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ÉS FALS EL DILEMA entre fets i 
paraules. Ho necessitem tot. Per 
avançar cal anar fixant marcs se-
màntics, i sense la realitat factual els 
mots serien buidor pura. És difícil 
saber què és primer. A vegades cre-
ar un concepte facilita que el que 
s’anuncia es converteixi en fet, i 
d’altres una cosa que ha passat és 
tan nova o important que requereix 
que algú la defineixi i li posi una pa-
raula. Faig aquest preàmbul perquè 
en aquests moments clau previs al 
9-N, i a l’espera que passin coses, te-
nim autèntiques batalles semànti-
ques per veure, per exemple, qui és 
més desobedient (o qui és més lega-
lista). Els líders del procés han de te-
nir i demostrar a la vegada intel·li-
gència, honestedat, determinació i 
coratge. Si són honestos compliran 
amb el que han promès, si tenen de-
terminació estaran concentrats en 
l’objectiu per sobre de les formes, si 
tenen coratge no tindran por i si són 
intel·ligents administraran cadas-
cuna de les virtuts per al moment 
adequat, sense anticipar res abans 
d’hora i sense vacil·lar quan arribi 
l’hora. A vegades confonem la pru-
dència amb la covardia, i tenim mo-
tius, perquè alguns covards es dis-
fressen de prudents. Però els pru-
dents autèntics, que són valents i sa-
ben on van, sovint arriben més lluny 
perquè s’estalvien errors gratuïts. A 
vegades confonem ambigüitats amb 
trampes, i tenim motius, perquè hi 
ha qui es refugia en paraules confu-
ses per no moure’s. Però també hi 
ha qui aconsegueix majories i pro-
gressos a base d’anar buscant pa-
raules de consens adequades, i men-
tre avanci no se’l pot acusar d’estan-
cament. Cal intel·ligència, honeste-
dat, determinació i coratge. Les 4 
paraules i els fets que les acompa-
nyin. I sobretot sobretot resultats. 

Fets, i paraules 
també, i sobretot 

resultats

IAQUÍ

Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 
Secretari general del PSOE 

“No es pot entendre Catalunya sense  
socialisme, no es pot entendre el socialisme 

sense els companys catalans #FestaRosa2014” 
 
 

Eva Granados Galiano (@Eva_Granados) 
Diputada al Parlament (PSC) 

“Només quan hem governat  
les esquerres a Catalunya [i] Espanya  

han avançat els drets i justícia” 
 
 

Josep Ribas (@josep_ribas) 
Tuitaire 

“@Eva_Granados No deus pas parlar de  
les retallades de sous als funcionaris i  

de pensions de Zapatero i Maragall, no?” 
 
 

Joseba Permach (@jpermach) 
Exdirigent de Batasuna 

“[Pedro] Sánchez troba que és «insensat  
obligar la gent a escollir entre ser català  

o espanyol». ¿I obligar els que no ens  
sentim espanyols a ser-ho, què és?” 

 
 

Joan Tardà (@JoanTarda) 
Diputat al Congrés (ERC) 

“Com pot ser que els @socialistes_cat  
no li diguin a @sanchezcastejon que  

el lerrouxisme no cola. Que la catalanitat  
és una destinació i no un origen” 

 
 

Isona Passola (@isonapassola) 
Presidenta de l’Acadèmia de Cinema Català  
“Una Constitució usada per fer callar la majoria 

d’una nació deixa de representar la unió dels 
pobles. No ens representa ni ens defensa. #9N” 

 
 

Jaume Barberà (@JaumeBarbera) 
Periodista 

“Si els signants del 9-N mantenen la unitat,  
ens en sortirem. Si s’imposa el partidisme,  

sofrirem no només una derrota, sinó l’escarni” 
 
 

Ramir De Porrata-D. (@ramirp) 
Emprenedor 

“En aquests moments, el president Mas  
és qui dirigeix l’agenda de Rajoy i del consell  

de ministres. Estan pendents de quan  
signi el decret de convocatòria” 

 
 

Santi Demajo Meseguer (@SantiDemajo) 
Biòleg i doctorat en biomedicina 

“A plaça Sant Jaume, els guiris guanyen  
per majoria absoluta a la ciutadania  

de Barcelona #Mercè2014” 
 
 

Toni Casares (@Tnicasares) 
Director de teatre 

“Titelles al Palauet Albéniz: nens a primera  
fila, rendits a les emocions dels ninots.  

Pares, a segona fila, a la pantalla del mòbil.  
Hi ha esperança” 

 
 

Ed Husain (@Ed_Husain) 
Membre del Council on Foreign Relations 

“És increïble que, després de tres mesos 
d’atrocitats comeses per l’Estat Islàmic, ni un sol 
govern àrab hagi pogut combatre’l. Dependència 

total dels Estats Units. Insostenible”

vist 
altwitter

CARLES CAPDEVILA
DIRECTOR

director@ara.cat   
Twitter: @carlescapde

LA TRIA DEL DIRECTOR

 
Recordeu el film ‘The Pelayos’, 

sobre murris i casinos? 
L’inspirador és un cineasta 

i la Filmoteca en reivindica la 
figura. A L’Entrevista 

 
L’Orquestra Plateria, 40 anys 
de carrera i una icona de les 

festes populars, abandona els 
escenaris amb una gira que 
comença demà a Barcelona, 

en plena Mercè. A Cultura

lescaresdeldia

En una Festa de la Rosa d’acollida i 
lloança a Pedro Sánchez, el candidat 
del PSC a l’alcaldia de Barcelona va 
demanar al líder del PSOE un canvi 
d’actitud amb la consulta encara que 
suposi trencar “tabús” a Ferraz.

VALENT
Jaume Collboni

Els Kirchner volen mantenir la famí-
lia a la presidència de l’Argentina. Al 
difunt pare el va succeir la dona i ara 
és el fill, d’hermètica biografia, qui de 
cop salta a l’arena i ja és promogut 
com a candidat a la presidència. 

IMPULSAT
Máximo Kirchner

El ministre d’Economia ha lamentat 
al G-20 que la desacceleració de l’eco-
nomia europea es pugui encomanar 
a Espanya. No sembla just que es 
queixi de la situació havent necessi-
tat l’ajuda que ha necessitat Espanya.

DESMEMORIAT
Luis de Guindos

Si no era prou sensual i seductora, la 
cantant de Sant Sadurní encara ho 
potencia més amb la posada en esce-
na de l’espectacle en què, amb l’Om-
bre de ton Chien, recull les cançons 
del disc Un pas i neu i un pas.

SEDUCTORA
Anna Roig

pareumàquines
DAVID MIRÓ (@MIRODAVID)

Alberto Ruiz-Gallardón passa pel moment 
més baix de la seva carrera política. El seu 
projecte estrella, la reforma de la llei de 
l’avortament, està a punt de ser arxivat a 
la carpeta dels “projectes que ens agradaria 
fer però que són inoportuns” del PP. ¿Es-
tà sol, però, Gallardón en aquesta batalla? 
No, encara li queda La Razón, que publica 
una enquesta molt estranya segons la qual 
“un 68% dels votants de centredreta volen 
la reforma”. Dic estranya perquè està feta a 
només 350 persones “de tot el territori na-

cional” i no s’acaba de veure per enlloc quin és el seu grau de representati-
vitat. El redactor conclou: “En qualsevol cas es tracta d’una majoria que sem-
bla treure la raó als que vaticinen un daltabaix electoral si es persevera en la 
intenció de derogar la llei de Zapatero”. És un mal auguri per al molt catòlic 
Gallardón que l’únic suport (encara que sigui amb una enquesta confusa) li 
vingui d’aquest diari el dia que El Mundo entrevista Stephen Hawking amb un 
títol que elimina el dubte existencial: “No hi ha cap Déu. Sóc ateu”. 

  
Per pensar-hi 

ENRIC JULIANA  
ARTICULISTA DE ‘LA VANGUARDIA’ 

“La ‘devolution’ espanyola va consistir en el retorn de Tarradellas a 
Barcelona com a president de la Generalitat abans que s’aprovés la 
nova Constitució. [...] Sense aquesta ‘devolution’ els catalans no 
haurien votat massivament la Constitució de 1978”

Gallardón no està sol,  
encara li queda ‘La Razón’
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Una investigació de la Sunlight Foundation, 
un think tank que vetlla per la qualitat de la 
democràcia als Estats Units, revela que un 
grup reduït d’un centenar de milionaris va 
pagar fins al 70% de tota la publicitat elec-

toral de les últimes eleccions presidencials. I no només 
això, sinó que el 100% dels congressistes o senadors han 
rebut diners d’algun d’aquests magnats, i per a un 86% 
dels primers aquesta és la principal via de finançament 
de les seves campa-
nyes. A la pràctica, això 
significa que aquests 
100 milionaris nord-
americans, la gran ma-
joria dels quals homes 
blancs, controlen la po-
lítica del seu país i te-
nen la potestat, per exemple, de decidir qui pot ser can-
didat i qui no.  

Aquest fenomen, conegut en ciència política com a 
plutocràcia (el poder en mans dels rics), és el principal 
punt feble de la democràcia dels Estats Units, i més en-
cara després que el 2010 el Tribunal Suprem va abolir 
alguns dels límits de les donacions privades als polítics. 
No cal dir que aquest sistema que dóna preponderància 

al capital privat acaba per condicionar, i molt, les polí-
tiques públiques. Com diu un dels investigadors de la 
Sunlight Foundation, “resulta relativament senzill no 
fer cas a algú que ha donat 2.500 dòlars a la teva cam-
panya, però no ho és tant si t’ha donat dos milions”. 

Aquest debat resulta interessant per dos motius. Pri-
mer perquè, ens agradi o no, el govern de la principal su-
perpotència mundial acaba influint en les nostres vides. 
I segon perquè, en un moment en què cal replantejar-se 

la relació entre repre-
sentat i representant, 
cal ser conscients dels 
perills de cada sistema. 
El model europeu, per 
exemple, té greus difi-
cultats per aconseguir 
que els millors es dedi-

quin a la política i la dinàmica de partits el fa poc me-
ritocràtic, per no parlar de les dificultats de tota me-
na que provoca el finançament d’aquests partits. Als 
Estats Units tenen el problema de la plutocràcia, és 
cert, però al capdavall allà hi ha un centenar de magnats 
amb capacitat d’influència. Si en lloc de 100 fossin 10 ja 
no parlaríem de plutocràcia, sinó d’una altra cosa molt 
més greu. 

