Taula de contingut
EL PALAU APORTA 96 MILLONES ALA ECONOMIA

3

El Mundo de Catalunya - 26/07/2017

Lleida celebra els 150 anys del naixement de Granados

4

El Punt Avui Lleida - 28/07/2017

LA SETMANA DEL ‘PLAY’

5

Ara Play - 28/07/2017

«Totes les guerres en què lluitem són errònies»

6

El Periódico de Catalunya el Verano - Catalán - 28/07/2017

Dansa basada en contes

7

El Periódico de Catalunya el Verano - Catalán - 28/07/2017

Libèrrim piano

8

La Vanguardia - Catalán - 28/07/2017

I més i més concerts

9

La Vanguardia Que Fem - 28/07/2017

El celler Jean Leon dedica la quarta edició del ViArt a la música

10

El 3 de Vuit - 28/07/2017

Sense títol

11

Diari de Terrassa - 28/07/2017

havas media

12

El Publicista Agencias - 01/07/2017

DESGLOSE ASIGNACIÓN DE NUEVO NEGOCIO EN MEDIOS. AÑO 2016
El Publicista Agencias - 01/07/2017

P.2

13

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 40

O.J.D.: 6417

TARIFA: 1522 €

E.G.M.: 29000

ÁREA: 249 CM² - 24%

SECCIÓN: UVE

26 Julio, 2017

INSTITUClONES
BALANCE

EL PAI_ U APORTA
96 MILLONES
A LAECONOMIA
M~s de 600.000 personas

pasaron por el recinto

los impuestospagadospor el Palau
ANA
MARIA
D~VILA
BARCELONA
Yase sabequela cultura,lejos de superaron ampliamenteesa cifra,
ser un lujo, es un motorecon6mico 2,2 millones.
para la sociedad. Pero no siempre
Asi se desprendede un informe
las cifras resultan tan claras como dado a conocer ayer por los resen este caso. Segfinun estudiorea- ponsablesdel coliseo modernista,
lizado por el Palau de la Mfisica que cerr6 2016con una ocupaci6n
Catalana, la instituci6n gener6en r6cordde 645.689personas, de las
el afio 2016 una aportaci6n de cuales 441.536(un 5%m~is queen
96,83millonesde euros a la econo- 2015) fueron espectadores de los
miaespaflola. Perono s61oeso: en 565 conciertos celebrados en sus
el mismo
periodo,su actividad con- distintas salas y 204.153,pflblico
tribuy6a la creaci6nde 1.058pues- de las visitas guiadas.
tos de trabajoen todoel territorio
<<Entotal, se realizaron643actiespafiol. Ypara rematar: mientras vidades en 365dias, lo que nos da
ese afio las administraciones
pfibli- un promediode casi dos actos por
cas le concedieron subvenciones dia. Estamosante un porcentaje de
por valor de 1,8 millonesde euros, ocupaci6naltisima lo que repre-

modernista

en 2016

senta que sacamosel mLximo
rendimientoa la sala, incluyendoel
mesde agosto>>,coment6el director generaldel Palau,JoanOller.
Asimismo,y por primeravez, el
Palaude la Mfisicaha realizado un
estudiodel perfil y procedenciade
sus usuarios,del cual se desprende
que la mediade edadde los espectadores de los conciertos de programaci6n
propiaes de 46 afios; la
de los abonados
se sitfla entre 51 y
70 afios, y las mujerestienen una
presenciamayofitafia, un 54%.
En cuanto a la procedencia, el
73,3%son espafioles, y de ellos, un
93,3%catalanes. Los espectadores
extranjeros, por su parte, proce-

P.3

den, en primer lugar, de los Estados Unidos(17%),seguidosde Corea del Sur (10%), Alemania
(9,6%), Jap6n (8,9%), Francia
(8,7%)y GranBretafia (7,5%).
riosamente, el turismo italiano,
muymasivoen la ciudad, se siente
pocoatraido pot la oferta del Palau. La ocupaci6n media de los
conciertosdel ciclo estrella de la
casa, Palau100, fue de186%
durante la temporada2015-16.
<~Haymuchagente que hace una
sola visita, lo quesignifica queestamosllegando a un pfiblico m~is
amplio, pero tambi6nque tenemos
la posibilidadde hacerlesvolver>>,
especul60ller.

