Xangai.

‘STAR TREK’
2009
Abrams, un sentimental,
sempre va tenir més tirada
per Star Wars, però abans va
rehabilitar amb força la saga
de Kirk i Spock per al futur
en aquesta entrega i la seva
seqüela del 2013; en la
pròxima, és productor.

‘SUPER 8’
2011
La millor forma de
recuperar l’emoció dels
anys 80 no és la referència
evident, el toc vintage o la
ironia, sinó tornar a la
innocència. Això va fer
Abrams en aquest film
d’invasió bellament filmat.
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AMBIENT
GALÀCTIC EN
L’ESTRENA DE
L’ÚLTIMA ENTREGA
Barcelona q Des de molt abans de
l’hora programada per a l’estrena
de la setena entrega de la cèlebre
saga de La guerra de les galàxies,
batejada com El despertar de la
força, l’ambient a la porta del cine
Phenomena de Barcelona era el de
les grans ocasions. A la cua hi havia
gent que encara no havia nascut
quan el novembre de 1977 es va
estrenar la primera pel·lícula de la
franquícia. Però això no els va
impedir a alguns anar a l’estrena
amb els hàbits dels seus
personatges favorits, com Darth
Vader, Luke Skywalker, Yoda, la
princesa Leia o el mateix Chewaka.
Fins i tot es va poder veure una
rèplica del droide astromecànic
R2D2. Una nit de cine en tots els
sentits, que fins i tot s’ha avançat a
l’estrena de la pel·lícula als EUA,
que serà aquest cap de setmana.

Una còpia reverent
qüències se sostenen sobre les coincidències i el desdeny per la cohesió
narrativa, i que les raons del conflicte dramàtic primordial continuen
sent fosques malgrat tots els diàlegs
expositius: al final tot es redueix a la
lluita entre dos bàndols perquè uns
són bons i els altres dolents. Per explicar alguns punts argumentals essencials s’haurà de tenir fe en l’Episodi VIII. I és que El despertar de la força passa tant de temps perseguint la
màgia original de Star Wars que no
arriba a funcionar en els seus propis termes. Podríem passar hores
posant verdes les preqüeles, però almenys van expandir l’univers de la
saga i van intentar alguna cosa diferent.

crítica
per Nando Salvà

‘Star wars:
el despertar
de la força’
J. J. Abrams

★★★
Estrena: 18 de desembre
AVENTURES-CIÈNCIA FICCIÓ
Intèrprets: Daisy Ridley, John Boyega,
Harrison Ford, Oscar Isaac, Adam Driver,
Mark Hamill, Carrie Fisher • Títol original:
‘Star Wars: Episode VII – The force awakens’ • Estats Units • 135 minuts

¿P

er què, a Star Wars: el despertar de la força, C-3PO
té un braç vermell? Perquè els fans hagin de comprar-se una
altra vegada el ninotet, és clar. Però,
a més a més, aquesta capa de pintura
resulta molt eloqüent pel que fa a
una pel·lícula que, en poques paraules, és lleugerament diferent però essencialment el mateix. La Rebel·lió
s’ha convertit en la Resistència, i
l’Imperi, en el Primer Orde. A l’Estrella de la Mort s’hi han fet reformes, i
els androides són més adorables que
mai, però, al final, Chewbacca segueix sent Chewbacca.
El despertar de la força conté tants
homenatges a La guerra de les galàxies (1977) –¿robatoris?–, que seria fàcil considerar-la un remake més que
una seqüela. Hi ha un orfe que descobreix la seva connexió amb la Força, un robot amb informació essencial al seu interior, una cantina on es

/ El director J. J.
Abrams ha creat una reverent còpia,
corregint defectes passats i introduint-hi nous personatges sobre els
quals puguin descansar futures entregues, però sense entendre que el
context, el significat i l’impacte cultural són irreproduïbles. Com ja va
demostrar a Star Trek i aquí confirma,
és clar que sap complaure la indústria i el públic per igual, però no fins
al punt de ser capaç d’explicar coses
o generar emocions pròpies. Potser,
és cert, el seu reciclatge té a veure
amb la naturalesa cíclica de la tradició mítica que la saga abraça. O potser la innovació no és una prioritat
quan es tracta de Star Wars. Però ja
que seguirem passejant per la galàxia,
potser se’ns hauria
de permetre explorar els seus racons
desconeguts. H
NOUS PERSONATGES

33 Fotograma de ‘Star Wars: el despertar de la força’.

reuneix la fauna interplanetària de
mal viure, un planeta /arma que ha
de ser destruït, i herois vells que han
de donar pas a herois nous que, de
fet, també són fans de Star Wars. Fins
i tot el nou dolent imita Darth Vader. Els fans estimaran aquesta pellícula perquè ha sigut dissenyada escoltant les seves demandes i llistes
de greuges. Enrere queden les preqüeles, amb els seus debats senatorials i Jar-Jar Binks. De tornada està
Han Solo al comandament del Fal-
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có Mil·lenari i, de fons, la melodia de
John Williams que no envelleix.
També, per descomptat, hi ha excitants batalles i persecucions, i duels d’espases lluminoses, i intriga
relacionada amb el retorn de Luke,
Han i Leia. L’humor, més freqüent
del que es podria esperar, funciona
de forma impecable. I els personatges, els nous i els vells, són tractats
amb genuí afecte. Això és el que té
de bo.
El que té de dolent és que les se-

‘Star Wars’
en català: 30
cines, poques
butaques
ERNEST ALÓS
BARCELONA

Hi ha dues formes de mirar què
ha passat amb el doblatge al català de Star Wars: el despertar de la força. La del Departament de Cultura de la Generalitat, que dijous es
felicitava per l’estrena en 30 cines
de la versió en català, i la de la Plataforma per la Llengua, que criticava que el poc compromís dels
exhibidors faci que es tregui poc
profit als 97.000 euros subvencionats per la Generalitat en el doblatge en català.
Segons l’entitat, «les grans distribuïdores abusen de les ajudes
públiques», ja que Disney no ha
difós el tràiler en català per internet i als cines es fa «en condicions
desiguals», ja que la versió catalana es programarà en menys sales,
de menys capacitat, sense incloure-hi la versió en 3D i de forma desigual al territori.
Repassar la cartellera ajuda a
posar xifres a aquests dos punts de
vista. Per exemple, al centre Splau
de Cornellà les sessions previstes
per a aquest divendres són 37 en
castellà, 10 en 3D en castellà, 4 en
VO subtitulada en castellà i 4 en
català. Però, a més, aquest 47 a 4
és enganyós, ja que la capacitat
d’una i d’altres sales no és la mateixa: les projeccions en castellà
es desenvolupen en sales amb 252
butaques, mentre que en català es
reserven a una amb 49. H
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Música galàctica al Palau
3Brotons dirigeix la banda sonora de John Williams en dos concerts
MARTA CERVERA
BARCELONA