El punt feble de la  
democràcia nord-americana

L’EDITORIAL

Als EUA cent magnats paguen  
el 70% de la publicitat electoral,  

i això s’acosta a la plutocràcia

L’ACUDIT

Que el pensament polític que pro-
dueix el número dos del PSOE, Cé-
sar Luena, sigui del nivell “Mas 
sembla un zombi” i “Se li n’ha anat 
l’olla” revela, entre moltes mancan-
ces, la del coratge polític. I és que 
per a Mariano Rajoy i Pedro Sán-
chez és més còmode demonitzar 
Mas que afrontar la realitat: la con-
sulta la volen la majoria social i la 
parlamentària. Sánchez lamenta 
que calgui triar entre ser català i es-
panyol. Però quin és, si no, el mis-
satge que l’Estat (Estatut, ofec fis-
cal, obsessió amb la llengua) no ha 
parat d’enviar? Que la manera en 
què la majoria de catalans desitgen 
ser governats és incompatible amb 
ser espanyol. I, esclar, havent donat 
més voltes a l’encaix que al cub de 
Rubik, Catalunya ha entès el mis-
satge. I per això vol votar.

Triar entre  
ser català  
i espanyol

BONDIA

ANTONI BASSAS
DIRECTOR AUDIOVISUAL

dietarivv
VICENÇ VILLATORO

...i que la diferència és entre Salmond i Mas. Mentre que Salmond va convocar 
un referèndum legal i pactat, Mas intenta imposar una consulta il·legal i sense 
pacte. La pregunta escocesa era clara, la catalana confusa. Imaginem per un ins-
tant que ens ho creiem. Demà plega el president Mas, i en Junqueras de pro-
pina. Desconvoquem la consulta del 9 de novembre. Entrem a la via escocesa. 
Per a quin dia queda convocat el referèndum vinculant, pactat i legal, on els ca-
talans podem respondre a la pregunta clara de si volem ser o no independents? 
Si el problema per no poder fer el que han fet els escocesos fossin Mas o la con-
sulta del 9 de novembre, si tot això desaparegués, podríem fer exactament el seu 
mateix referèndum. Oi que no s’ho creu ningú? Perquè el problema no és aquest. 
No és qui ni com convoca. El problema és el tema. La diferència és que Espanya 
mai deixarà que sigui legal i pactat un referèndum vinculant en què es pregun-
ti a Catalunya si vol ser independent, i es respecti la resposta. La diferència no 
és entre Mas i Salmond, perquè no és entre Catalunya i Escòcia. La diferència 
és entre Cameron i Rajoy, perquè és entre la Gran Bretanya i Espanya.

22 DE SETEMBRE 
Diuen a Madrid que els escocesos ho han fet tan 
bé i els catalans tan malament...
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recordar que Catalunya ha sigut de-
fensada amb “la sang” d’andalusos, 
extremenys o castellanomanxecs i 
que s’han aixecat fàbriques amb la 
“seva suor”. 

En aquests llaços compartits Sán-
chez sustenta que Catalunya i Espa-
nya han de continuar juntes. De fet, 
va instar a extreure dues conclusions 
del referèndum d’Escòcia: que a An-
glaterra ningú gosaria convocar un 
“referèndum il·legal” i que s’ha dit no 
“a la ruptura i a l’immobilisme”. 
D’una eventual lliçó d’acceptar que 
una part del territori pugui decidir el 
seu futur en un referèndum no en va 
dir res, però sí que va instar Rajoy a 
moure peça. Sánchez va demanar al 
president espanyol que deixi de po-
sar-se “de perfil i agafi el toro per les 
banyes” per resoldre aquesta crisi 
d’estat. “Mas ha de complir la llei i Ra-
joy deixar de dir no a tot”, va senten-
ciar. Els socialistes –que van reivindi-
car la figura de Pasqual Maragall amb 
motiu del Dia Mundial de l’Alzhei-
mer– van insistir que la reforma fede-
ral de la Constitució és la via de reso-
lució del conflicte territorial. 

Aquest va ser justament el leit-
motiv d’un PSC que, sota la batuta 
d’Iceta, busca recuperar la centrali-
tat en les formes sense canviar el po-
sicionament de fons. D’aquí ve que 
els socialistes catalans donessin su-
port a la llei de consultes però, en 
canvi, diguin que no serveix per con-
vocar la votació del 9-N sobre el fu-
tur de Catalunya. “És com treure’s el 
carnet de conduir i voler pilotar un 
avió”, va argumentar el primer se-

El PSOE endureix 
el to contra la 

consulta del 9-N
Iceta acusa Mas de ser un “insensat”  

i Rajoy de ser un “covard”

cretari per fer-se entendre davant 
els socialistes espanyols. Aquesta 
discrepància no resolta entre el PSC 
i el PSOE va ser aprofitada per la lí-
der del PP de Catalunya, Alícia Sán-
chez-Camacho, que ahir va demanar 
a Sánchez que “posi ordre” entre els 
seus socis catalans. 

Iceta ja fa temps que vol erigir el 
PSC en àrbitre del conflicte, en el 
partit, va dir ahir, del “sentit comú”. 
I per fer-ho va desacreditar l’acti-
tud que els dos governs estan tenint 
a l’hora d’afrontar el conflicte ter-
ritorial. Iceta va acusar Mas d’“in-
sensat” per portar el país al “preci-

pici”, mentre que va retreure a Ra-
joy que sigui un “covard” per no ser 
capaç de donar una resposta que 
desactivi el procés sobiranista.  

El PSC, però, també va llançar un 
missatge al partit que encapçala Sán-
chez. El primer secretari va tornar a 
reiterar que no hi haurà solució a 
l’encaix de Catalunya a Espanya si no 
és votada pels ciutadans. Però enca-
ra va anar més enllà l’alcaldable del 
PSC a Barcelona, Jaume Collboni, 
que va advertir el líder del PSOE que 
ha de canviar d’actitud davant la con-
sulta perquè els ciutadans no pensin 
que el PSOE és el mateix que el PP a 
l’hora d’encarar el problema amb Ca-
talunya. Encara que això impliqui 
afrontar “tabús” que pugui haver-hi 
a Ferraz. “Quan un canvi està en 
marxa, les respostes del passat ja no 
serveixen, cal trobar noves paraules 
i noves respostes”, va avisar.  

Sense fronteres “ideològiques” 
Sánchez, però, que va parlar després 
de Collboni, va fer cas omís a la se-
va petició i va fer esforços per des-
marcar-se del PP subratllant les di-
ferències en l’eix dretes i esquerres. 
No va dubtar, en aquest sentit, a po-
sar Mas i Rajoy al mateix sac recor-
dant que entre ells no hi ha “fron-
teres” de tipus ideològic a l’hora 
d’aplicar les retallades. Va obviar, 
per descomptat, que entre ell i Ra-
joy tampoc n’hi ha a l’hora de defen-
sar sense fissures que Catalunya no 
pot celebrar una consulta.e

No són els ‘mimos’, és el poder polític!

El nou líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, no ha entès encara quina és la 
naturalesa profunda del procés ca-

talà. No és un problema de mimos (“Cata-
lans, us estimem”, va clamar dissabte des 
de Vitòria), ni identitari (“No es pot fer 
triar a ningú entre ser espanyol i ser cata-
là”, va insistir ahir abans de recordar, de 
forma melodramàtica, la suor i la sang 
dels andalusos, extremenys, etc., en la 
construcció de Catalunya). Ni tan sols és 
de diners, com defensa algun dirigent pa-
tronal que somia en una solució d’última 

hora. La clau és el poder polític. La socie-
tat catalana reclama per a si mateixa la 
capacitat de decidir plenament sobre les 
seves vides, i això comença per la més im-
portant de totes: la forma d’organitzar-se 
políticament. I, com en tota transferèn-
cia de poder, en aquest procés uns n’han 
de guanyar i uns altres n’han de perdre. 
Fins que no s’entengui això serà 
molt difícil establir un diàleg 
franc i fecund amb Madrid. 
Tot i que quan ho entenguin 
potser ja serà massa tard.

DAVID MIRÓ 
SUBDIRECTOR

EL BITLLET 

ESTRENANT CURS POLÍTIC  
Pedro Sánchez i Miquel Iceta 
van exhibir ahir sintonia a la 

Festa de la Rosa. TJERK VAN DER MEULEN

La foto que es van fer divendres els 
socialistes catalans votant a favor de 
la llei de consultes amb els partits 
sobiranistes va caure com una galle-
da d’aigua freda al PSOE. Sobretot 
perquè ha donat munició als popu-
lars per posar en dubte la relació 
dels socialistes amb la unitat d’Es-
panya. Ahir el secretari general del 
PSOE, Pedro Sánchez, va aterrar a 
la Festa de la Rosa del PSC a Gavà 
per esmenar aquesta imatge. Ele-
gant en les formes però contundent 
en el missatge, va carregar dura-
ment contra el procés sobiranista 
desoint els seus socis catalans, que 
fa temps que alerten que no hi hau-
rà solució estable al conflicte entre 
Catalunya i Espanya si no ha sigut 
votada pels catalans. 

Els socialistes espanyols no volen 
ni sentir a parlar de la consulta. Ni 
tan sols “legal i acordada” com rei-
vindica el PSC. Fa dos anys Alfredo 
Pérez Rubalcaba marxava de la Pi-
neda de Gavà sense haver pronun-
ciat la paraula federalisme que tant 
esperava sentir el partit que alesho-
res pilotava Pere Navarro. Ara el 
PSOE sí que defensa una reforma 
federal de la Constitució –i li reco-
neix el mèrit a l’anterior primer se-
cretari–, però la consulta ja són fi-
gues d’un altre paner. Ni la volia 
Rubalcaba ni la vol acceptar Sán-
chez, que ahir només hi va fer refe-
rència per exigir al president de la 
Generalitat, Artur Mas, que no la 
convoqui perquè és “il·legal” i té per 
objectiu, al seu judici, fer triar els 
ciutadans de Catalunya entre ser 
catalans o espanyols. 