Por lo que respectaalas cuentas
de la instituci6n, el informefinal
auditadorefleja que el Palaucerr6
2016con unos ingresos de 14 millones de euros y unos gastos de
13,4 millones-entre los cuales se
incluye una partida de 200.000euros para 200.000euros para provisionar posibles imprevistos futuros-, lo quearroja un resultadofinal positivo de 165.424euros.
Desdeun puntode vista artistico, lo m~sdestacadoha sido el desembarcodel nuevo responsable
musicaldel Orfe6Catal~,el ingl6s
SimonHalsey,que este primerafio
ha centradosu gesti6nen ~establecer conexionescon coros de todo
el mundopara que nuestras formaciones, que ya son excepcionales,
puedanver lo mejor del panorama
intemacionaly, de esta forma,crecer en excelencia>>,
apunt6el director, que asegur6sentirse ya parte y
<<muy
orgulloso>~
de la familiacoral
del Palaude la Mfisica.
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Lleida celebra els 150 anys
del naixement de Granados

a La Paeria col·loca un plafó commemoratiu davant de la casa on va néixer, el 27 de juliol del 1867,

el pianista i compositor lleidatà

David Marín
LLEIDA

Ahir va fer exactament
150 anys del naixement,
en una casa del carrer Cavallers (cantonada amb el
carrer Tallada) de Lleida,
el compositor i pianista
Enric Granados. Per celebrar l’efemèride, l’Ajuntament de Lleida va convocar les entitats que han
participat aquest any i
l’any passat en les celebracions del centenari de la
mort de Granados (2016)
i en el 150è aniversari del
seu naixement (2017) a
un itinerari d’homenatge
al músic lleidatà.
La ruta tenia com a objectiu la casa natal de Granados. Allà s’hi va descobrir un plafó amb informació on s’identifica l’edifici.
Durant l’itinerari, també
es va fer una ofrena floral
davant del monument a
Enric Granados que hi ha
a l’esplanada davant de la
Seu Vella, i s’hi van interpretar algunes peces del
compositor.
A la tarda, també es va
fer un acte d’homenatge
davant de l’Auditori Enric

L’ofrena floral que es va fer ahir al migdia al monument a Granados davant de la Seu Vella ■ ORFEÓ LLEIDATÀ

Les dates

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

27-7-1867 11-3-1911

Va néixer Enric Granados
Campiña, de mare càntabra i
pare cubà. El pare era militar i
estava destinat a Lleida.

Va estrenar l’òpera ‘Goyescas’ al Palau de la Música Catalana. Es va convertir en una
peça emblemàtica.
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24-5-1916

Va morir al canal de la Mànega quan un submarí alemany
va torpedinar el vaixell amb el
qual tornava dels Estats Units.

Granados.
Són els darrers actes de
dos anys intensos de record i homenatge al músic
lleidatà. Durant el 2016,
centenari de la seva mort,
es va celebrar l’Any Granados, que va arrencar amb
l’estrena a Lleida de la versió en piano de Goyescas,
primer d’una sèrie de con-

certs que es van estendre a
Cervera, al Palau de la Música de Barcelona, a l’Auditori de Barcelona i al Liceu, així com a Madrid,
Nova York i Londres, entre altres ciutats amb les
quals Granados va tenir
vinculació, a càrrec de José Menor i d’altres reconeguts músics.
El món coral lleidatà
també li va fer un homenatge, amb un gran concert organitzat per l’Orfeó
Lleidatà en el qual van participar totes les corals de la
ciutat.
L’Any Granados es va
prorrogar a aquest 2017
per celebrar també el 150è
aniversari del naixement
del músic, durant el primer semestre d’aquest
any. La principal activitat
ha estat una gran exposició que s’ha pogut visitar
fins al mes d’abril al Museu
de Lleida, que feia un recorregut pel vessant més
pluridisciplinari de Granados. A més de compositor,
va ser instrumentista i va
estar molt relacionat amb
les altres expressions artístiques de la seva època.
L’exposició partia del moment en què Enric Granados va arribar a París, l’any
1887, quan feia pocs mesos que la Torre Eiffel s’havia començat a construir,
fins a la seva recerca d’art
total, unint música, literatura i pintura. Amb els actes d’ahir en commemoració del dia del seu naixement, es tanquen les principals activitats de record
de Lleida a un dels seus ciutadans universals. ■
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El ‘Play’
fa vacances a l’agost.
Tornarem el divendres
setembre amb les pile 8 de
s ben
carregades!