D

e concerts dedicats a la
música de pel·lícules n’hi
ha molts, però cap de tan
especial com La música contraataca que va oferir ahir el Palau de
la Música Catalana i es repetirà diumenge que ve. L’auditori modernista s’ha impregnat de la força de La
guerra de les galàxies i, coincidint amb
l’estrena de la nova entrega de la història, Star Wars: el despertar de la força,
ofereix un espectacle que promet
sorpreses.
El plat principal és la música de
John Williams, compositor de la
famosa banda sonora, interpretada per l’orquestra tarragonina Camera Musicae i amb Salvador Brotons, titular de la Banda Municipal
de Barcelona, al capdavant. Però el
xou comença molt abans. Els organitzadors recomanen al públic arribar amb una hora i mitja d’antelació
per disfrutar de les activitats relacionades amb l’univers Star Wars.
Al Foyer del Palau hi ha una exposició d’objectes relacionats amb
l’epopeia galàctica on, entre altres,

es pot veure una rèplica del robot
C3pO. També maquilladors per a
qui vulgui entrar a la sala imitant
els personatges de la saga i un mercat amb articles relacionats amb Star
Wars: joguines, caramels, còmics i
artesania.
Catorze persones disfressades
com els principals personatges de
les pel·lícules circulen pel recinte i
el públic pot fotografiar-se amb ells.
«Tot ha estat dissenyat pensant en
els devots de la saga galàctica», explica Víctor Garcia de Gomar, director
artístic adjunt de la institució. «El
Palau mai havia portat a terme un
desplegament similar, però volíem
remoure la nostàlgia i permetre tant
als adults, ahir dijous, com al públic
més familiar, diumenge que ve, reviure el fenomen que ha representat
La guerra de les galàxies. I esperem que
alguns dels espectadors que no hagin assistit abans a un concert simfònic s’animin a repetir l’experiència», afegeix.
El programa del concert consta
de dues parts. La primera està dedicada a altres bandes sonores de Williams, com Superman, Parc juràssic,
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ELISENDA PONS

69

Pàgines 66 a 69 LLL
La llista de Schindler, E.T. i Indiana Jones.
La segona part se centra en la Suite
Star Wars. «La banda sonora de John
Williams és brutal», afirma Brotons,
que dirigeix els 80 músics de l’orquestra Camera Musicae. «Són gent
molt vàlida i treballadora», destaca
l’incansable director i compositor,
que diumenge vinent farà doblet.
Després d’actuar al Palau, a la tarda
l’espera un concert a l’Auditori amb
la Banda Municipal.
EFECTISTA / «La música de Williams és

33 Salvador Brotons, ahir, a la presentació dels dos concerts.

molt efectista, té melodies que enganxen i arriba de manera molt directa. La instrumentació de les seves
obres és impressionant», afegeix
Brotons. «La formació simfònica
compta amb unes 60 cordes, més
percussió, piano i arpa...». A la part final, a l’orquestra s’hi uneix el Cor Jove de l’Orfeó Català. Junts, cor i orquestra interpreten la Batalla dels herois, de l’episodi III de Star Wars, i Duel
de destins, de l’episodi I. «Tot són
obres originals de Williams, amb la
partitura de la John Williams Edition. Vull ressaltar-ho perquè sovint
s’estrenen les seves peces amb una
orquestració diferent perquè fer-ho
amb l’original és caríssim», diu
Garcia de Gomar.
Diversos empleats de la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música són
fans de la saga galàctica. L’excitació
és gran al Palau davant aquests dos
concerts que surten del que és habitual. Tot apunta a un rècord en vendes, com la pel·lícula. H
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presentació de barnasants 2016

Festival combatiu
3La 21a edició acollirà un centenar de concerts
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

U
33 El cantant francès Dominique A és una de les veus del festival.

n concert d’obertura per
reivindicar la jota «com
un gènere nostre», presentacions discogràfiques de Marina Rossell, Joan Isaac,
Xavier Baró i Jabier Muguruza, veus
exteriors com les Daniel Viglietti,
Dominique A i Peppe Voltarelli,
complicitats amb Veneçuela i un re-

cord a Javier Krahe, que va actuar en
19 de les 20 edicions del festival. En
la nova, la 21a, Barnasants es rearma amb més de 100 recitals destinats a «garantir la pluralitat cultural», defensa el seu director, Pere
Camps.
La mostra s’obrirà el 21 de gener
al teatre Joventut, de l’Hospitalet,
amb Jotes de combat, una proposta
amb la qual Arturo Gaya (Quico el

Célio, el Noi i el Mut de Ferreries) situa els orígens de la nostra cançó
protesta en aquest gènere. Es tracta,
destaca Camps, de realçar la jota «de
la mateixa manera que Carlos Cano
va treure la copla de mans del franquisme». Altres produccions pròpies són Sota les cunetes, d’Alfons Olmo (VerdCel), a favor de la memòria
històrica (7 de febrer, Auditori Barradas, de l’Hospitalet), i Cançons atees, un homenatge al cantautor Javier Krahe a càrrec dels seus músics
que el festival ha col·locat en plena Setmana Santa (26 de març, Luz
de Gas). A Krahe va dedicat el lema
d’aquesta edició, Les úniques esglésies
que il·luminen són les que paguen el rebut de la llum, que il·lustra el cartell
dissenyat per Júlia Solans.
Marina Rossell mostrarà les seves Cançons de la resistència (29 de gener), i Joan Isaac, Joies italianes i altres
meravelles (14 d’abril, tanca del festival), tots dos al Teatre Joventut. A
Luz de Gas, estrenes com les de Bikimel (Morir d’un llamp, 19 de març) i
Xavier Baró (1 d’abril); a la sala Jamboree, Jabier Muguruza (Tonetti anaiak, 15 de març), i a l’Auditori, Pau
Alabajos (L’amor i la ferocitat, 17 de
febrer). Sense material nou, amb els
seus clàssics, assistiran a la cita Víctor Manuel (22 de gener, Palau de la
Música) i Paco Ibáñez (11 de març,
Joventut).
VEUS DE L’EXTERIOR / Entre les veus in-

ternacionals, Daniel Viglietti, que
oferirà una antologia a Terrassa (3
d’abril, Nova Jazz Cava) i el seu compatriota uruguaià Daniel Drexler
(10 d’abril, Barradas); Dominique A
amb Éleor (18 de febrer, Joventut) i el
calabrès Peppe Voltarelli (3 de març,
Tinta Roja). Barnasants compta
aquest any amb un país convidat,
Veneçuela, representat per les veus
de Cecilia Todd, José Delgado i Amaranta.
El recital Ovidi simfònic (6 de març,
Auditori), així com els recitals de Toti Soler i Feliu Ventura, evocaran el
cantautor d’Alcoi. En l’extens programa hi figuren retorns com els de
Luis Pastor i Jaume Escala, així com
propostes d’Enric Hernàez, Ester
Formosa amb el duo sard Elva Lutza, David Carabén (Mishima), Joan
Amèric amb Andreu Valor, Joan Colomo, Montse Castellà, Névoa, Gemma Humet, Xarim Aresté, Víctor
Herrero i Rozalén.
L’edició compta amb un pressupost de 409.399 euros, dels quals el
50,3% correspon a contractació artística. Entre els suports institucionals destaquen els 77.000 euros,
el 18,8%, aportats per l’Ajuntament de l’Hospitalet, als quals segueixen les subvencions de la Generalitat (65.000 euros), de l’Ajuntament de Barcelona (42.000), la
Diputació (15.000 euros), la SGAE
(12.397) i del Ministeri de Cultura
(12.000 euros). H
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Pàgina d’informació de la ciutat en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona

Un miler de propostes per viure
les dates nadalenques en família
b Les activitats es distribueixen en els 10 districtes,

encara que la plaça de Catalunya n’és l’epicentre

Darío Reina II MONOGRÀFICS

E

ls 100 quilòmetres d’il·luminació nadalenca, els 26
galets gegants i els 15 avets
que decoren els carrers de
la ciutat recorden els pocs dies que
falten per entrar de ple a les festes
nadalenques. Amb aquest motiu, Barcelona celebrarà un total de 950 propostes lúdiques, repartides per tots els
districtes. Hi haurà des de gimcanes
fins a fires, mostres culturals, concerts
de corals i concursos fotogràfics. A
més, el govern municipal ha treballat
perquè, a partir de demà i fins al 4
de gener, la plaça de Catalunya es
converteixi en un gran pol d’activitats
obertes i gratuïtes per a tothom, entre
les 11.00 i les 21.00 hores.
Entre les activitats fixes hi ha
l’espectacle al carrer El carilló de
Nadal, de la companyia La Tal, amb
una escenografia basada en un gran
rellotge del qual sortiran personatges
curiosos (se’n faran diverses representacions de 20 minuts durant tot el
dia). També destaca la instal·lació artística El bosc dels desitjos, composta
per 20 arbres fabricats amb escales i
branques naturals, on els visitants podran penjar missatges nadalencs, amb
l’ajuda d’un mestre de cerimònies. A
les hores en punt es llegiran alguns
d’aquests missatges. La instal·lació es
basa en una idea original de l’artista
Josep Guinovart, batejada com L’arbre
d’Agramunt.
Entre les 19.00 i les 21.00 hores
les fonts bessones de la plaça (que
recentment han sigut rehabilitades)
oferiran un espectacle d’aigua, llum i

b Es faran diverses representacions diàries de l’espectacle

al carrer ‘El carilló de Nadal’, de la companyia La Tal

so creat pel col·lectiu Playmid, un grup
d’enginyers creatius gestat a Barcelona. Hi haurà quatre sessions d’una
durada aproximada de 10 minuts cadascuna.
Del 2 al 4 de gener, a més, arribaran
els carters dels Reis Mags d’Orient:
el Gregori i l’Estel recolliran les cartes dels nens a la plaça de Catalunya,
mentre que l’Omar ho farà mentre recorre els diversos barris de la ciutat.
Paral·lelament, del 19 de desembre
al 4 de gener s’instal·larà a la mateixa
plaça la primera fira de consum responsable, economia social i solidària.
Un total de 65 empreses i entitats hi
exposaran, vendran i divulgaran els
seus productes i serveis per conscienciar sobre la importància de practicar
un consum responsable i de proximitat.
UN TEMA AL DIA. A més, la mateixa plaça acollirà cada dia algunes
activitats temàtiques. Per començar, el
19 de desembre hi haurà jocs i tallers
participatius per conscienciar sobre la
importància del reciclatge i la sostenibilitat. L’endemà, circuits de bicicletes,
jocs amb pneumàtics i exhibicions de
salts i acrobàcies per part d’alguns
esportistes professionals.
El 23 de desembre els més petits
podran disfrutar amb els jocs adaptats, els tallers de psicomotricitat i espais específics perquè desenvolupin
la creativitat. El 24 hi haurà tallers i
instal·lacions relacionades amb les
tècniques circenses i algunes propostes per comprovar com a art i esport
es fusionen. El dia 27 serà una jornada plena de sorpreses, amb la participació de diversos mags, entre els

Il·luminació nadalenca. Barcelonins i turistes
passejant pel Portal de l’Àngel de Barcelona.

Hi haurà tallers
de titelles, màgia,
danses urbanes
i exhibicions
esportives

quals es troba el Mag Lari. L’endemà,
la plaça se centrarà en el món dels
titelles, amb tallers per fer-los anar i
diversos espectacles. El 29 i 30 de
desembre serà el moment dels joves,
que tindran la possibilitat de convertirse en dj’s per un dia, rodar un curt
durant un matí o aprendre a ballar rap,

mentre diversos grups de percussió
i col·lectius de dansa urbana animen
l’espai públic. Música en directe (el
matí del 31), comparses de carters
reials (2, 3 i 4 de gener) i un gran espectacle final el 4 de gener completen
el programa. Més informació a www.
barcelona.cat/nadal.M

ALTRES PROPOSTES
PESSEBRES

dLa plaça de Sant Jaume acull el tradicional
pessebre, que en aquesta ocasió combina
imatges tradicionals amb la màgia de les
il·lustracions dels contes. Molt a prop, a
la Sala Ciutat, es pot veure una exposició
(oberta d’11.00 a 20.00 hores) amb
naixements procedents de diversos països
d’Amèrica del Sud, com el Perú i Guatemala,
que formen part del fons del Museu Etnològic
de Barcelona. La mostra explica com la
tradició pessebrista va arribar a aquelles
terres al segle XVI, com hi va calar i va donar
lloc a una iconografia pròpia.

CAVALCADA DE REIS

dL’arribada de Ses Majestats tindrà lloc
el dia 5 de gener a les 16.30 hores, al

ORFEO CATALA

Moll de la Fusta. Després de la tradicional
salutació per part de l’alcaldessa Ada
Colau, començarà un recorregut pel centre
de la ciutat (a partir de les 18.00 hores).
Les carrosses travessaran l’avinguda del
Marquès de l’Argentera, el Pla de Palau,
el passeig d’Isabel II, la Via Laietana, la
plaça d’Urquinaona, Fontanella, la plaça
de Catalunya, Pelai, Universitat, la ronda
de Sant Antoni, Sepúlveda, l’avinguda del
Paral·lel, la plaça d’Espanya, l’avinguda de
Maria Cristina i l’avinguda de Rius i Taulet.

L’acte inclourà un espectacle de llum, aigua i
focs artificials, amb música en directe a partir
de les 21.00 hores.

CAMPANADES
DE CAP D’ANY

dUn any més, L’Orfeó Català ofereix un
concert popular el 4 de gener a les 19.30
hores a la plaça del Rei. Aquesta entitat
està estretament lligada a la història de la
ciutat des del seu naixement, l’any 1891,

dPer tercer any consecutiu hi haurà una
celebració popular de les campanades de
Cap d’Any a l’avinguda de Maria Cristina.

CURSA DELS NASSOS

dEl 31 de desembre se celebra la tradicional
cursa dels Nassos, carrera de 10 quilòmetres
en què l’any passat van participar 11.300
persones, i que compta amb la presència del
personatge de l’Home dels Nassos.

CONCERT
DE NADALES

de la mà de Lluís Millet i Amadeu Vives.
Pioner del cant coral, l’agrupació va
popularitzar aquest tipus de música entre
les classes treballadores de l’època i
es va convertir en un important element
de cohesió social. Avui dia és un dels
agrupaments corals més prestigiosos
d’Europa.

FÀBRICA DE JOGUINES

dLa Fabra i Coats (al districte de Sant
Andreu) es transforma temporalment en la
fàbrica dels Reis d’Orient, on les famílies
podran visitar l’oficina de correus on Melcior,
Gaspar i Baltasar reben les cartes dels nens
de Barcelona, la zona on es fabriquen els
regals i el magatzem, on es guarden fins que
arriba la nit màgica.
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Ca p~d~
m.arca Barcelona
A nv
perosense
del Mil-lenni
[] L’Ajuntament
mant~
la celebraci6
prescindint
dela figuradeLaFuradelsBaus
i amb
les quatre
columnes
corna protagonistes
[] Tindr~uncostde517.000
euros,pocm~squel’any passat