Apel·lació a la identitat 
“Cap governant té dret a provocar un 
esquinç”, va proclamar Sánchez fent 
referència al procés sobiranista que 
encapçala el president català. Davant 
Carme Chacón, Pere Navarro, José 
Montilla i les altres 12.000 persones 
que, segons el partit, van acudir ahir 
a la tradicional festa del PSC per do-
nar el tret de sortida al curs polític, 
el líder del PSOE va fer un discurs 
d’apel·lació als sentiments i els lli-
gams familiars per demostrar que els 
independentistes no fan més que 
“enfonsar ponts”. I és que Sánchez va 
associar el procés sobiranista a una 
qüestió estrictament identitària i va 

GAVÀ
SARA GONZÁLEZ

AVANTÍTOL

Petició  
Sánchez 
demana a 
Mas que no 
convoqui una 
consulta 
“il·legal”

Explicació  
Iceta avisa 
que el Govern 
vol fer un mal 
ús de la llei de 
consultes que 
el PSC avala

Procés sobiranista Els posicionaments
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Requeriment  
Collboni 
demana  
al PSOE  
que canviï 
d’actitud amb 
la consulta

Contraris  
Ajuntaments 
com Cornellà  
i l’Hospitalet 
no volen 
donar suport 
al 9-N

Mas promet “astúcia  
i habilitat” per a la convocatòria

El secret més ben guardat és en què 
es basaria aquesta carta, quin és l’ar-
gument jurídic que hi hauria al dar-
rere d’un pla del tot hermètic.  

Davant la intensa setmana que 
comença, Mas va reclamar al govern 
espanyol que “no utilitzi la Consti-
tució per silenciar el poble de Cata-
lunya”, sinó que la faci servir per 
permetre el 9-N. “Ho poden fer per-
fectament”, va defensar. De fet, el 
cap de l’executiu va remarcar que 
cal aprofitar els marcs legals “per 
poder canalitzar la veu d’un poble 
que vol parlar”, i va posar en relleu 
que és una qüestió de “voluntat po-
lítica”. La llei de consultes, que Mas 
va reiterar una vegada més que és 
“constitucional i estatutària”, és 
l’aixopluc legal sota el qual es prote-
geix la convocatòria de la consulta.  

En l’acte de cloenda de la com-
memoració del Tricentenari del 
1714 a Cardona, Mas va respondre 
a la vicepresidenta del govern espa-
nyol, Soraya Sáenz de Santamaría, 
que abans-d’ahir va afirmar que és 
president “gràcies a la Constitució”. 

Mas va aprofitar l’escenari simbò-
lic, l’últim baluard que va caure en 
la Guerra de Successió, per donar un 
toc d’èpica al missatge i reivindicar 
la llarga història de la Generalitat. 
“Sóc el president número 129 de la 
Generalitat, una institució del segle 
XIV. Per tant, va néixer molt abans 
de l’aprovació de qualsevol Consti-
tució espanyola”, va recordar.  

En el seu discurs, Mas també va 
contestar al secretari general del 
PSOE, Pedro Sánchez. Davant les 
declaracions del líder socialista en 
què assegurava “estimar els cata-
lans”, Mas va agrair “el comentari 
d’amor”, però va reblar: “Si ens esti-
men, és que ens respecten, i si ens 
respecten, que ens deixin votar”. 
“La millor manera d’estimar un po-
ble és deixant-lo votar”, va argu-
mentar. A la clausura del Tricente-
nari també hi van assistir el líder 
d’ERC, Oriol Junqueras, i la presi-
denta del Parlament, Núria de Gis-
pert. Mas no trigarà més de set di-
es a fer el pas decisiu i convocar la 
consulta del 9-N.e

Firmarà el decret aquesta setmana emparant-se en la llei catalana

Artur Mas i Oriol Junqueras conversant a cau d’orella en un acte 
carregat de simbolisme a Cardona. SANTI IGLESIAS

“Determinació, fermesa, habilitat i 
astúcia”. Són els quatre pilars que 
busca combinar Artur Mas per bas-
tir l’impuls final cap al 9-N. La com-
binació de “determinació i fermesa” 
pretén demostrar el compromís de 
convocar la consulta del 9-N. De fet, 
Mas va anunciar ahir a Cardona que 
firmarà la convocatòria aquesta set-
mana –“en els pròxims dies”, va ma-
tisar després– emparant-se en la llei 
de consultes, aprovada divendres al 
Parlament. La barreja d’“habilitat i 
astúcia” és un preludi a la partida 
d’escacs que es preveu per als prò-
xims dies entre la Moncloa i el Palau 
de la Generalitat. El Govern guarda 
dues armes amagades: d’una banda, 
el calendari –quin dia exacte es pu-
blicarà al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya (DOGC) la llei de 
consultes, bàsica per fer el decret– 
i, de l’altra, quin as a la màniga pot te-
nir Mas per esquivar l’embat del Tri-
bunal Constitucional (TC).  

Les idees que el president va po-
sar ahir sobre la taula des de Cardo-
na són tota una declaració d’inten-
cions. Amb la bandera de l’“astúcia” 
i l’“habilitat”, Mas va avisar que ju-
garà amb el calendari al màxim per 
intentar que la previsible suspensió 
del TC a la llei de consultes i al de-
cret no sigui immediata. Allargant 
el joc de nervis governamental, Mas 
pretén deixar que passi el màxim 
nombre de dies entre la signatura 
del decret de convocatòria i la sus-
pensió de l’alt tribunal. Són els di-
es de marge que tindrà el Govern 
per desplegar tots els preparatius 
per votar la consulta. Es tracta d’en-
gegar la campanya informativa so-
bre el 9-N, posar en marxa la comis-
sió de control –que substitueix la 
tradicional Junta Electoral Cen-
tral– i les comissions de seguiment, 
que vetllaran pel bon funcionament 
de la votació. També caldrà prepa-
rar els punts de votació i el cens. 

El joc de l’agenda 
Tots aquests preparatius es frena-
ran amb l’envestida del TC, perquè 
un cop suspesa la llei, qualsevol pas 
seria nul de ple dret. Mas, de mo-
ment, no aposta per la desobedièn-
cia. Ahir la líder del PP a Catalunya, 
Alícia Sánchez-Camacho, ja va re-
clamar a Mas que “no jugui amb el 
calendari”, perquè, al seu parer, és 
“inacceptable” que el 9-N “condici-
oni” l’agenda de Rajoy. 

L’astúcia promesa pel president 
pot suposar un altre avís. L’entorn 
nacionalista confia que Mas guar-
da una carta amagada en forma d’ar-
gument jurídic que posarà sobre la 
taula per tal de contrarestar la sus-
pensió del TC a la llei de consultes 
i al decret de convocatòria del 9-N. 

BARCELONA
LAIA VICENS

Els ajuntaments del 
PSC, dividits a l’hora 
de donar suport al 9-N

Més de 500 municipis catalans te-
nen previst a partir d’avui aprovar 
mocions de suport a la llei de con-
sultes i a la convocatòria del 9-N. 
Es tracta d’una inciativa promogu-
da per l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i l’Associació de 
Municipis per la Independència 
que posarà en evidència, un cop 
més, com la consulta genera divisi-
ons dins del PSC perquè en alguns 
municipis els socialistes hi dona-
ran suport i en altres no. De fet, en-
tre els 436 municipis que han co-
municat a la vicepresidenta Joana 
Ortega que estan disposats a col·la-
borar amb la consulta del 9-N n’hi 
ha de socialistes. El mateix alcalde 
de Terrassa, Jordi Ballart, va dir 
que així ho faria. En canvi, n’hi ha 
una dotzena que han dit que no ho 
faran, com ara Castelldefels i Ba-
dalona, governats pel PP, i els de 
Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet 
de Llobregat o Esplugues, amb al-
caldes socialistes. Preguntats per 
l’ARA, l’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, i l’alcaldessa de Santa Coloma 
de Gramenet, Núria Parlon, asse-
guren condicionar el seu suport al 
9-N al fet que la consulta estigui 
“basada en la legalitat”.



06
temadeldia 

DILLUNS, 22 DE SETEMBRE DEL 2014 ara   

Procés sobiranista Els partits

Duran demana “racionalitat” per no trencar Unió

matí es reunirà la permanent demo-
cristiana, que és l’òrgan més res-
tringit de la direcció i en la qual el lí-
der del partit reuneix els seus fidels. 
De la cita d’avui és probable que en 
surti o bé una primera proposta de 
document per encaminar el debat 
sobre el 9-N “de manera que tothom 
s’hi trobi còmode” o bé que s’encar-
regui a algun dirigent que redacti un 
text per posar d’acord els sectors. 

Voluntat de debat  
En aquest punt, diversos membres 
de la direcció desvien la mirada cap 
a Joan Rigol, president del Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, històric 
d’Unió i amb bona relació amb tots 
els estaments del partit. El dubte 
que assalta els dirigents democris-
tians  –especialment entre els que 

busquen arrossegar el partit cap al 
doble sí– és si aquest debat intern 
sobre el 9-N es mantindrà en cas 
que el Tribunal Constitucional (TC) 
bloquegi la consulta tan bon punt es 
convoqui. “La voluntat és debatre-
ho”, va indicar en roda de premsa el 
nou secretari general del partit, Ra-
mon Espadaler. En privat, dirigents 
consultats admeten que és “una op-
ció” que el procés intern –que 
s’obrirà al territori– pot arribar a no 
produir-se si es precipita el debat 
sobre el pla B al 9-N.  

Dins d’aquest escenari, ahir Es-
padaler va tornar a insistir que Unió 
no defensarà en cap cas la desobedi-
ència. De fet, el també conseller 
d’Interior –succeït per Josep Maria 
Pelegrí al capdavant del consell na-
cional democristià– va aplaudir que 

ERC decidís abstenir-se en una pro-
posta de resolució de la CUP que de-
fensava la desobediència al TC com 
a via per fer la consulta. Els republi-
cans van prendre aquesta decisió 
després que el dia anterior aflores-
sin al Parlament esquerdes entre 
Mas i Oriol Junqueras, president 
d’ERC, durant el debat de política 
general. “Va ser un missatge de lle-
ialtat”, resumeixen en privat diri-
gents pròxims a Duran, que en les 
últimes setmanes ha tingut picaba-
ralles públiques amb Junqueras.  

Espadaler també va tenir parau-
les amables per al PSC, que diven-
dres va votar a favor de la llei de con-
sultes. Duran va reunir-se fa setma-
nes amb Miquel Iceta, primer secre-
tari dels socialistes, amb qui busca 
mantenir bona relació.e

El partit enceta el debat sobre què votar el 9-N amb defenses explícites del sí-sí per part dels quadres 

Hi havia una gran expectació entre 
els quadres d’Unió per escoltar l’in-
forme amb què Josep A. Duran i 
Lleida va obrir el consell nacional 
celebrat ahir, només dos dies des-
prés de l’aprovació de la llei de con-
sultes i a punt que el president de la 
Generalitat, Artur Mas, firmi el de-
cret de convocatòria del 9-N. Duran 
va optar per un discurs “tranquil” 
en què va demanar “racionalitat” i 
“tranquil·litat” –segons diverses 
fonts presents en la seva interven-
ció, que va ser privada– per afrontar 
el debat sobre el posicionament de-
mocristià a la segona pregunta de la 
consulta, que demana específica-
ment sobre la independència. Una 
crida dirigida a evitar la fractura del 
partit, tenint en compte que el 9-N 
ha fet aflorar el xoc entre sectors de-
mocristians. El debat culminarà en 
un consell nacional monogràfic so-
bre la qüestió. “S’ha fet evident que 
no hi ha unanimitat”, assenyalava 
un dirigent a la sortida de la reunió.  