LA
SETMANA
DEL
‘PLAY’

UN SPIDERMAN
ADOLESCENT

Arriba a la cartellera
estiuenca l’última pel·lícula
de Spiderman, ¿la millor que
s’ha fet d’aquest superheroi
després de Spider-man 2 de
Sam Raimi? Jon Watts
dirigeix un esplèndid Tom
Holland en el paper d’un
home aranya adolescent.

28 DE JULIOL - 3
D’AGOST DEL 2017

(P. 04)

‘SPIDER-MAN: HOMECOMING’, DE JON
WATTS. CONSULTEU LA CARTELLERA

COMENÇA EL FESTIVAL
D’AGOST A BARCELONA

BOWIE EN MOVIMENT
AL DISSENY HUB

Abans es deia que Barcelona
a l’agost era un desert i el
festival Mas i Mas va néixer
per posar-hi remei i omplir
la ciutat de concerts. Avui,
un concert d’Imany al Palau
de la Música n’inaugura la
quinzena edició, que amplia
escenaris amb una
programació al Teatre Grec.

Arran de l’exposició David
Bowie is, el Museu del
Disseny de Barcelona
projecta algunes pel·lícules
relacionades amb l’artista.
Dijous 3 (17 h, gratis) és el
torn de Cracked actor, un
documental d’Alan Yentob
que mostra Bowie de gira a
Los Angeles el 1974.

FESTIVAL MAS I MAS. DIVERSOS ESPAIS
(BARCELONA). DEL 28 DE JULIOL AL 3 DE SETEMBRE

‘CRACKED ACTOR’, D’ALAN YENTOB. MUSEU
DEL DISSENY (BARCELONA). 3 D’AGOST

CRIS JUANICO INAUGURA EL
PRIMER FESTIVAL DE COBLA

CONCERTS AMB VISTES AL
PANTÀ DE SANT ANTONI

So de Cobla és el primer
festival de cobla de
Catalunya i l’inaugura
aquest dissabte el cantant
Cris Juanico, que
interpretarà cançons de Ja
T’ho Diré amb una formació
de quartet de rock que
incorpora tible, tenora,
flabiol, fiscorn i tuba.

Val molt la pena descobrir
Lo Quiosc, un espai penjat
sobre el pantà de Sant
Antoni, al Pallars Jussà, que
aquest cap de setmana
ofereix, a més de
magnífiques vistes, plats i
còctels, concerts de Joana
Serrat, Ramon Mirabet i
Joan Dausà, entre d’altres.

CRIS JUANICO ROCK I COBLA. PARC DEL CONVENT
DELS AGUSTINS (PALAMÓS). 29 DE JULIOL

TALARN MUSIC EXPERIENCE. LO QUIOSC
(TALARN). DEL 28 AL 30 DE JULIOL

BUSTER KEATON A LA
SALA MONTJUÏC

EL TOMORROWLAND
ATERRA A SANTA COLOMA

Continua la programació del
cinema a l’aire lliure que
cada estiu s’instal·la al peu
del castell de Montjuïc. Avui,
amb El maquinista de la
general de Buster Keaton i
l’acompanyament musical
d’un trio de jazz i membres
de l’Orquestra Simfònica del
Vallès.

Tomorrowland és un dels
festivals de música
electrònica més grans i
espectaculars del món i ha
triat Santa Coloma per
celebrar-hi una de les seves
extensions. Amb Double
Pleasure, Steve Aoki, Yves V
i una connexió via satèl·lit
amb el festival mare.