"Crec que r]~sser del Millemai ha arribat per qnsdar-se’, va vaticinar SOnia
Recasensquart fa dos anys
Bamelonava estrenar festa de Capd’Anya ravinguda Maria Cristin~ Unafesta arab voca~i6 d’emblem~tica i de gran espot de
Barcelona ales televisions
de tot el m6n, a la manera
de les festes ciutadanes
ambqua celebren el canvi
d’any grans metropolis
tom ~ Londres, Nova
York, Sidney i Rio de Janeiro. ALnava errada, lallavors tinent d’alcalde. Dos
anys despr~s, el nou govern mtmicipal d’Ada Colau prescindeix, corn ja
s~aavia anunciat, de [a figura dissenyada per La
Fura dels Baus. Per5, aix5
si, manta la celebraci6
marca Barcelona amb mfisica i focs artificials a l’avinguda Maria Cristina,
on espera tornar a aplegar
setanta mil persones, corn
els dos anys anteriors.
El protagonismede ]’espectacle, ara concebut per
la companyiaComediants,
s’atorgar~ enguany ales
quatre colunmesde Puig i
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SlmularJ~
digitaldecornser~l’espectacle
deCapd’Anya Montjffic¯ ELPUNT
AVUI
Cadafa[ch, cadascuna de
les quals s’fl.luminar~ a
mesura que sonin els
quarts. Les columnes, a
m~s, s6n un dels elements
b~ics de l’animaci6 que es
projeoto~ sobrs unes pantalles gegants, ique consistirh en la conf~mmci6
d’un
gran rellotge que presidi~

la fest~ En l’animaci6, les
xemeneies de la Pedrera
cobraran vida, i esdevindran un personatge batejar corn el Senyorde la Pedrsra, qns exercir/t de successor de la figura de quinze metres que va prot~gonitzar els dos anteriors
caps d’any bamelonins.

Tot i que des de les nou
del vespre hi haur~ mdsicaiun encadenat d’espectacles de les fonts de
Monl~uic, el xou prOpiament dit arrencar~ a dos
quarts de dotze, arab un
nftmero de percnssi5 concebut per SantiArisa, qns
torna a encarregar-se de

Laxifra

ooo
riodenadalenc.

l’ologi de Barcelona que
Cervantes va posar en boca del Quixot.En l’inici de
la peQa,a m~s,es projectar’h la salutaci5 en diversos
idiomes de setze persones
des de senglos indrets emblem~ttics de la ciutat,
ambla intenci5 de reflectit "l’esperit cosmopolita
de la ciutat’, en paraules
del regidor Agnsti Colom.
Despr~s vindran el compte enrere, les campanades
i, per acabar, un espectacle pirotAcnJcper donar]a
benvinguda a12016.
E1 pressupest de la festa, que organitza Turisme
de Barcelona amb el supert de l’Ajtmtament, As
de 517.000 euros-la de fa
un any va costar-ne
500.000-, una par~ dels
quals encara per concretar se sufrvgar~via patrocinadors. Colomvaqualtficar la propesta d"oberta,
participativa i civica", va
insistir que l’finic motiu
per prescindir de l~sser
la part musical del mun- del Mil.lennJ va set evitar
repetir-se i renovarl’apostatge, iseguirfi ambun especte~le de foc i aigua da- ta per la creativitat. En
rant la Font Mbgica. Des- aqnssta linia, va avangar
prds, la soprano Begofia qns elconsisterija treballa
Alberdi
hiterprstarfi,
en corn donar continuitat
acompanyadaper hens de
ala celebraci6, iquevol fer
l’Orfe6 Catal~, tma can(~6 un concurs d’idees anual
eserita per Manel Camp per definir el contingut de
que hicorpera en la ]letra
l’espectacle. ¯
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Ocio y Cultura

La escenacultural se viste de gala por Navidad
Losescenariosdeteatros y auditorios deCatalunya,as~comolos museos,
adaptan
su programaci6n
alas fiestas conespect~culos,
comoel tradicinal conciertode Sant
Estevedel Palaude la M~sica(imagen).El portal de entradasTicketeaafirmaque
el gastomedioen cultura rondar~los 58 eurospor personaestasNavidades.
P8
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PARA ESTAS FECHAS LOS EQUIPAMIENTOSCULTURALESCATALANESPROGRAMAN
LOS ESPECT/~,CULOS
M/~S ESPECIALESCONLOS QUECELEBRAR
LAS FIESTAS.

La escena cultural
se viste de Navidad
T.Diaz/E.Galidn.
Barcelona
Conla llegada de las fiestas de
Navidad,los principales escenarios catalanes se visten de
gala. A los tradicionales conciertos de Sant Esteve, el 26
de diciembreen el Palau de la
Mfisica, y al de Afio Nuevodel
Strauss Festival Orchestra
con ballet -que se representa
varios dias entre el en el Gran
Teatre del Liceu, L’Auditori y
el Palau-, se sumanlos musicales, las obras de teatro y los
conciertos de g6spel, comoel
Mississippi Gospel Choir o el
grupo canadiense Jubilation
Gospel Choir con su concierto Singing Gospel Christmas
for Ray Charles.
Entre las funciones navidefias destacan Els Pastorets,
cantata de Nadal, de Albert
Ginovart, interpretada por el
Cor Vivaldi - Pefits Cantors

de Catalunya y la Orquestra
Simf6nica del Liceu, y La
rn3gia de Broadwayper Nadal
en L’Auditori.
Sin embargo, hay ofertas
culturales para todos los gustos. Las funciones navidefias
se combinan con espect~iculos de otras tem~ficas. Es el
caso de los conciertos de
Joan Daushy Lax’n’Busto, en
el marco del Festival del
MiHenni;la obra Historia de
un amor, que combina6peray
flamenco; Raphael Sinphonico, o la 6pera Lucia di Lamv.
meDTIOOl
ka oferta cultural, al alza
Para los m~spequefios de casa, destacan La pe~’ta flauta
m3gica en el Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, ademfis
de las propuestas culturales
que anuncian los principales

museoscatalanes, asi comoel
espectAculo El clow Leandrei
els Barcelonaclarinet players,
en L’Auditori.
Las ofertas culturales son
planes que cotizan al alza para disfrutar en famili~_ Segfln
datos de la plataforma de gesti6n de eventos culturales y
venta de entradas Ticketea, el
gasto en regalar planes de
ocio y cultura este afio rondar~los 58 euros de media
E1principal destinatario de
los regalos culturales -entradas a espect~culos y conciertos, peliculas, libros y discoses la familia, dicen desde
Ticketed. La mismaplataforma afirma que el 96%de los
encuestados acostumbra a regalar productos culturales,
aunque de estos, un 74%tambi~n lo combinacon otro tipo
de regalos.

Representaci6n
delGranConcierto
deAfioNuevo
dela Strauss
FestivalOrchestra.

Losconciertos
cldsicos:protagonistas
de las fiestas
Losconciertos de mdsica
clbsica sonunode los
espectdculos mds
recurrentes
en las fiestas
navidefias.El GranConcierto
de Afio Nuevode la Strauss
Festival Orchestra,quepesea
su nombrese representano

s61oel 1 deenero,copard
la
programaci6nde los
principalesteatros dela
capital catalana.El 26de
diciembretendrdlugar en el
Palaude la MdsicaLa m~gia
de/Nadal,concierto quecada
a~ose celebrael dia deSan

Barcelonaacoge
al Cirque
duSoleil

Desde
Rusiaen el
Liceuy L’Auditori

Coro,Ballety Orquesta
delEjdrcitoRuso
deSanPetersburgo.

El Ballet de SanPetersburgo
aterriza el dia deNavidad
en
el GranTeatredel Liceuconla
interpretacibnde la obra
Cascanueces
acrob~tico,
basadaen el cuentode
Tchaikovsky.Danzay
acrobaciasse fundenconla
mdsicade la Orquesta
SinfbnicadeRostov.En
UAuditoritendrdnlugar dos
funcionesdel Coro,Ballet y
Orquestadel Ejdrcito Rusode
SanPetersburgo,
los dias 26
de diciembrey 2 de enero.