De la quinzena d’intervencions 
de consellers nacionals, una dotze-
na –segons fonts presents a la cita– 
van ser a favor del doble sí. Algun 
discurs va ser especialment acalorat, 
però el to general era el de la “raci-
onalitat” que va demanar Duran. 
Membres de la direcció indiquen 
que les intervencions del líder 
d’Unió ja venien “condicionades” 
pel que havia anat copsant en els úl-
tims mesos. “Ha arribat a la conclu-
sió que no pot portar-nos a defensar 
el sí-no”, sosté un membre de la cú-
pula. Les dotze intervencions favo-
rables al sí-sí l’hi van confirmar.  

Quin procés obre ara Unió? Du-
ran es va trobar amb alts dirigents 
del partit –Ramon Espadaler, Joa-
na Ortega, Josep Maria Pelegrí i An-
toni Font, entre d’altres– un cop va 
acabar el consell nacional i avui al 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
ORIOL MARCH

REUNIÓ AMB RIGOL  
Joan Rigol es va reunir amb 

dirigents d’Unió aprofitant el 
consell nacional. TJERK VAN DER MEULEN

Socis 
UDC agraeix  
a ERC que  
no votés al 
Parlament  
a favor de la 
desobediència

Aliats d’ICV a l’Estat criden 
Rajoy a facilitar la consulta

nen els partits agermanats amb ICV, 
que afegeixen que el 9-N té un “am-
pli suport” de la ciutadania.  

Aquests grups d’esquerra –els 
únics d’abast estatal, juntament 
amb Podem, que fan costat a la con-
sulta– asseguren que la llei aprova-
da divendres passat ja ha passat el 
filtre del Consell de Garanties Esta-
tutàries (CGE), “que ja ha validat 
que la norma encaixa en el marc 
competencial de la Generalitat”. 
“Presentar un recurs [contra la llei 
de consultes] no només suposaria 
un atac a les competències que té 
atribuïdes la Generalitat, sinó que 
vulneraria el dret democràtic dels 
ciutadans de Catalunya a ser con-
sultats”, indica la carta dels grups 

d’esquerres, que considera que re-
córrer la norma “no faria res més 
que empitjorar les relacions entre 
Catalunya i Espanya”. Malgrat 
aquesta crida, Rajoy té pensat dur la 
llei catalana al TC tan bon punt si-
gui aprovada. I farà el mateix amb el 
decret de convocatòria que firma-
rà pròximament Artur Mas.  

“Creiem que el govern [espa-
nyol] hauria de permetre que la 
consulta es faci per saber l’opinió 
dels ciutadans catalans”, conclou 
la missiva dels partits agermanats 
amb ICV. El grup parlamentari 
d’Esquerra Unida ja va donar su-
port explícit a la celebració del re-
ferèndum quan el 8 d’abril els di-
putats catalans van anar al Congrés 
de Diputats per demanar la cessió 
de competències per celebrar la 
consulta. La majoria absoluta del 
PP, combinada amb el no del 
PSOE, va emetre un no rotund a la 
petició catalana.e

Joan Herrera amb Joan Josep Nuet (EUiA) i Cayo 
Lara, líder d’Esquerra Unida. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Formacions de l’Estat agermanades 
amb ICV han enviat una carta al pre-
sident del govern espanyol, Mariano 
Rajoy, perquè faciliti la consulta so-
biranista prevista per al 9 de novem-
bre. Els partits que han firmat la mis-
siva són Esquerra Unida, la Chunta 
Aragonesista, Equo, IniciativaVerds 
Mallorca i Anova, i reclamen a Rajoy 
que no recorri al Tribunal Constitu-
cional (TC) la llei de consultes apro-
vada divendres al Parlament. 
“Aquesta llei és un instrument per 
ampliar els mecanismes democrà-
tics i de participació política”, soste-

BARCELONA
ARA
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La corrupció condicionarà la 
llista electoral del PP valencià

ge del Tribunal Superior de Justícia 
valencià que instrueix el cas Gürtel, 
perquè va desimputar l’alcalde, Al-
fonso Bataller. Encara pitjor hauria 
sigut el problema si s’hagués impu-
tat en el cas Nóos Rita Barberá, ja 
que l’alcaldessa de València és una 
persona amb molt de pes al partit. 

Si en les municipals la seva línia 
vermella pot generar algun enfron-
tament amb alcaldes amb causes 
pendents, en les autonòmiques li 
servirà per fer net en un Parlament 
que a poc a poc ha anat buidant-se 
d’imputats. Així, si Fabra elaborés 
avui la llista, només hauria de pres-
cindir dels diputats Ricardo Costa 
i Yolanda García, tots dos imputats 
pel cas Gürtel. 

Sigui per culpa de la línia verme-
lla de Fabra o per decisió personal 
d’alguns imputats, la realitat és que, 
actualment, els casos Gürtel i Bru-
gal només afecten tres polítics de 
primera línia del PP, per la qual co-
sa elaborar les llistes serà sensible-
ment més fàcil del que podria haver 
sigut fa uns mesos.e

Fabra assegura que els imputats no es presentaran a les eleccions

Alberto Fabra ha reiterat que la seva decisió és que cap persona 
imputada per corrupció aspiri a un càrrec electe. JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE

ELECCIONS 2015

Si alguna cosa ha marcat la legislatu-
ra al País Valencià ha sigut la crisi 
econòmica i l’ombra de la corrupció. 
Els casos que han esquitxat totes i 
cadascuna de les institucions gover-
nades pel Partit Popular i han posat 
en dubte l’honorabilitat d’alguns 
dels seus membres no només han 
marcat en bona part l’agenda polí-
tica sinó que també condicionaran 
l’elaboració de les llistes electorals 
municipals i autonòmiques del PP. 

La raó és l’anomenada línia ver-
mella dibuixada pel president del 
PP valencià, Alberto Fabra, segons 
la qual cap persona imputada en un 
cas de corrupció podrà formar part 
de les llistes electorals municipals 
i autonòmiques del maig del 2015. 
Aquesta màxima del també presi-
dent de la Generalitat Valenciana 
li permetrà fer net en un grup par-
lamentari que ha arribat a sumar 10 
imputats aquesta legislatura, però 
també li pot generar un problema 
a l’hora d’elaborar candidatures 
municipals, algunes en ciutats tan 
importants del país com Alacant. 

Problemes judicials 
La imputació de l’alcaldessa d’Ala-
cant, Sonia Castedo, en el cas que 
investiga la tramitació del projec-
te urbanístic del pla Rabassa per 
uns presumptes delictes de preva-
ricació i tràfic d’influències és la se-
gona que pesa sobre la regidora del 
PP. Castedo també està imputada 
en el cas Brugal per haver afavorit 
presumptament un empresari en la 
tramitació del Pla General d’Orde-
nació Urbana (PGOU) de la ciutat. 
Per la complexitat dels dos casos 
que s’instrueixen als jutjats d’Ala-
cant, és poc probable que l’alcaldes-
sa quedi lliure de tota imputació en 
els pròxims mesos i, per tant, no es 
podria presentar a la reelecció amb 
el PP. Això pot generar una gran 
tensió als populars. 

Si Castedo s’enroca –ja ha dit en 
reiterades ocasions que no pensa re-
nunciar de moment al seu càrrec– i 
no facilita a Fabra el seu relleu com 
a cap de llista, el PP pot trobar-se amb 
una crisi interna a pocs mesos d’unes 
eleccions que se li presenten molt 
complicades. És cert que Fabra té au-
toritat per elevar a Génova una pro-
posta de candidatura en què no hi si-
gui Sonia Castedo, però prendre 
aquesta decisió no resultarà gens fà-
cil al president del PP valencià, ja que 
apartar-la de la llista pot provocar 
una guerra oberta entre ells que no 
beneficiaria ni els interessos del PP 
a Alacant ni les aspiracions dels popu-
lars de revalidar el govern autonòmic. 

Per sort, Fabra no tindrà final-
ment aquest mateix problema a 
Castelló de la Plana, gràcies al jut-

VALÈNCIA
SALVADOR ALMENAR

De deu a dos diputats 
imputats a les Corts
La vuitena legislatura de les Corts 
Valencianes ha superat qualsevol 
registre de diputats imputats. En la 
bancada del PP han arribat a seure 
deu imputats per casos de corrup-
ció. La pressió judicial primer i la 
del partit, en menor proporció, han 
fet que actualment només dos im-
putats mantinguin l’escó. 

Cinc imputats pel cas Gürtel 
han renunciat a la seva acta. La 
primera va ser Alicia de Miguel, el 
2013, i després la van seguir les 
exconselleres de Turisme Angéli-
ca Such i Milagrosa Martínez, Vi-
cente Rambla i David Serra. Tots 
quatre van deixar l’escó el 2014. 
També van entregar l’acta Sonia 
Castedo i el seu antecessor a l’al-
caldia d’Alacant, Luis Díaz Alperi, 
imputats en el cas Brugal, i els 
condemnats Rafael Blasco i Pedro 
Hernández Mateo.

■ Aguirre declara per un 
delicte de desobediència 

L’expresidenta de la Comunitat de Madrid i actual 
responsable del PP a la regió, Esperanza Aguirre, 
declara avui al jutjat d’instrucció número 14 de 
Madrid com a imputada per un suposat delicte  
de desobediència a l’autoritat. Aguirre donarà 
explicacions sobre l’incident de trànsit que va 
protagonitzar a l’abril a la Gran Via de Madrid. 
Segons els agents de mobilitat de l’Ajuntament de 
Madrid, Aguirre va aparcar malament el seu cotxe  
i va marxar sense ensenyar la documentació que 
la Policia li va demanar. La líder popular va xocar 
contra una de les motos dels agents, que la van 
perseguir sense èxit. L’Audiència de Madrid hi veu 
“desobediència tenaç, obstinada i rebel, decidida  
i determinant”. Si finalment es considera que 
Aguirre va cometre un delicte de desobediència  
a l’autoritat, podria ser condemnada a una pena 
d’entre sis mesos i un any de presó. Sigui com 
sigui, el cas podria complicar les seves aspiracions 
de ser la candidata del PP a l’alcaldia de Madrid. 

enbreu

El secretari general d’Eusko Alkartasuna (EA)  
i diputat de Bildu, Pello Urizar, va instar “els 
òrgans de govern bascos” a “mullar-se d’una 
vegada” pel dret a decidir. En aquest sentit, va 
demanar al PNB i al lehendakari, Iñigo Urkullu,  
que se sumin a la reclamació d’aquest dret per 
construir “un procés de sobirania fort”. Urizar  
va posar en relleu que hi ha una majoria social  
i política a favor del dret d’autoderminació.  
“El pas següent és que aquest suport majoritari  
es traslladi als posicionaments institucionals”,  
va assegurar Urizar. L’actualitat al País Basc també 
va estar marcada ahir per l’anunci del ministre de 
l’Interior, Jorge Fernández Díaz, de “reconsiderar” 
la política de presos d’ETA si l’organització armada 
es dissol i per la tria de la nova secretària general 
dels socialistes bascos, Idoia Mendia, que ja va 
anunciar que seguiria la línia política dels últims 
anys, “els millors del socialisme basc”, va dir. 