‘EL MAQUINISTA DE LA GENERAL’. SALA
MONTJUÏC (BARCELONA). 27 DE JULIOL

TOMORROWLAND. CAN ZAM (SANTA COLOMA
DE GRAMENET). 29 DE JULIOL

P.5

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 19

O.J.D.: 79409

TARIFA: 19328 €

E.G.M.: 485000

ÁREA: 819 CM² - 77%

SECCIÓN: VERANO

19

28 Julio, 2017
DIVENDRES, 28 DE JULIOL DEL 2017

«Totes les guerres en
què lluitem són errònies»
Imany Cantant i compositora

–Ha sigut model, una professió en la
qual un tendeix a preocupar-se pel
que pensen els altres. ¿Se sent així en
la música, també?
–Ja no. Estar més segura de mi mateixa té a veure molt amb ser mare.
Tenir un fill, aquesta petita pila
d’amor a qui no li importa si ets
grassa o vella perquè t’estimarà passi el que passi, em dona forces per
acceptar-me tal com soc.

ESTER TORRAS
BARCELONA

Després de ser la veu inaugural del
San Miguel Mas i Mas Festival fa
cinc anys, amb Sara Pi com a telonera, la cantant i exmodel francesa
Nadia Mladjao, més coneguda com
a Imany, tornarà a obrir el festival
avui al Palau de la Música amb el
seu nou treball, The wrong kind of
war. Amb el remix que Filatov & Karas van fer de la seva cançó Dont be so
shy, Imany ha coronat nombroses
llistes d’èxits.

–¿There were tears va dedicada al seu
fill?
–Jo no parlo en aquesta cançó, ho fa
Nelson Mandela. Diu a les noves generacions que vagin a trucar a la seva porta per explicar-li els seus problemes i així trobar inspiració per
lluitar per la justícia.

–Han passat cinc anys des del seu últim treball. ¿S’ho ha volgut prendre
amb calma?
–He trigat tant perquè amb el primer àlbum vam fer 400 concerts en
20 països, vaig compondre la banda
sonora de la pel·lícula Sous les jupes
des filles i a més he tingut un fill.
–Finalment es titula The wrong kind
of war. ¿Quin és el tipus de guerra errònia?
–Totes les guerres que fem pel petroli, pels diamants i per altres coses materials són una equivocació. I
les odio. En canvi mai es fan guerres
per la justícia, per la igualtat o perquè tothom pugui menjar. El món
està dividit perquè no lluitem en les
guerres correctes.
–Però la cançó que va donar nom al
disc parla d’amor. ¿També hi ha guerra en aquest terreny?
–Totalment. En la cançó hi ha una
parella que ho té tot per ser feliç, però que en canvi decideix barallar-se
per coses sense sentit. ¿Quantes vegades ens centrem a culpar l’altra
persona dels nostres problemes en
lloc de mirar dins del nostre cor i intentar arreglar-ho?

guessin la veritat», canta. ¿Creu que
menteixen els mitjans de comunicació?
–No es tracta de mentir, sinó de com
expliquen els fets perquè la gent conegui el que està passant. No
m’agrada la televisió perquè únicament té un punt de vista, mai un de
global. Penso que estan antiquats.
Veure a la televisió com les bombes
maten nens sense poder fer res per
ajudar-los em fa sentir inútil.

–¿L’admirava?
–Personatges com Mandela, Gandhi o Sankara són herois del passat
que haurien de ser més estudiats
perquè ens ajuden a trobar el coratge per alçar-nos contra allò que està
malament.

Imatge promocional de la cantant i exmodel francesa Imany.

«Veure a la tele com
les bombes maten
nens sense poder
ajudar-los em fa
sentir inútil»

–El remix que Filatov & Karas han fet
de Dont be so shy encapçala molts rànquings d’Europa.
–Vaig escriure la cançó per a la pellícula, però mai amb la intenció
que fos alguna cosa més. Els discjòqueis russos la van agafar perquè al
seu país es van fer remixes molt bons
d’algunes de les meves cançons anteriors i m’agrada molt el resultat.
–Al darrere de molts temes hi ha crítica social, com la destrucció de la naturalesa o els mitjans de comunica-
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ció. ¿Escriu sobre allò que la preocupa?
–Cada vegada més. La cançó Save our
soul va néixer un dia que tornava de
viatge i vaig encendre la televisió.
Just vaig veure com bombes i míssils feien volar nens pels aires, com
en una pel·lícula. Va ser tan traumàtic que vaig necessitar treure-ho en
una cançó per sentir-me millor, ja
que canviar de canal no va ser suficient.
–«No veig les notícies / Desitjaria que di-