Estebanen ese auditorio. Con
motivodesu 75 aniversafio,
el Conciertode Aranjuezse
representardenel Palau
dela Mt~sica
a partir del 9
de enero; RolandoSaadserd
el encargado
de interpretar
la obradel maestroRodrigo.

Unasesi6n
del espectdculo
’Varekai:

El CirqueduSoleilregresa
a la capitalcatalana
en A~o
Nuevo
y, durante
10 dias,
ofrecerdsu nuevo
espectdculo,
Varekai,enel
PalauSantJordi.Las
entradas
ya estdndisponibles
y oscilanentrelos 32 eurosy
los 79 euros.Varekaicuenta
la histofiade[caro,que,al
perdersusalas, seprecipita
sobreun mundo
mdgico
en la
calderade unvolcdn.

Campanadas
en el escenario
Mamma
Mia, en el Tivoli; Mari
Cel,enel TeatreVictoria,y 73
raonsperdeixar-te,en el
TeatreVictbria,sontres delos
musicales
queofrecen
funciones
especiales
por
Nochevieja
en las queactores
y pdblicodanla bienvenida
al
afio nuevocojuntamente.
El
espectdculode mdgiaOzom
del MagLadtambidncelebra
las campanadas
en el
escenario
del TeatreCondal,
igual quela comedia
Absurds
i Singular~
quese representa
enel TeatreBorrbs.
El musical’Mamma
Mia’, enel Teatm
Tivoli deBarcelona.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Espectdculos
decabaret
enEl Molino.

Piezas
bseas
enuntaller delMuseu
Blau.

Afionuevo
a ritmodeEl Molino Navidaden los museos
Considerado
unode los teatros mdsantiguos
dela capital catalana,El Molinoofrece
celebrarel fin de afio ensu escenario.Por150
euros,los espectadores
podrdncelebrarla
entradade a~o nuevocon unacena,
espectdculo,
uvas,cotillbn y doscopasen el
teatro del Parallel. Tambidn
ofrecela opcibn
de accedermdstarde al recinto-pasadaslas
campanadascon una entrada de 25 euros
por dos copas.

El periodonavidefioofrece unaoportunidad
t~nicapare acercarsea los principalesmuseos
deBarcelona
y disfrutar delos talleres y
espectdculos
familiares quese organizan
duranteestas fechas.El Museu
Blauincluye
conla entradala posibilidaddeasistir a
Pangeica,
un taller sobrearqueologia
y
ciencia. Porsu parte, el Macba
organizalas
sesionesgPeroesto es arte?y Por un /ado u
otro, dirigidas a ni~osdehastaseis a~os.
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recomanem
FI DEGIRARumba,pap
Rosariotancaaquestvespre
al Palau
dela ML~sica
la gira
queenels darrersmesos
I’ha
portata rec6rrerla peninsula.
CicI6esc~nic,
totapassi6,
I’artlsta vlsita unavegada
ruesla capitalcatalana
per
ser la protagonista
d’una
novavetllada pautada
a ritme
febriL Acompanyada
dela seva
banda
habitual,RosarioFlores
donar~vida ales pecesrues
popularsd’unrepertoriqueal
Ilarg deles serestres d~cades
decarreramusicalhaforiat
arables m~sc~lidesformesde
la rumba,elflamenc,el pop,
el rock,el souli la bossa
nova.
ROSARIO.
PALAU
DELAMIDSICA.
PALAU
DE[A MCISICA,
4 GTEL.:
932957200.PREU:
ENTRE
18]
5A~3_8DEDESEMBRE,
21H
¯ Proticketing.com/t
heproiect

Rosario,
uncicl6escEnic,
al
Palau
dela M~sica.
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tenido muy en cuenta el monaquest muntatge, que es
taje
icónico
de
este
texto
que
estrenar
a l’octubre a
PAÍS: España
FRECUENCIA:va
Lunes
a viernes
realizó
Lluís
Pasqual
en
1987.
la
Sala
Trono
de TarragoPÁGINAS: 18
O.J.D.: 78783
na. R. B. Versus Teatre. Castillejos,
El espectáculo llega a BarceTARIFA: 4462
€ tras su éxito en el Teatro
E.G.M.: 211000
179. Fins al 30 de desembre. 20 eulona
de Madrid. Teatre Nacional
ros. Dimarts, dimecres i dijous a les
ÁREA: 306Abadía
CM² - 34%
SECCIÓN: BARCELONA

montaje de
Rigola El2015
público. TNC
18Àlex
Diciembre,

de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Hasta el

20 hores. versusteatre.com.

3 de enero. De 14 a 28 euros. www.tnc.cat.

||| de tot |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCK

Rosendo acaba
la seva gira ‘Mentira
me Parece’
Rosendo oferirà al Sant
Jordi Club el penúltim
concert de la seva gira
Mentira me parece,
després de més de 100
actuacions. Va començar
la gira després de la
publicació del seu últim
disc d’estudi, Vergüenza
Torera, a l’octubre de
l’any 2013. Sant Jordi Club.

Un dels assajos de ¿Hoja de ruta?. TRISTÁN PÉREZ-MARTÍN

Passeig Olímpic, 5-7. Dissabte 19 de
desembre. 21 hores. 28 euros.

www.theproject.es.

‘LA MÚSICA CONTRAATACA’

Banda sonora
de ‘La Guerra
de les Galàxies’
El Palau de la Música
Catalana oferirà
diumenge La música
contraataca, un concert
amb alguns dels temes
musicals que John
Williams va compondre
per la pel·lícula La
Guerra de les galàxies.
L’espectacle estarà a
càrrec de l’Orquestra
Camera Musicae i el Cor
Jove de l’Orfeó Català.
Palau de la Música Catalana. C/
Palau de la Música, 4-6. 20 de
desembre. 12 hores. 35 euros.

www.palaumusica.cat.

‘¿Hoja de ruta?’ converteix
la dansa en una eina per
a la transformació social
Dansa comunitària
Avui s’estrena ¿Hoja de ruta?,
un espectacle de dansa amb
més de 100 participants no
professionals de totes les edats,
procedents de tres barris diferents. És el resultat del projecte Barris en dansa, dirigit
per Álvaro de la Peña, de la
companyia Iliacan.
L’experiència de dansa comunitària, que el 2012 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona, pretén establir un vincle entre els centres de creació
i la gent del barri.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El treball que duu a terme
abasta tant objectius pedagògics com d’auto descobriment, relacionals i socials.
Els participants són de diferents edats, condicions i
col·lectius (persones amb
discapacitat, malaltia mental, risc d’exclusió social o
immigrades).
Enguany hi han col·laborat Les Corts i La Teixonera,
de Barcelona, i Bellvitge, de
l’Hospitalet de Llobregat. R. B.
Sant Andreu Teatre. C. de Neopàtria, 54,
Barcelona. Avui divendres a les 20.30 hores. Preu: 6 euros. www.sat-teatre.cat.
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corn a solista tant en classics
comen improvisacions sobre
mdsiques caltiques o zfngares. Pera amb aquesta nova
estrena, dissabte (19 h} al
Palau de la Mdsica Catalana,
as la quarta vegadaque ve a
Sabadell. Tamba
hi far8 el Concert de Capd’Any,
el 2 i el 3 de
genera La Far~ndula.
Per la banda m~s seriosa,
destaca entre les grans
referOncies internacionals de1
moment. Valguin d’exemple,
entre molts d’altres, els concerts de Bach i Mozart clue
va enregistrar ambla Sinfonia
Varsovia, o les Quatre estadons de Vivaldi que va inter
pretar arab la Simfanica .del
Vall(~s. Tamba
va ser el primer
director de la Jove Simfanica,
el 2010 i el 2011. Sap rnolt
d’ensenyar, arab exigancia, i
evidentmentfascina els jow.~s.