■ Bildu insta el govern basc a 
iniciar un procés sobiranista

SERGIO BARRANECHEA / EFE

GORKA ESTRADA / EFE
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internacional

Però, qui són aquests “amos de la 
clau” en la política nord-americana? 
Molts són ben coneguts, d’altres no 
tant. “Les enquestes mostren que la 
majoria són blancs, homes i d’edat 
avançada”, diu el professor de la Uni-
versitat de Georgetown Clyde Wil-
cox. “Dos de cada tres són republi-
cans”, afegeix Drutman. 

Només 100 persones van pagar un 
70% de la publicitat electoral en les 
últimes presidencials a través dels 
super-PAC, uns comitès polítics que 
fan campanyes mediàtiques inde-
pendents de les dels candidats.  

“I aquests són els que es coneixen, 
perquè hi ha altres tipus d’organitza-
cions que no estan obligades a fer pú-
blic el nom dels donants”; és el que 
s’anomena el diner negre de la polí-
tica, apunta la cap de recerca del 
Centre per una Política Responsable, 
Sarah Bryner. En aquest grup hi ha 
els germans Charles i David Koch, 
grans finançadors del Tea Party (l’ala 
més dura del Partit Republicà). Situ-
ats entre les persones més riques del 
món, tenen interessos en la indústria 
petroliera, gasista, minera i del trans-
port, entre d’altres. Amb els seus di-
ners han finançat campanyes contra 
la reforma sanitària d’Obama produ-
ïdes per l’organització Americans for 
Prosperity. Una investigació de The 
Washington Post va revelar que 44 
milions de dòlars dels 140 que es va 
gastar aquesta entitat en el cicle elec-
toral passat venia de fons vinculats 
als Koch.  

Però entre els que sí que ho de-
claren, destaquen per damunt de tot 
Sheldon Adelson i la seva dona, que 

Els homes que tenen 
la clau de la política 

nord-americana
Cent magnats paguen un 70% de la publicitat 
electoral a través de grups externs als partits

“Amb les polítiques d’Obama, la Xi-
na s’enforteix i els Estats Units es de-
biliten”. L’eslògan no l’ha ideat el 
Partit Republicà. És un anunci de te-
levisió pagat per magnats nord-ame-
ricans, entre els quals Sheldon Adel-
son, cèlebre a casa nostra pel seu in-
tent d’instal·lar-hi Eurovegas. Des 
que el Tribunal Suprem els va donar 
potestat per fer-ho, els multimilio-
naris nord-americans s’han tirat de 
cap a fer política de forma molt més 
evident que fins ara. I en les eleccions 
vinents encara marcaran molt més 
l’agenda: des de l’abril han desapare-
gut els límits que tenien les seves do-
nacions als partits polítics. 

Sense ells, no pots ser candidat 
Són l’elit econòmica que “té priori-
tat en els polítics”, apunta Lee Drut-
man, investigador del think tank 
Sunlight Foundation. “No és que 
tinguin garanties [que la seva visió 
s’aplicarà], la política no és una mà-
quina de venda automàtica, però te-
nen el poder de decidir qui pot ser 
candidat”, explica. Presentar-se a 
un càrrec polític als EUA és molt car 
i esdevé impossible si no es reben 
diners d’aquesta elit. De fet, segons 
una investigació de Sunlight Foun-
dation, el 100% dels congressistes i 
senadors actuals han rebut diners 
d’algun d’aquests magnats, i un 86% 
dels congressistes han ingressat 
més dels donants milionaris que de 
cap altra via de donació. 

BARCELONA
SÒNIA SÁNCHEZ

van donar 50 i 42 milions de dòlars 
respectivament a super-PACs en les 
últimes presidencials. Els seus inte-
ressos són ben coneguts, els casinos. 
Però, com la majoria de multimilio-
naris que gasten milions de dòlars 
en donacions polítiques “el que vo-
len és el manteniment de l’statu 
quo” i, sobretot, “impostos baixos 
per a la gent rica”, destaca Drutman. 

Fixant les prioritats 
Això ho comparteixen tots, però 
després cadascun té les seves prio-
ritats. Michael Bloomberg, exalcal-
de de Nova York, va ser el cinquè a la 
llista de grans donants (comptant 
els Adelson conjuntament), amb 
13,6 milions de dòlars. Va donar su-
port tant a candidats independents 
com a demòcrates, i és conegut el 
seu interès per combatre les armes.  

Més diners que ell es van gastar 
Harold Simmons (27 milions), un 
magnat de titani amb interessos en 
sectors com l’energia i la defensa, i 
Robert Perry (24), prohom del sec-
tor immobiliari. Però aquests dos 
grans valedors dels republicans van 
morir l’any passat. Darrere d’ells, hi 
ha el primer gran donant dels demò-
crates, Fred Eychaner (14), funda-
dor del grup mediàtic Newsweb Cor-
poration. Obertament gai, Eychaner 
fa pressió pels interessos del col·lec-
tiu, el medi ambient, l’art i l’arqui-
tectura i la lluita contra la sida. 

Últimament, s’ha fet un lloc al 
cap de la llista Joe Ricketts, magnat 
de la borsa que va comprar els Chi-
cago Cubs per als seus fills i a qui es 
va acusar de voler fer anuncis incen-
diaris sobre l’expastor d’Obama.  

«Corrupció ‘quid pro quo’» 
Tot i que el perfil de gran donant és el 
mateix, amb els super-PAC les dona-
cions polítiques “s’han concentrat 
enormement en un nombre cada cop 
més petit de rics que fan contribuci-
ons milionàries”, apunta Wilcox. 
Amb l’eliminació dels límits a les do-
nacions, a més, “es preveu que en les 
eleccions vinents serà encara més 
evident la separació entre la petita 
elit que dóna la major part dels di-
ners i la gent que dóna quantitats pe-
tites”, afegeix Bryner.  

Segons la investigadora, “cada cop 
més els polítics concentren els seus 
esforços a aconseguir grans xecs mi-
lionaris en lloc d’anar a interactuar 
amb els votants”. “Plutocràcia? Jo no 
ho diria així, però és cert que aquests 

ESTATS UNITS

Perfil del gran donant multimilionari
● Homes blancs 
Un 71,8% dels donants milionaris 
són homes, segons un estudi elabo-
rat pel think tank Sunlight Foun-
dation. I, tot i que les dades no ho 
especifiquen, els investigadors as-
senyalen que en més d’un 90% dels 
casos són blancs. 
 
● Retirats i executius 
L’estudi estadístic d’aquest “1% de 
l’1%”, com els anomena Sunlight 
Foundation, constata l’edat eleva-
da dels donants, ja que en la majo-
ria de casos són “retirats”. Des-
prés, hi ha els alts càrrecs de cor-
poracions, els advocats i els inver-
sors. Una tercera part de les dones 

milionàries de la llista hi aparei-
xen com a “mestressa de casa”. 
 
● Sector financer i immobiliari 
L’àmbit econòmic d’on provenen 
més donants són les finances i el 
sector immobiliari, seguit dels ad-
vocats i lobistes. I, després, els 
grups ideològics (que lluiten per 
una causa concreta). 
 
● Google i Microsoft 
Entre les corporacions que aparei-
xen a la llista de grans donants, la 
primera és Goldman Sachs, amb 4,5 
milions de dòlars. Google és la sete-
na, i tot seguit apareixen la Univer-
sitat de Harvard i Microsoft. 

Domini  
Un 86% dels 
congressistes 
té els xecs de 
magnats com a 
primera via de 
finançament

Perfil  
La majoria són 
homes blancs  
i d’edat 
avançada, i dos 
de cada tres, 
republicans

xecs faciliten als rics una interacció 
amb els polítics molt més pròxima”, 
afegeix. 

Malgrat la prudència de la majoria 
d’experts, alguns ho veuen clar. 
Spencer Overton, professor de dret 
de la Universitat George Washing-
ton, fa temps que adverteix que eli-
minar els límits crearà una “corrup-
ció massiva del quid pro quo”. “Quan 
un donant de 2.500 dòlars, o, fins i 
tot, de 35.000 es torna poc raonable, 
és fàcil per al polític fer-lo desistir 
educadament. Però contradir algú 
que t’ha donat 2,9 milions serà molt 
més difícil”, assegura.  

Amb tot, Bryner remarca que “no 
es pot oblidar els votants: són els que 
prenen l’última decisió”. I recorda, 
per exemple que, tot i els esforços 
dels germans Koch, la reforma sani-
tària d’Obama ha tirat endavant.e

David Koch, amb el seu germà Charles, contribueix 
a través de grups poc transparents. REUTERS

Sheldon Adelson, propietari de Las Vegas Sands 
Corp., i la seva dona, Miriam. EFE
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Dues sentències donen més poder polític als rics 
Els grans multimilionaris nord-
americans sempre han cultivat la 
seva relació amb els polítics, però 
des del 2010 el sistema judicial 
dels Estats Units els hi ha posat 
molt més fàcil. Amb l’argument 
que les donacions econòmiques 
són una forma de llibertat d’ex-
pressió, el Tribunal Suprem va 
sentenciar el 2010 que els sindi-
cats i les empreses podien fer con-
tribucions (il·limitades) a través 
dels anomenats super-PAC.  

A més, l’abril d’aquest any, 
una nova sentència del Suprem 
ha eliminat els límits a les dona-
cions polítiques “agregades”, és a 
dir, les que es podien fer en total 

durant un cicle electoral de qua-
tre anys.  