–L’amor apareix en forma de patiment
i ruptura. ¿Són restes del seu primer
treball, The shape of a broken heart?
–No, ha passat molt de temps. En el
primer apareixia lamentant-me
per mi mateixa en els meus 20 anys,
moment en què intentes esbrinar
qui ets i què espera la gent de tu.
Quan compleixes els 30 t’adones
que les ruptures no són tan dolentes i que tens permís per cometre errors. Les noves cançons són més de
redempció i de seguir endavant.
–Guerra, mentides, desamor… però el
seu sobrenom significa fe en suahili.
–Jo sempre tinc fe, si no en tingués
seria incapaç de llevar-me cada matí. Crec en un món millor, però es
necessita més gent que la transformi en accions. H

EL 2017
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PROPOSTES

Tres setmanes
de jazz i blues
Inauguració del festival Mas i Mas,
que porta a Barcelona més de 160
concerts de jazz, blues i gòspel, entre molts altres, repartits en tres setmanes. Avui, l’obertura va a càrrec
de la cantant Imany 3Palau de la
Música. Carrer del Palau de la Música, 4-6. BCN. A les 21.00 hores. 48€.

Música en
ruïnes gregues
Concert de Sopa de Cabra a les ruïnes d’Empúries, dins del festival Portalblau. És de les seves últimes actuacions abans d’una parada temporal
3A les ruïnes d’Empúries. Carrer de
Puig i Cadafalch, s/n. L’ESCALA. A
les 22.30. 25€.

acs. Aquests joves han optat per llançar-se des
d’un espigó d’una de les platges del Poblenou. Sol
naixent, joventut, calor i capbussament. Un, dos,
tres... ‘splash’. FOTO: FERRAN NADEU

Dansa basada
en contes
Ballet basat en el conte de La bella i la
bèstia amb música de Txaikovski és
una de les propostes del festival del
Castell de Peralada. Coreografia el
francès Thierry Malandain 3Castell
de Peralada. MOLLET DE PERALADA. A les 22.00 hores. De 35 a 80€.
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ESTEBAN LINÉS Barcelona

El Mas i Mas Festival comença
avui una nova edició, i ho fa per
partida doble. D’una banda, la
ja coneguda i publicitada actuació de la cantant francesa
Imany, que torna quatre anys
més tard de la seva estrena al
festival per la porta gran del
Palau de la Música. I de l’altra,
la que protagonitzarà el sens
dubte excepcional i inclassificable pianista i compositor Uri
Cane.
La presència del músic nordamericà (Filadèlfia, 1956) sempre és una bona notícia per a
l’aficionat inquiet, i la seva consideració com un dels músics
més versàtils i inaprehensibles
de l’escena contemporània des
de fa dècades no és cap exageració. A una inacabable
curiositat artística, en el seu cas
s’hi afegeix una capacitat tècnica que li permet afrontar tessitures estilístiques de molt variada condició: des del jazz fins a
la música folklòrica jueva passant per les partitures clàssiques, el pop, la improvisació o
l’electrònica.
Això li ha permès al llarg de
la seva prolongada i densa carrera musical (i sovint no gaire
fàcil d’entendre) oferir una
gran quantitat de propostes so-

URI CANE
JAMBOREE. 20 I 22 HORES

nores, especialment quan es
presenta en format de piano
sol, com és el cas de la doble
sessió d’avui. Les seves vetllades concertístiques requereixen una generosa obertura de
mires i d’orelles, perquè el que
s’hi sol sentir són autèntics viatges sonors per paisatges, gèneres i ressons de peces concretes; periples on poden coincidir el formalisme clàssic, la
rítmica del pop i l’angulositat
de l’experimentació.