Gilles Apap protagonitza el concert
de Nadal divertit
de la Simfi)nica
L’exuberant
violinista combinarvalsosi classicsambmdsicaceltica

OSV

Gilles P4)ap tomadissabte al Palau ambla Simf~nica,aquestcopambel Concertde Capd’Anyquetaml~ vindr~ a La Far~ndula
JOSEPACHE
,,Si el pdblic vol divertir-se,
riure i disfrutar sentint la
mdsica, doncs que s&piga que
els mdsics de la Simfbnica
tamb@,,,adverteix el prestigi6s
i exhuberantviolinista Gilles
Apap, a qui Sir Yehudi Menubin va profetitzar que,seria el
primer mdsicdel segle XXI,,. A
Sabadell, on ha tornat aquesta
setmanaper preparar els concerts de Nadali Capd’any, s’hi
sent corn a casa.
Ser~ el primer cop que dirigir~ la popular cita musical,
senseper aixO deixar d’actuar

I aquestdijous,taller d’improvisaci6
obert al pdblicsabadellenc
Unaexperi~nciainoblidable.DeIlarg, el m~s
divertit quees podrbviure i sentir a Sabadell
aquestdijous al vespre(18.45 h). A rods
franci obertal ptiblic en general.Cornara fa
dosanys,tal cornb~ hi ha molts
sabadellencs
queho recorden,Gilles Apap
dirigeix unTaller d’lmprovisaci(~
de Corda
la seude la Simfbnica
(NarcisGiralt, 40)
el qual participaranestudiantsdel
Conservatori
de Sabadelli altres centresde
la ciutat i la comarca.
Durant45 minuts,
abansd’entrar el pt~blic, treballaransols amb
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el cblebreinterpret. I, uncophi hagi
espectadors,
aquestsno trigaran gaire a
deixarde ser-ho.Gilles Apapels convertirb
en particepsde I’experibncia.EIs farb
improvisari sentir m~isicaencaraqueno
siguin mL~SiCS.
Ambmolt d’humor,perb amb
resultatssorprenents.
Vist el previsiblebxit,
atds I’antecedentd’ara fa dosanys,la
Simfbnicafa constarqueI’aforament~s
limitat. QiJestld
deser puntual
i, si cal, fer
cua a I’entrada. Ocasions
comaquestas(~n
unautbnticprivilegi.

,,La vida tamb~~s alegria,,
AI seu concert de Cap d’Any
hi haur8 valsos’ i polques de
JohannStraussfill i I’obertura
de la seva opereta La ratapinyada. Pera inclour~ improvisacions, arab els violins i violes
de la Simf~)nica reels i jigs
comels de les tavernes irlandes, i obres comLa m~qu,~na
d’escriure, de Leroy Anderson.
que RubenGimenova introcuir
al programaquan s’estrenava
coma director titular de la
Simfanica, o L’havaneise de
Saint-Saans, que Gilles Appap
venera.
,,Hi ha momentsen els que
cal ser seri6s, i en els que ve
de gust la mdsica seriosa.
Per6 I’alegria
tamba forma
part de la vida i de la mdsica,,.
afirmava Gilles Apapa DS, en
una pausa dels assajos. La
vitalitat va en ell. I no tan sols
en la mdsica. La seva altra
gran passia as el surf ¯

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 9

O.J.D.: 4438

TARIFA: 506 €

E.G.M.:

ÁREA: 425 CM² - 46%

SECCIÓN: SABADELL

17 Diciembre, 2015

Xavier Domnech: <<AII on hi ha
corrupcib no hi ha democr ciaEn ComdPodemreuneix unes 300 persones al Centre C(vic de Can Deu
En ComdPodemva aconseguir reunir dimarts passat a
unes 300 personesal Centre
Civic de CanDeu. Portats per
la sensaci6de remuntada,el
capde Ilista de la formaci6,el
sabadellenc Xavier Domenech
(fa 21 anys que no viu a la
seva ciutat natal) va protagonitzar un discursentusiastaen
el queva proposartipificar com
a delicte al CodiPenalel finangament
il-legal delspartits i de
les fundacions d’aquests.
La candidatura (fruit de la
uni(~ de Podem
Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds,
Esquerra Unida i Alternativa,
Equoi Barcelona en comd)va
centrarel seuactepolftic a la
corrupcie. AI capdavant dels
seients va estar el queva set
fiscal del cas BancaCatalana
als anys vuitanta, Jose Marfa
Mena, a qui en certa manera
se li va retre a I’acte un homenatgeper la seva tasca.
El candidat ntJmero7, el
sabadellenc i ex parlamentari

EIs candidatses mostrenentusiasmatspels aires de remuntada
queviuen
catal& i exregidor Joan Mena,
va obrir els padamentsal.ludint al cas Mercurii realitzant
un ferotge atac a I’etapa de
I’alcalde ManuelBustos a la
qual va qualificar de ,,entramat
corrupte,, o de ,,pr~ctiques
mafioses,, mentre ,el PSC
de Barcelona mirava cap una
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altra banda,,. La corrupci6 es
produeix ,,quan hi ha connivencia entre els politics i els
empresaris, els politics se
senten impuoes, hi ha silenci
i es mira capuna altra banda,,.
va afegir. Tamb(}va parlar el
regidor de FAjuntament de
Barcelona per Barcelona en

comd, Jaume Asens, qui va
fer gala d’una notable distracci6 geogr~fica en saludar
I’auditori arab un ,bona tarda
Badalona,,. Asens, entre moltes altres coses, va destacar
les retallades practicadesi la
socialitzaci6 del deute corn
una part de la corrupci(~. En

aquest acre de campanya
sobre corrupci6, ambmoltes
referenciesa I’ex alcalde socialista Manel Bustos, Dom6nech va assenyalar que el 20
de desembre es decideix si
es comengaa construir ,,una
CatalunyaIliure de corrupci6 i
corruptes, o se segueix atrapats amb aquesta xacra que
no ~s altra cosa que la falta
de democr~cia.
El cap de Ilista va destacar
que Sabadelles una de les ciutats capdavanteresdel canvi a
Catalunyai a I’estat espanyol.
,,Aquesta ciutat ha viscut un
per[ode de foscor, corrupcid i
el 24 de maig va dir ’no’ per
comenqar
a dir ’s[’,,, va indicar.
Tambe
va fer referencia al Cas
Pret~)ria, el Casdel Palaude la
Mdsica.al cas Pdnica, el N(~os
i els EREd’Andalusia.
Tambeva subratllar que qa
corrupci6 significa malespr)ctiques i quehi ha ,,delinq~Jents
queens govemen,i perque on
hi ha corrupci6 no hi ha democr~cia i on hi ha democr~cia
no hi ha corrupcid,,.
En aquest sentit, va mani
festar que la corrupci6 ,,~s el
c~ncer de la democr~cia.Mentre hi hagi casos de corrupci5
a aquest pais no es pot parlar
de democr~cia.
Aix[ mateix, va destacar que
la corrupci6 ,,~s un problema
sistemic, i no de pomespodri
des ¯
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~]nvestigaci6n~