El límit a cada candidat és enca-
ra de 5.200 dòlars i de 32.400 dò-
lars per a un comitè polític, però 
els límits que hi havia fins ara de 
48.600 dòlars com a màxim su-
mant diversos candidats i de 
74.600 com a màxim per a dife-
rents comitès ja no existeixen.  

Així, a partir d’ara, a la pràctica, 
un sol donant podria pagar fins a 
3,6 milions a un mateix partit, si 
sumés la donació màxima per a ca-
dascun dels candidats d’aquell 
partit (2,4 milions) i la quantitat 
màxima per a cadascun dels seus 
comitès (1,1 milions).

“El meu país  
és una plutocràcia”

Entre els ciutadans no. El 80% de 
nord-americans rebutgen aquestes 
sentències. Tres dies després que 
s’aprovessin, les enquestes deien que 
la gent havia perdut fe en el sistema, 
però els jutges ho neguen. La seva ide-
ologia és una fantasia basada en el 
“lliure mercat de les idees”. Segons la 
seva teoria, la igualtat política no és 
constitucional. 

Quina solució proposa?  
Jo defenso afegir una esmena a la 
Constitució que no permeti lligar 
la política a la ideologia capitalista. 
Podria dir que les corporacions no 
són subjectes polítics i els diners 
no són llibertat d’expressió. Tinc 
previstes reunions amb congres-
sistes però és el públic qui ho ha 
d’exigir. Per damunt de temes com 
l’avortament o les armes, aquest és 
un tema que ens uneix a tots, en 
què la immensa majoria està 
d’acord. A excepció, òbviament, 
d’una petita elit.  

¿És més partidari del finançament 
públic de partits, com tenim aquí?  
Cap dels dos sistemes. Tot és suscep-
tible de corrupció. Aquí, la partitocrà-
cia pot moderar la plutocràcia. Però 
cal regular bé les subvencions per no 
excloure partits minoritaris. I donar 
marge als privats, però no tant com al 
meu país.e

Proposta 
“Cal afegir una 
esmena a la 
Constitució 
que desvinculi 
política i 
capitalisme ”

Protesta 
“Aquest és  
un tema que 
ens uneix a 
tots, som la 
gran majoria 
contra l’elit”

Jurisprudència “La doctrina del Tribunal Suprem diu que els di-
ners són llibertat d’expressió, és a dir, que són el mateix els milions 
dels germans Koch que qualsevol discurs en una plaça!” Ideologia 
“És neolibealisme disfressat d’interpretació constitucional”

Timothy K. Kuhner
PROFESSOR DE DRET A LA UNIVERSITAT DE L’ESTAT DE GEÒRGIA

Seu al sofà i mou el cap amb gest de 
desaprovació. “El meu país és una 
plutocràcia”, sentencia el professor 
de dret de la Universitat de l’Estat de 
Geòrgia Timothy K. Kuhner, com a 
resum colpidor per encetar la conver-
sa. És el que ell explica, farcit amb da-
des i arguments legals, al seu llibre 
Capitalism v. democracy, que ha pre-
sentat a Barcelona convidat per l’Ofi-
cina Antifrau. 

A què atribueix les decisions del 
Tribunal Suprem que donen més 
poder als rics per fer donacions? 
Responen a la teoria que els diners 
són llibertat d’expressió, és a dir, 
que és el mateix els diners que gas-
ten els germans Koch que el discurs 
que fa un pobre al mig d’una plaça!   

Una mica difícil d’acceptar... 
Per a mi sí, però és l’única manera que 
tenen de legitimar-ho. Tot prové 
d’una sentència del 1976 que diu això. 
En aquella època, després d’aprovar 
les lleis de drets civils que donen dret 
a vot als negres, s’obre el debat sobre 
com anar més enllà. El següent pas 
era la igualtat econòmica en política. 
Ho defensava el filòsof John Rawls i 
el cas Watergate va donar força a la te-
oria. El Congrés preparava una refor-
ma en aquesta línia. Però el debat ge-
nera reaccions: Lewis F. Powell, ad-
vocat de Philip Morris, fa un memo-
ràndum en què diu que l’empresari és 
“el gran oblidat” del procés. I Nixon el 
nomina al Tribunal Suprem, des d’on 
serà un gran valedor de la teoria dels 
diners com a llibertat d’expressió. 

Conflicte d’interessos? 
M’encantaria que algun periodista 
ho indagués, si hi havia inversions 
lligades a aquestes empreses, però 
no en tenim cap prova. En tot cas, és 
el triomf de les teories capitalistes 
de l’època. Neoliberalisme disfres-
sat d’interpretació constitucional.  

Teories que s’han acabat imposant. 
Sí, entre el 1982 i el 2004 el Tribunal 
Suprem va canviar de tendència, pe-
rò des del 2010 ha tornat a la idea dels 
diners com a llibertat d’expressió. 
Depèn molt de les 9 persones que for-
men el tribunal. És ideologia en la in-
terpretació de la Constitució. 

¿I fruit d’una cultura política tra-
dicionalment propícia als lobis? 

BARCELONA
S.S.

PERE TORDERA

George Soros (21è a la llista de donants) parlant amb el 
magnat de la tecnologia, James Simons (7è). REUTERS

L’exalcalde de Nova York Michael Bloomberg, que fa 
campanya contra les armes, és el cinquè a la llista. ZUMAPRESS 
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■ Salmond: “Els votants  
del no van ser enganyats”

L’encara primer ministre escocès, Alex Salmond, 
va assegurar ahir que “els votants del no van ser 
enganyats” per les “promeses” d’última hora dels 
polítics britànics sobre dotar Escòcia de més 
autogovern. En una entrevista a la cadena pública 
BBC, Salmond, que va anunciar la seva renúncia 
després de la victòria del no a la independència,  
va lamentar que els líders unionistes fessin pinya, 
malgrat “estar enfrontats entre ells”, per tal de 
“cuinar unes promeses” fruit de la “desesperació” 
perquè les enquestes donaven un resultat molt 
ajustat. “Crec que ara tot Escòcia se n’adona”,  
va dir. De fet, superada la consulta de dijous,  
les desavinences dels partits britànics s’han fet 
evidents arran de la proposta del primer ministre, 
David Cameron, d’aprofitar el traspàs de poders  
a Escòcia per estendre’l a les altres nacions.  
El líder dels laboristes, Ed Miliband, va rebutjar  
la idea d’excloure els diputats escocesos de votar 
assumptes anglesos, com vol Cameron.

enbreu

Cinc mesos ha trigat l’Afganistan a tancar la crisi 
oberta per les acusacions de frau electoral que 
van acabar per paralitzar fins ahir la constitució 
del govern. Un retard que ha empitjorat un país 
destruït per la guerra, assetjat per la violència 
sectària i a les portes de la retirada de les tropes 
nord-americanes. Els dos presidenciables van 
signar ahir un pacte per un executiu d’unitat en 
què Ashraf Ghani, el guanyador dels comicis de 
l’abril, serà el nou president en substitució de 
Hamid Karzai. Els termes de l’acord inclouen la 
creació del càrrec de cap de l’executiu que recaurà 
en Abdullah Abdullah, líder de la vella resistència 
contra els talibans. Tots dos prendran possessió 
en un acte que es farà dilluns. La signatura d’ahir 
va ser retransmesa per la televisió pública però no 
van transcendir-ne gaires detalls. Des de la Unió 
Europea fins a l’Iran, passant pels Estats Units, es 
van succeir les mostres de satisfacció per l’acord.

■ L’Afganistan tanca la crisi 
amb un govern d’unitat

ANDY RAIN / EFE

MOHAMMAD ISMAIL / REUTERS

L’hereu dels Kirchner demana 
pas a un any de les eleccions

Tan baix ha sigut fins ara el per-
fil de Máximo Kirchner –sense es-
tudis universitaris i encarregat de 
gestionar el patrimoni de la família– 
que la premsa al país sud-americà 
l’ha tractat sempre com si fos mut, 
mentre que els programes d’humor 
polític argentins, a l’estil del Polò-
nia, l’han descrit com un home se-
dentari, una mena de ni-ni enganxat 
tot el dia a la videoconsola. 

Una opció real 
Ara, però, ja se’l situa com a presi-
denciable per a les eleccions de l’oc-
tubre del 2015 per garantir el  
kirchnerisme pur. La seva mare no 
es pot presentar per la limitació de 
dos mandats presidencials consecu-
tius. El fill de Néstor i Cristina és 
ara, doncs, la gran esperança del  
kirchnerisme per mantenir-se en el 
poder. “Qui avui a l’Argentina no 
pensa que [Máximo Kirchner] serà 
candidat a algun càrrec després de 
veure’l?”, es preguntava Mariano 
Recalde, amic seu, membre de La 
Campora i president de l’empresa 
estatal Aerolíneas Argentinas.  

De fet, ha sigut tan impactant 
veure el fill de la presidenta argen-
tina parlant en públic en un míting 
defensant el kirchnerisme i desafi-
ant l’oposició quan falta poc més 
d’un any per a les eleccions presi-
dencials, que les principals consul-
tores encarregades de fer enquestes 

i de mesurar l’acceptació dels can-
didats electorals ja l’han inclòs a les 
seves travesses, tot i tractar-se d’un 
polític que no ha exercit mai la fun-
ció pública ni es coneix gairebé res 
de la seva hermètica biografia. No 
obstant, la seva vida ha anat lligada 
a la política i els càrrecs paterns. 

Máximo Kirchner no freqüenta 
mai la capital federal argentina, ni 
se’l veu pels cercles de poder de 
Buenos Aires. Viu a Río Gallegos, 
una ciutat de la Patagònia a 2.500 
quilòmetres de Buenos Aires, i se’l 
considera un dels que governen el 
país a l’ombra manegant-ne els fils. 

 Amics seus i membres de la seva 
agrupació La Campora són també el 
ministre d’Economia, Axel Kicillof 
–cervell de l’expropiació de la pe-
troliera YPF a Repsol–, i Diego Bos-
sio, director de la Seguretat Social 
argentina, per citar només dos 
exemples de funcionaris d’entre 35 
i 45 anys situats en la primera fila de 
la política argentina en càrrecs de 
gran responsabilitat. 