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

Barcelona ciutat
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Castell de Montjuïc, Fossat Santa
Eulàlia. 12 euros.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 14

O.J.D.: 120418

TARIFA: 8700 €

E.G.M.: 549000

ÁREA: 567 CM² - 100%

SECCIÓN: MUSICA

28 Julio, 2017

I m6s i m6s concerts
EL FESTIVALMASI MASTORNA
A OMPLIR
DE MOSICA
L’ESTIU DE BARCELONA
ORIOL
RODRiGUEZ
Des que la promotora Masi
Mas, firma encarregada de la
gesti6 de les sales Jamboree,
Moogi Tarantos, va decidir
posar en marxael seu festival,
l’estiu a Barcelonaha deixat
de ser un territori erm en
mfisica en directe. Arabel pianista nord-americ~ Url Calne
posant les primeres notes
aquestvespre, fins a 1’1 de setembre m6sde 160 artistes de
g6nerescorn el jazz, l’electr6nica, el flamenci el g6spelse
sumaranal cartell de la quinzena edici6 del Festival Mas
i Mas.Aquestess6n les cites
imprescindibles d’un cartell
plagat d’imprescindibles.
UriCaine
Uri Caineserh l’encarregat
d’inaugurarel festival, aquesta
nit, a la sala Jamboree.Sempre
ambel jazz corn a epicentre
del seu univers creatiu, extremadament
imaginatiu, ric i divers, el llenguatge d’Uri Caine
amagarecursos de la mfisica
cl~ssica, el pop, el folklore
jueui l’electr6nica,i en els seus
directes podencoincidir des
de peces de Thelonious Monk
fins a Mozart, Art Tatum,John
Zorn o The Beatles.
Imany
Vella conegudadel festival,
va ser el 2008quan, despr6s
d’una d6cada passejant per les
passareHes mds prestigioses
del m6nde la moda, Imany
va decidir donara con6ixer la
seva veu. Entre el soul i el pop,
va debutar el 2011, ambThe
Shapeof a BrokenHeart. A1
concert d’aquesta nit al Palau
de la M6slea,la francesa
presentar& el seu segon ~lbum,
The WrongKind of War(2016).
ErnieWatts
Ha sigut sidemande confianga de llegendes del jazz
corn Thelonious Monki
Did.myGillespie, i ha coHaborat arab figures no menys
rellevants, comMarvin Gaye,
John Mayall, Frank Zappa,
Pat Methenyi The Rolling

Lafrancesa
Imany
tornaaquesta
nit al Festival
Mas
i Mas.
Stones. Acompanyatdel seu
quartet, el diumenge30 de
juliol, l’iHustre saxofonista
Ernie Wattsrecalara a la sala
de la pla~;a Reial per descobrir el seu jazz arab matisos
de soul i blues.

darrers compassosdel Festival Masi Mas2017. Prometedora nit de cloenda en qu6
els brit~nics recuperaran els
Paco
Iblifiez
moments m6s emblem/~tics
Serfi una de les vetllades m6s
d’una traject6ria que ja suma
especials del Masi Mas2017. E1 gaireb6 quatre d6cades i vint
dimecres29 d’agost, el cantau- treballs d’estudi, l’filtim In
’King’SolomonHicks
tor valenci~ pujarAa l’escenari Searchof better days. La cita
Precog6s un adjectiu que es
del Teatre Grecper timonejar,
ser~ el divendres 1 de setemqueda curt per descriure King per mitj~de la sevaveui la gui- bre, al Palau de la M6sica.
SolomonHicks. Sorgit del
tarra, un viatge pel MareNossempre musicalment efertrumque reivindica l’humanisFESTIVAL
MAS
I MAS
vescent barri novaiorqu6sde
medavantla barb~rieactual, i
Harlem, hereu de llegendes
proclama amor incondicional
ESTIL:
DIVERSOS
ESTILS.
JAMBOREE,
corn WesMontgomeryi George perl’esperan~a
i la fl.lusi6.
MOOG,
TARANTOS,
PALAU
DELAMOSICA,
Benson, ambnom6s21 anys,
TEATRE
GREC.
DEL
DIVENDRES
28DE
King SolomonHicks no nom6s Incognito
JULIOL
ALDIVENDRES
~. DESETEMBRE.
6s un guitarrista i eantant
Pares fundadors de l’acid
PREU:
DEPENENT
DE[CONCERT.
prodiglds, sin6 una de les fijazz, Incognito seran els
[] 30%DEDESCOMPTE
~’~Entradasdevanguardia.com
gures m6s prometedores de la
encarregats de marcar els
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mtlsica negra. E1 seu concert
al Masi Masser&el dijous 3
d’agost, a la sala Jamboree.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 36