A principios de afio, en Estados
Unidos, el documentalThe Jinx,
emitido por HBO,arroj6 nueva
luz sobre un viejo caso criminal,
e

arce

I

0ga

AdoCero

parecido, esta vez con enorme
repercusi6nentre el p,’,blico
barcelon6s.Esta es la historia de
c6moel desalojo accidentado
de una fiesta clandestina se
convirti6 en un asunto politico
crucial en una CataluRa en plena
ebullici6n. Por llexand,~ Se,~a.o
I h~,~t~’acione.~:
~lodieLascar"
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~lnvestigaci6n~

BARCELONA,
FINALES DE 2006.Rodrigo Lanza entra
en el juzgado acompafiado de arras cuatro acusados, cabizbajos.
En la puerta, sus padres le yen pasar a d istancia.
</~’s¢onsolados.I~ que a~*oextra~osmedia. Estatum~o*~’emidos
deqzu"
n’an ~’i~timasde un montq/e:/a ~onc’h~ibnev /a hu~rmia
mz~,pa&aha’,,. Quien bahia es Jcs0s Roddguez. Estc pcriodista
de La I)h’e~la, un pequefio media de vocaci6n contrainformativa, fuc de los primeros en interesarse par la historia de Rodrigo
y del resto de encausados. %nto que la convird6 cn su propio
&Vatergate,,. Los hechos que se los imputaban habian succdido el 4 de lkbrero de aquel mismo a~o en la calle Sant Pore
MdsBaix, ccrca de atracciones {urlsticas tan concurridas coma
el MuseuPicasso o el Palau de la M~sica. Los refiere Antoni,
un ~ecino que preficre guardar el anonimato: ,~Aquel/a *mdm,/a
guardiaurba~u/~a"l~/m’lo*u~~’igilahad Pa/auAle)s, un
gIId qlle se rr/e/~ra/eaIIIIN ~eSIrl e/am/eqizla.,,, y pesoa ]as quejasde
la genre del barrio, -pa’ma*m~6
a/// ~a. bravos ~rug¢ldos. Hullo que
embargo, el desalojo no sali6 segdn Io previsto }; Io que iendria
que haber sido una operaci6n rutinaria, degener6 en un altercado. ,Los Ogl/pallle5 w reaJstiero~ .), alguien/~lllgd II/I O/~etO
pobte kombrequed6tetrap/(??}r),,. Entre los dcmnidos dumnr¢ los incidentes, tres fueron
identificados coma los que habrfan lanzado el
objcm de marms: Rodrigo, Alex Cistcmas x
Juan Pintos. Pcmla historia no termina ahf:
horas mils tarde, arras dos j6venes, Alfredo
Pcstana y Patricia Heras, acuden a urgencias
al Hospital del Mar. Segfin declaran al personal mddico de guardia, se hab~an hecho
unas hcridas en un accidente de bicicleta. La
policia, superada par los acontecimientos de
esta nochc dc t)brcro, no adende a razones:
sin prucba alguna de su implicaci6n en el tumuhodcl Palau Albs, } con un exceso de cola
digno de mejor causa, los identifica coma sospcchosos y los dcticnc sin contemplacioncs.
Siete arias despu~s dc cstos acontecimicntos, el soci61ogo Xavier Artigas y el cineasta Xapo Ortcga
sc pusicron en contacto con Jesds Rodrlgucz. Conoclan bien los
artlculos del reportero y compartlan su esccpticismo respecto a
la ~ ersi6n oficial del caso. La historia de los okupas condcnados
los alia mal, Io mimsenpar dondc Io mirascn. Asl nace (,Tubal
.llorla, el documental cn el que el propio Roddguez hate de
guionista y expone varias re~elacioncs. Para empezar, que los
detenidos habrlan sufrido serios maltratos par parle de la policfa durantc su estancia en comisarfa. En segundo logar, que
la juez del caso, CarmenGarcla, habria obrado con manificsta
parcialidad, basando su sentencia Onicamente en el tcstimonio
de dos agcntcs quc cstuviemn presentes la noche de autos. Par
fi[timo, y acaso la mils angustiosa, que Patricia Hcras, la chica
detenida a rafz del accidcntc de bici e injustamente cncarcc[ada, se habia suicidado durante un permiso penitenciario. Pcro,
a Io largo dc toda la pclfcula, planea afin otra cuesti6n: 2par qu6
hubo tall poco inter& par partc de las autoridades cn csclarcccr
la vcrdad? I.os mismosautores de gTutal.l/orta sugieren la respuesta: porque Its convcnia tcner cabezas de turco. Yes que la
tituladdad del Palao Albs era del ayuntamiento de Barcelona 5
[o tenlan abandonado, presuntamentc, con el dolibcrado prop6-
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SilO de degradar el entorno y justificar toda suerte de actuaciones represivas y especulativas en cl barrio.
~qAclaren Io sucedido!.
Naturalmente, la cmisi6n de Ciutat.llorm cn relevisi6n el
17 de enero de 2015 caus6 una profunda intpresi6n en la socicdad catalana. Record de audiencia del segundo canal auton6mico, agitaci6n ins61ita en las redes sociales, fen6mcnoboca-oreja
en las calles... Por encima de todo, el documental hacia afiicos
la imagen edulcorada de una Barcelona abierta y cosmopolita,
cspacio de encuentro ,,e~lre d co;Colt dd :~rte y la ex~ita~i6t/ del
Sur,,, coma cxplica el periodista Xavier Ce~’anms.Ciutal Morta
dinamitaba par complcto csa idea propagada par -/a esteem mu51~?1/;*IF,~/IZ¢/. /a to/l’171ll 7a d{’/ Gal.xalllp/e.l’ flg/~Vlg/gls" (’omo tTnacasade
Iotas, g/g’ 6~/1i¢ ~glpl~¢l~,,. La conmoci6nse transform6 inmediatamentc cn indigm~ci6n, con centenarcs de personas afluyendo
hacia la Plata dc Sant Jaume -sede del ayuntamient~ para una
conccntraci6n de protesra, micntras cn Twitter se acumulaban
los reproches de mprcsentantes de partidos y sus peticiones
para que se reabriese el llamado ~,caso 4-F,,. Una reacci6n masiva todavia m~s Ilamativa, en tanto quc bahia sido generada
par una obra que ponla radicalmentc en cuesti6n la actuaci6n y Icgitimidad de los poderes
pt]blicos. Francesc Martin, un antigua sindicalista prcsentc en aquella manifestaci6n,
precisa: ,.~dimos/untos a ~/ oath’ devoutsde ~ez la
pe/iada ~on umzrei~’imti~ad6ndata: ’Aclaren Io
sucedido, i]) basra de abusos policiales con el
benepl~cito de ~a justicia espafiolaF’,,
Pero esas protcstas eran el sfl~toma de
alga m~s. Ciutat Maria concctaba coo alga
mils amplio: un momentaen el que una parle
importante de la socicdad estaba expresando
sus dcscos de ruptura con el arden cstablccido. La difusi6n de este documental con alma
panfletaria encajaba as~ perfectamente en el
calendario dc uoos arias de crisis econ6mica
e institutional y de ascenso polhico de nuevos partidos de izquierda radical. M~sa~n en
una Camlufia en la que la protesta contra el
sistema existente sc ha gcncralizado y el independentismo ha
ganado fucrza coma ahemativa viable de nucvo comienzo.
Cord6nde seguridad medidtico
Solo clue la reacci6n ciudadana dcscncadcnada par Ciutat Maria no tuvo tanto de espont~nca coma podrla dcducirse.
Fuc mils bien fruto de una cstratcgia mu~. calcu[ada y de trazos
bien definidos: para trascender el circuito habitual dc los filmes
militantes, el equipo de CiutatMorta tcnla que sobvertir los esqucmas convencionales dc promoci6n e inventar arras nuevos.
Asi fuc c6mo se comirti6 en un ejemplo pionem de documental
activista qucsc pone en el centro de una pe*jbmumgepolhica
reforzada par todo tipo de acciones auxiliarcs: dc la dhetgueri
l/a, a las proyeccioncs en salas de cine ocupadas para gcncrar
una ooticia. Nada se dej6 de lado para que el documental fuera
acompa~adodcl ruido de los antidisturbios y del aroma de las
barricadas, l!no de los dircctoms, Xavier Artigas, 1o confirma:
.~\?~es/~ h~/emi6*~era romper el ~o~tLnde seguridad medi#tim que
provocar una revuelta clvica? Antes que nada, para que TVC,la
televisi6n pfiblica catalana, se sintiera presionada y emitiese la
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~lnvestigaci6n~