Són homes i dones de reconegu-
da fidelitat, coneguts com els soldats 
de Cristina. No és cap secret el paper 
que Fernández reserva per als inte-
grants de La Campora. Com a exem-
ple, el fet que es va presentar al Va-
ticà amb una samarreta de l’agrupa-
ció política per regalar-la al papa 
Francesc, argentí, quan dissabte la 
va rebre per dinar.e

Máximo, un desconegut fins ara, irromp per perpetuar la nissaga 

Máximo, a la dreta, escorta la seva mare, Cristina Fernández, el dia de la seva presa de possessió com a 
presidenta, l’octubre del 2012. LEO LA VALLE / EFE

ARGENTINA

Fins a aquesta setmana els argentins 
no coneixien la veu de Máximo  
Kirchner, el fill dels presidents ar-
gentins Néstor Kirchner –mort el 
2010– i Cristina Fernández. Mai se 
l’havia vist en un míting. I això que, 
als seus 37 anys, és el líder de les jo-
ventuts kirchneristes a través de 
l’agrupació La Campora. I també és 
el gran conseller de la seva mare, a 
més d’haver situat amics de la seva 
generació en llocs clau de l’estat. 

Però, de cop, aquesta situació ha 
canviat. Per sorpresa, Máximo va 
encapçalar recentment com a prin-
cipal orador un acte polític a l’es-
tadi Diego Armando Maradona de 
Buenos Aires. Durant la seva inter-
venció, Kirchner júnior va arribar a 
demanar canvis constitucionals 
per permetre que la seva mare tor-
ni a ser candidata a la presidència. 
“Si Cristina [la seva mare i cap d’es-
tat] és tan dolenta o no serveix, si 
estan [l’oposició] tan interessats a 
acabar amb aquesta experiència 
política, si volen acabar amb el  
kirchnerisme i acabar amb el pero-
nisme, per què no deixen que Cris-
tina competeixi, la guanyen i ja s’ha 
acabat?”, va etzibar Máximo  
Kirchner davant de les 20.000 per-
sones que l’aclamaven.  

BUENOS AIRES
JOAN BIOSCA
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accidents per quilòmetre), segons 
l’estudi EuroRAP elaborat pel RACC. 
La Generalitat també va anunciar fa 
un any tres obres en tres dels punts 
negres. Dues d’aquestes actuacions ja 
estan acabades, i ja s’està començant 
a notar la reducció de mortalitat. La 
tercera començarà les obres aquest 
octubre, i es tracta del desdoblament 
del tram de la C-55 que encara no ho 
estava (1,5 km), conegut com la ronda 
de Manresa. 

La plataforma ciutadana No + 
morts a la C-55 celebra aquestes 
obres, però lamenta que s’hagin 

aconseguit “a base de morts”. “Al 
Bages hi ha molts veïns que tenen 
un familiar o un amic que ha tingut 
un accident o ha mort a la C-55”, la-
menta la seva portaveu, Fina Casals. 
La plataforma reclama des de fa 
temps el desdoblament de tota la 
C-55 i l’alliberament del peatge. 
“No neguem el problema de la C-55, 
però ara no hi ha diners per desdo-
blar-la [120 milions]”, admeten des 
del Govern. La Unió Europea reco-
mana –no obliga– desdoblar una via 
a partir dels 12.000 vehicles diaris.  

“Conillets d’Índies” 
Des del Consorci Viari de la Catalu-
nya Central –un organisme que de-
pèn del Consell Comarcal del Ba-
ges– no demanen el desdoblament, 
però sí la gratuïtat del peatge. Da-
vant la negativa reiterada del Go-
vern a les dues opcions, la presiden-
ta del Consorci, Adriana Delgado, 
demana que els veïns i les empreses 
del territori tinguin bonificacions a 
la C-16: “Però no volem el peatge va-
riable anunciat que no s’ha provat 
mai abans, no volem ser els conillets 
d’Índies”. Fina Casals, de No + morts 
a la C-55, recorda que la carretera 
complirà 40 anys l’any que ve, “i es-
tà quasi igual que la va deixar Fran-
co”. Casals també lamenta que quan 
es va construir la C-16, fa 25 anys, “es 
va fer perquè els barcelonins po-
guessin anar a Cerdanya directes, i 
no van pensar en el territori”. Potser 
per això només hi ha dues sortides 
de l’autopista en tot el seu pas pel 
Bages, i la connexió amb la capital, 
Manresa, és més que deficient.e

28.000 VEHICLES DIARIS (C-55) CONTRA 10.000 (C-16)  
A la C-55 entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet hi passen tres vegades més cotxes cada dia que per l’autopista paral·lela, tot i 

que és una carretera d’un carril per cada sentit amb un índex d’accidentalitat dels més elevats de Catalunya. La UE recomana 
desdoblar una via a partir dels 12.000 vehicles, però el Govern no farà el desdoblament sencer ni a curt ni mitjà termini. C. CALDERER

Objectiu: ressuscitar l’autopista C-16
El Govern va anunciar fa un any el peatge variable a Manresa però ara busca una alternativa

INFRAESTRUCTURES

La Generalitat està buscant la fór-
mula per potenciar l’ús de l’autopis-
ta C-16 entre Terrassa i Manresa, i 
evitar que continuï sent un pou sen-
se fons. El Govern cada any paga uns 
20 milions d’euros a la concessionà-
ria Autema (Ferrovial i Abertis) pels 
descomptes bonificats, a part del 
saldo acumulat negatiu perquè no 
arriba al mínim de cotxes al dia pre-
vistos a l’inici. L’autopista, que for-
ma part de l’Eix del Llobregat, es va 
inaugurar el 1989 i Autema en té la 
concessió per 25 anys més, fins al 
2039. Fa un any el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Santi Vila, va 
anunciar que a principis del 2014 
s’aplicaria un peatge variable, és a 
dir, que el preu es rebaixaria en fun-
ció de la congestió de la C-55, la car-
retera paral·lela, que suporta un vo-
lum de trànsit exagerat. Avui enca-
ra no s’ha fet res “per un problema 
d’equilibri financer de la conces-
sió”, segons un portaveu del depar-
tament. Ara les negociacions amb 
Autema –que no ha volgut fer decla-
racions a l’ARA– continuen i sembla 
que han aparcat la idea del peatge 
variable i busquen una alternativa 
més viable, que volen anunciar a fi-
nals d’any. Sigui quin sigui, aquest 
acord inclourà una inversió de 20 
milions d’Autema per a millores de 
seguretat de la C-55 i la creació de 
tres accessos nous entre la carrete-
ra i l’autopista.  

La C-16 és l’autopista més cara de 
Catalunya (4,25 euros els dies labora-
bles i 7,73 els festius) i de les que 
menys vehicles hi passen actualment 
(uns 10.000 diaris). La C-55 –un car-
ril per cada sentit– suporta un trànsit 
diari de 28.000 en el tram entre Man-
resa i Sant Vicenç de Castellet (17 km) 
i està entre les deu vies amb una con-
centració d’accidents més alta (0,55 

BARCELONA
ALBERT SOLÉ

La mobilitat
al Bages
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Sortida 41

MANRESA

EL PONT DE
VILOMARA

SANT FRUITÓS
DE BAGES

NAVARCLES

CASTELLGALÍ

SANT VICENÇ
DE CASTELLET

MONISTROL
DE MONTSERRAT

C-25 / Eix transversal

C-37

C-55
(Ronda de Manresa)

C-55

C-16

C-16

C-55

C-58

C-16

Sortida 49

Peatge Manresa
(turismes)
Laborable 4,25 €
Festiu 7,73 €

Peatge Sant Vicenç
(turismes)
Laborable 2,14 €
Festiu 3,88 €

Mesures per potenciar autopistes ‘buides’
JA S’HA FET: 
● N-II - AP-7 
Des de l’abril del 2013 el Govern i 
l’Estat van acordar prohibir el pas 
de camions per la N-II a Girona per 
reduir la sinistralitat. A canvi, els 
camions tenen descomptes per 
passar per l’AP-7 (25%-50%). 
● A-27 - AP-2 - N-240  
Fa dues setmanes que es va fer 
públic l’acord per copiar a la N-240 
el model N-II, que ha reduït dràs-
ticament la sinistralitat en aques-
ta via. Els camions hi tindran pro-
hibit el pas mentre s’acaba l’auto-
via A-27 entre Tarragona i Mont-
blanc i es desdobla la N-240 entre 
Lleida i les Borges Blanques, i tin-
dran bonificacions per passar per 
l’AP-2. 
● C-32 i C-33  
Des de l’1 de gener del 2014 hi ha 

descomptes del 10% al 30% per als 
usuaris d’aquestes vies, però només 
per als que paguin amb Via T. 
 
ESTÀ PREVIST:  
● N-340 - AP7 
Entre Tarragona i les Terres de 
l’Ebre, el Govern i l’Estat estan ne-
gociant si repeteixen la fórmula dels 
camions. Aquesta va ser una petició 
explícita del RACC. La negociació és 
si prohibir-ne el pas, o només la bo-
nificació de l’autopista AP-7. 
● C-55 - C-16  
Fa un any van anunciar que la C-16 
passaria a tenir un peatge variable 
(preu variable en funció del tràn-
sit de la C-55). No ha acabat de 
convèncer i ara s’està renegociant 
una altra fórmula amb Autema. La 
Generalitat no preveu aplicar la 
mesura dels camions.
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vesteixen amb els uniformes de l’es-
cola Sil, un centre conegut de l’avin-
guda del Tibidabo. Els nens –n’hi ha 
cinc– em fan un repàs de totes les vi-
deoconsoles que tenen a casa: la 
Play Station 4, la Nintendo 3DS, la 
Wii i l’iPad per jugar a Minecraft. 
Tots cinc em confirmen que prefe-
reixen jugar a la consola que encer-
tar pilotes de goma a la boca de 
Charlot. “Però per un dia està bé, és 
diferent”, diu el més petit, l’Aleix. 

Al Saturno Park hi ha una roda de 
naus espacials, d’aquelles que als 80 
encara podies trobar al Tibidabo. 
L’encarregat, empleat de Régis 
Masclet, m’explica que és una atrac-
ció dels anys 60 i que van trigar vuit 
mesos a restaurar-la. Hi pugen més 
contents els grans que els nens. 
Igualment, al laberint dels miralls 
que et deformen la figura són més 
els adults que no pas els infants els 
qui s’hi emocionen. Una parella, ell 
vestit tot de verd, amb botes Mar-
tens i una samarreta –amb el lema, 
en alemany, Traficant de drogues–, 
s’ho passen d’allò més bé mentre fu-
men un porro i beuen cervesa. Els 
llauners circulen amunt i avall o 
s’aturen entre els cartells il·lustrats 
que recullen les aventures de la 
Martine, un personatge literari in-
fantil belga dels anys 50.  