O.J.D.: 2696

TARIFA: 125 €

E.G.M.:

ÁREA: 142 CM² - 16%

SECCIÓN: ECONOMIA

28 Julio, 2017

P.10

PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 3792

TARIFA: 188 €

E.G.M.: 24000

ÁREA: 333 CM² - 29%

SECCIÓN: OPINION

28 Julio, 2017

Sense títol
JOSEP PUY

C

OM podem qualificar amb més
detall l’obscenitat i el contrast
existents entre les xifres que es
barallen en el món del futbol i
les dificultats de molta gent per aconseguir
arribar a fi de mes i/o tenir un àpat adequat
al dia? No sé com acabarà el possible fitxatge
de Neymar per part del PSG però pel que sembla ni la més mínima ètica financera –si és que
s’admet el terme– no permet un dispendi
d’aquesta magnitud car l’operació estratosfèrica supera amb escreix els ingressos anuals
del propi club. En el món dels diners encara
veurem veritables disbarats. Enginyeria, arquitectura financera..., per favor no ens feu
bromes pesades. Dit d’una altra manera: si tot
va endavant caldrà fer algun tripijoc numèric/financer perquè les autoritats esportives i
econòmiques hi donin el vist-i-plau. Aquest
és un exemple com molts altres que podem
sentir al voltant dels ingressos i de les fitxes
dels astres del futbol. Sí ja sé que podeu dir
que si és legal i es permet no s’hi pot fer res.
Però a mi no em serveix aquesta mena de divertiment/idolatria/justificació respecte als
diners i a les figures de la pilota. Senzillament
ho trobo escandalós. Ho trobo un insult vers

una societat on moltíssima gent ho passa molt
malament i les penúries afecten col·lectius
sencers. Precarietat és un mot endèmic per a
moltes/moltíssimes persones i famílies.
Avui quan he arribat a la feina el noi que
dorm al carrer del costat encara no s’havia llevat. El seu coixí és una vella maleta i un gos famèlic i fidel l’acompanya a tota hora. Té una
certa habilitat amb les manualitats i elabora
roses artificials que ven per quatre cèntims.
Se’l veu bona persona i tinc la temptació de

No és just, gens,
que alguns ens
ofereixin una
imatge idíl·lica,
opulenta i
meravellosa
de les seves
vides i d’altres
romanguin
pensatius en
un banc per no
saber si podran
menjar quelcom
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preguntar-li què opina sobre aquestes xifres
que es mouen al voltant dels fitxatges, per cert
cada vegada amb personal més jove. Clar que
també li podria preguntar sobre l’espoli del
Palau de la Música i tants d’altres casos de corrupció que acompanyen la nostra quotidianitat. Ben cert que tampoc fóra correcte que fos
víctima indefensa del meu enuig. Hi ha dues
o potser més realitats d’impossible apropament que certifiquen una societat més desigual, més injusta i terriblement desconcertant/allunyada. Autopista o camí de carro. No
hi ha més. Ja sé que es fa difícil, molt difícil, establir quotes de responsabilitat sobre les desigualtats, escandaloses desigualtats, que observem dia sí i dia també. Potser tots hi tenim
alguna cosa a veure. Per descomptat és el que
tenim més a la vora perquè les situacions dramàtiques hi són arreu i només cal veure el nostre mar Mediterrani que ha acabat esdevenint
una gran tomba per a milers de persones i on
la llista de defuncions no s’atura.
Lamento oferir-vos aquest catastrofisme
però no és just, gens, que alguns ens ofereixin
una imatge idíl·lica, opulenta i meravellosa de
les seves vides, gresques i casoris i d’altres romanguin pensatius en un banc per no saber
si podran menjar quelcom o a on dormiran
aquesta propera nit. Ho sento però cal fer o dir
alguna cosa. El festival del benestar i les comoditats té reservat el dret d’admissió a massa gent. Potser caldrà canviar les regles de joc.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Anual

PÁGINAS: 111

O.J.D.:

TARIFA: 2112 €

E.G.M.:

ÁREA: 422 CM² - 88%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Julio, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Anual

PÁGINAS: 36

O.J.D.:

TARIFA: 1591 €

E.G.M.:

ÁREA: 355 CM² - 74%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Julio, 2017
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