dio riguroso, se le ha achacado tambi4n una cxccsiva sujeci6n a
los poderes polhicos. La transmisi6n, pot uno de sus canalcs,
respaldo de una cadena poco propcnsa a difimdir paranoicos
discursos antisistema. ]~.lex Gorina, director dc Sa/a 33, el programa de ~:C que terrain6 cmi dcndo gTuta~.llor~a, admire que

de polhicas urbanas de la l)iputaci6 de Barcelona v bucn conocedor del lugar donde ocurricron los hcchos. Y todo clio con
la intenci6n de dctcriorar la vida cn cl barrio 3 desplazar a sus
vecinos. ,4~s a/~o

tra/~qjan.~ ~:a:osa(~" qu("huld(’rauni::tt’M~"e, ~:,n/t’~:~:t"e~/)arrio
pole/u/a/me#t:
:’xp/o.d~,as

pasa/mn/os d/as.,, En cfccto, cn 2014, ~C habla propucsto a
Gorina la posibilidad dc programarla, pero, pese a su respucsta
entusiasta, la dccisi6n final se pospuso en miteradas ocasiones,
algo quc,,/)uee~’ M’a*~tar
so,~pehas&pr~done~po/ithr/s
/uaie¢ /a ~ ~z~a
pv>~**~le
en /a ~c~o,iaJ6n interna soh*r /a romprade la pe/iada ni e~ d
sacar tambi6npartido tactico de ese rctraso
para aumentar el ruido medi~tico alrededor
de la pclfcula. Para rcmatar la fiaena, un juez

~,1{/ req~rimi~toj~/kia/ pgllU /a retirada de una
esc~aha/da//egado mmho w~m~’,pero sus dinrtor¢:~
mw/o/a pe//ea/a pata anumiar/o, l)e este modor~,
,rutnAvabala idea de un intento eh~g~perado
de sabotear su d(fusi6n, .@ eh’Hrque ¢nz una ~zmdiH6n
pr~’iamentt,aceptadapot e/los. ,~a~oque, ~gzroe~t#,
mem/i6las rceh:~ y a~a/*() ca’ predispom*r
alp#ldilestias en silcnciar la pellcula tenfa que set porquc rcvclaba una

Comorcspucsta a una reacci6n popular quc no dc,iaba dc
amplificarsc, el parlamento catalan pidi6 a la fiscaHa que rcvisara las ac[uacioncs judicialcs del caso 4-E Para Caries
cx-conccjal dcl distrito de Ciutat Vella ~ una dc las personas
seflaladas en ]a pclicula pot su ficsti6n, csta rcacci6n
kz,,, producto dcl neniosismo dc] momcnto,no debt impedir

Ciutat Nova
(~inco moses dcspu~s de que Sala33 emitiera cl documcntal, la coalici6n Barcelona en Comt~sc present6 por primera vcz a unas dcccioncs municipales. Su cabeza dc Iista. \da
(:olau, era una ligura muvconocida en el activismo catalan
si bien ~m tanto pot el gran pdblico-, quc habla manifcstado,
una sentencia del caso 4 F quc considcraba
in usta. De hecho, buena partc de los candidams dd parddo pro~cnia dc movimicnciudadano af/n al quc habla scr~ido de caja
dc rcsonancia a (,7u:a: .llort:z. [)urante la
campafia electoral. (:olau hizo rcfcrencias
la pclicula c incloso propuso disolver la unidad antidisturbios de la guardia urbana que
habfa intcrvcnido cn el Palau AI6s. El desenlace cs bicn cooocido: los votantes le dieron
la raz6n y Colau gan6 las elcccioncs. ~h como
alcaldcsa, una de sus primcras dccisioncs fuc
nombrar a un nuevo jefe politico de la pollcia [oca[. Su cncargo:acomctcrun ¢,::lltl/)Jo
i#te~red de mode/o,,. Y
la transf~rmaci6n auspiciada por el documental no sc dctuvo
ahL ]~ntrc los nucvos rosrros del consistorio barcclonds, figura
so tenicntc alcalde, Jaume Asens. Para nada un desconocido:
era cl ahoRado dc la comisi6n de dcfcnsa durante el proccso
4-1; ~, uno dc los tcs/imonios m~is presen/cs cn (,’iu/at Morfa.
Cuando intcrrogamos a Xavier Artigas sobrc csa rcrmalimcntaci6n entre la csccna politica barccloncsa y su pclfcula, sc mucstra cauteloso. Reconoceperfcctamcnte, cso si, su idea dircctriz:
L,eslo
po//l/m
:’Ollgreto.
,qspitzJ:m;la~
a qlle
/a:~:’tzt:"
semoc’i/iaa:~:,
a
lospoeleres
p#/:/icos
mciera*:
:/ue
:/ar
u*:a
r::~/~m~ta.,,
l.ucgo
scmma
una pausa, comopara pcnsar cn todo ]o quc su p¢[icu[a ha pro-

pava
:/~a"
:ovtar:;
mi~’grs/::n.,,
Pero
vam~s]cjos
todav~a,
porqoc,
Resu/ta
quenosIzema~
:o~:twrtJ:/o
et;a:~twt4~:/eut/~m:/do
::#l¢:eto
:,~/a
g~nel.(.~#tat
Morta
,¢prese~ta
una~’#i:Sn
: ,nspbatkr:
de/a
smiedad< cultura
po/itig~z
tie:s/a
Hu:/agZ
/~4lap:*~rre,
m~es/ro
:lo:u#::~:ta/
: l:a
h:c/:o
#zainstream/,,
¯ Todas
las declaraciones
hart sidorecogidas
por AS,salvo
(/ealltos
pal’a
~orl’ar
prlle/:gz£
:?unlffo
:~¢/pro:edimietzto
normal.demCiutat Horta,disponibleen Filmin
prequeh~
:zz//gjero.
Pued¢
~:rse
:omo
unato~ez¢:,
pero menciones.
O,u/:a/te:t~:do
ah/amba
/odo.
"l&n/:i[n
.u’ins~m#:
que/apo/ida,
d (O,gt::a#:ie/ffo,
/os
mddi:os
fl:rens:::
v dosinslrmHa,¢judida/es
ucmamos
pe:fegtamente

Morta
,,lob,
r6ut:ah:~.monla
pot/a
:lUeapenas
nadie
puso
~:dudaIo
pecma algunos
de lospostulados
queapuntaqucel ayumamiento
de ]a ciudadconsinti6
quc cl
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