El principal espectacle al Satur-
no Park és un muntatge de la com-
panyia italiana Eventi Verticali. Dos 
actors fan acrobàcies durant una 
hora penjats de cordes. Davant 
d’una pantalla gegant que projecta 
escenes de videojocs dels 80, els dos 
actors simulen que són els protago-
nistes de persecucions al món de 
Mario Bros, Street Fighter i Out Run. 
El Saturno Park també té autòmats 
i un teatre on actuaran Els Come-

diants i els titelles de la mítica Her-
ta Frankel que es conserven al Tibi-
dabo. La nit al Saturno Park acaba 
amb sessions de jocs d’aigua i mú-
sica clàssica a les cascades, presidi-
des per la quadriga de l’Aurora. Du-
es noies, tatuades i armades amb 
gots de cervesa, s’esveren com si 
fossin al Sónar amb la Suite núme-
ro 1 de Peer Gynt.  

El Saturno Park no és l’únic ho-
menatge al passat de ciutat d’atracci-
ons de Barcelona. Durant la Mercè, a 
la Ciutadella també es podran con-
templar parts de l’últim carrusel ur-
bà que queda en actiu a la capital ca-
talana, el Baby Patufet, instal·lat a la 
ronda del Guinardó als anys 50. La 
Ciutadella serà fins al 24 un super-
mercat d’ofertes diverses d’oci, pe-
rò fins i tot el menjar pot tenir un ai-
re retro. Al parc, hi trobareu furgone-
tes i rulots antigues que us oferiran 
des de menjar mexicà fins a salsitxes. 
Sona música per ballar, combinada 
amb missatges patrioticohistòrics 
sobre el Tricentenari que ressonen 
des d’un dels escenaris del parc.e

Una roda de naus espacials que recrea el Saturno Park a la Ciutadella.  
Els pares en gaudeixen tant com els nens. CRISTINA CALDERER

El passat arriba  
a la Ciutadella muntat  

en L’Autopède
Les Festes de la Mercè fan un homenatge al 
desaparegut parc d’atraccions Saturno Park

BARCELONA

Si el lector té més de 40 
anys, és probable que hagi 
pujat d’infant en un carru-
sel de L’Autopède. La mar-
ca és inconfusible: un rom-

be horitzontal de color vermell, la 
lletra estilitzada, en cursiva, amb el 
nom de la marca i la ciutat d’origen, 
Gant (Bèlgica). Els vehicles són el 
clàssic descapotable americà, un ca-
mió, una motocicleta de policia... 
L’Autopède és un mite de les atrac-
cions que van il·luminar els infants 
de l’Europa que ressuscitava des-
prés de la Segona Guerra Mundial. 
L’empresa francesa Régis Masclet 
ha portat vehicles de L’Autopède i 
d’altres atraccions antigues per re-
cuperar el passat de la Ciutadella 
com a parc d’atraccions. 

La Ciutadella va acollir entre el 
1911 i el 1921 el Saturno Park, ales-
hores el parc d’atraccions més po-
pular de la ciutat. Muntanyes rus-
ses, tobogans d’aigua, pistes de pa-
tinatge, tren en miniatura... El Sa-
turno Park va tancar les portes quan 
el parc es va redissenyar per arribar 
a nosaltres tal com el coneixem 
avui. L’Ajuntament ha organitzat 
un remake del Saturno Park per les 
Festes de la Mercè. Régis Masclet 
també ha portat un joc d’encertar 
amb anelles i pilotes les boques i els 
braços de figures de fusta de perso-
natges d’un passat molt llunyà: Jo-
séphine Baker, Charlot, Édith Piaf... 
Dues famílies fan cua amb els seus 
nens per repetir punteria. Els nens 

La Mostra d’Associacions homenatja per primer cop els voluntaris
les persones, més enllà de la capital 
de les tecnologies”, presumeix el co-
missionat de Participació i Associ-
acionisme de l’Ajuntament, Carles 
Agustí. “Habitualment, s’homenat-
ja una entitat en concret, però en-
guany s’ha volgut homenatjar tot el 
voluntariat”, explica Agustí. No obs-
tant, aquest any també es fa un reco-
neixement especial a dues associaci-
ons que celebren aniversari. Repre-
senten, segons Agustí, “els valors 
que Europa ha reconegut en distin-
gir Barcelona com a capital europea 
del voluntariat”. Són la Federació 
Catalana de Voluntariat Social i la 
Fundació Comtal. La primera –que 
celebra els 25 anys– agrupa 272 en-
titats socials i treballa per promou-

re el voluntariat social. La Fundació 
Comtal, amb 20 anys de feina al Casc 
Antic, ofereix suport als infants i 
adolescents perquè puguin transfor-
mar la seva realitat.  

L’escriptor Màrius Serra condu-
irà el tradicional acte de cloenda, 
que se celebrarà dimecres a les 
20.30 hores i comptarà amb l’actu-
ació del Cor Jove de l’Orfeó Català. 
L’actuació la protagonitzarà la com-
panyia La Fura dels Baus, amb la 
construcció d’una gran xarxa huma-
na que formarà una gran estructura 
aèria que simbolitzarà el treball en 
xarxa. També dimecres, a les 11 ho-
res, se celebrarà una trobada de 
swing a l’escenari principal de la 
mostra.e

La dinovena edició de la Mostra d’Associacions  
se situa un any més a la plaça Catalunya. PERE VIRGILI

Retre homenatge a la incansable tas-
ca dels voluntaris catalans i barcelo-
nins. Aquest és l’objectiu i el lema de 
la dinovena Mostra d’Associacions 
de la Mercè, que se situarà, un any 
més, a la plaça Catalunya. Aprofitant 
que Barcelona és la capital europea 
del voluntariat, la mostra vol expo-
sar la feina i la dedicació del fort mo-
viment de voluntariat que hi ha a la 
capital catalana. L’exposició s’ha 
programat per a aquest cap de set-
mana i el dimecres 24. “Que Barce-
lona sigui la capital europea del vo-
luntariat vol dir que som la capital de 

BARCELONA
NÚRIA MARTÍNEZ

Història 
La Ciutadella 
va acollir 
entre el 1911  
i el 1921 el 
Saturno Park

El Piromusical, cloenda 
del Tricentenari BCN
Dimecres serà dia d’activitats fa-
miliars a les Festes de la Mercè. A 
la plaça Sant Jaume es retrà home-
natge a la cultura popular. Matina-
des de grallers, cercavila i galejada 
trabucaire, gegants i el tradicional 
ball de l’àliga són algunes de les ac-
tivitats programades. A les 12.30 
hores se celebrarà la diada caste-
llera. Per als que vulguin viure la 
Mercè de nit, dimarts trobaran, a 
la platja del Bogatell a partir de les 
21.30 hores, el concert dels Manel, 
Txarango i La Troba Kung-Fú. El 
mateix dia hi haurà, a l’escenari 
dels 40 Principales, concert de Da-
ni Martín i de Lax’n’Busto, entre 
d’altres. El Piromusical de dime-
cres servirà de cloenda del progra-
ma d’actes del Tricentenari BCN. 
L’alcalde, Xavier Trias, va anunci-
ar ahir que Buenos Aires serà la 
ciutat convidada a la Mercè 2015.

Crònica

BARCELONA
CRISTIAN SEGURA
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La Mercè innova  
l’espectacle casteller

Els Minyons de Terrassa van des-
carregar un impecable dos de nou 
emmanillat en el primer torn i van 
apuntar-se una actuació rodona en 
descarregar de manera elegant tant 
el tres com el quatre de nou folrats. 
No van tenir tanta sort els Castellers 
de Barcelona, que, si bé van descar-
regar el primer quatre de nou amb 
folre de l’any al primer torn, van pa-

tir tres llenyes consecutives. Tant 
el tres de nou amb folre com el 
quatre de vuit amb agulla van ce-
dir després de l’aleta, però aquest 
últim es va començar a desmun-
tar abans d’hora i va quedar no-
més en intent. El seu pilar de sis 
va completar-se amb comoditat, 
però també va caure quan el co-
mençaven a desmuntar.e

El nou de vuit dels Castellers de Vilafranca, protagonista de la 
jornada castellera de les Festes de la Mercè. CÈLIA ATSET

La diada de Barcelona suma tres castells de gamma extra

CASTELLS

La diada castellera de colles convi-
dades de la Mercè ha demostrat, un 
cop més, que encara hi ha molt de 
camí per recórrer en el món de les 
torres humanes. Els Castellers de 
Vilafranca van destacar en executar 
un nou de vuit amb tres enxanetes 
i un total de cinc aletes, i, en l’aspec-
te organitzatiu, l’Ajuntament de 
Barcelona va anar un pas més enllà 
posant en marxa un dispositiu de 
mobilitat modern i funcional. La in-
novació no està renyida amb l’es-
pectacle: la jornada no se’n va res-
sentir i va tornar a sumar tres es-
tructures de gamma extra. 

Si ja es fa complicat explicar com 
és i com es porta a terme un castell 
de la complexitat del nou de vuit, la 
nova invenció dels Castellers de Vi-
lafranca rebla el clau afegint-hi un 
punt de dificultat extra. El nou és un 
castell compost d’una estructura 
central de tres, i tres torres adossa-
des a cada una de les rengles del cas-
tell. Al capdamunt de cada torre 
s’alça un pom de dalt compost per 
dos dosos i un acotxador, i cada co-
lla decideix si el corona amb tres en-
xanetes o amb un. Després de polè-
miques sobre la dificultat d’aquesta 
construcció, els Castellers de Vila-
franca han afegit llenya al foc en 
completar-lo diumenge amb tres 
enxanetes i un total de cinc aletes, 
combinant l’execució d’un i altre 
castell. La colla va arrodonir la se-
va actuació amb una altra invenció, 
el tres de nou amb folre i agulla, i 
amb el quatre de nou folrat. Van 
descartar el pilar de vuit emmani-
llat i van optar pel de set pisos. 

Un dispositiu especial de mobili-
tat va servir perquè la plaça Sant 
Jaume funcionés com un pulmó al 
mig de la ciutat, que s’inflava durant 
cada una de les rondes castelleres i 
es desinflava al final de cada torn. 
L’anunci des de megafonia que les 
vies habilitades com a sortida que-
daven obertes servia per renovar 
l’aire i els espectadors de manera 
continuada. 

BARCELONA
EFREN GARCIA

Suspenen els agents implicats en la xarxa de prostíbuls
titució, se’ls acusa de blanqueig de 
capital i d’afavorir l’exercici de la 
prostitució. La investigació va co-
mençar fa gairebé un any quan una 
de les treballadores d’un dels locals 
registrats va presentar una denún-
cia. El govern municipal va manifes-
tar ahir la seva “màxima col·labora-
ció amb la justícia” en el cas, que es-
tà sota secret de sumari. L’Ajunta-
ment ha obert expedients als quatre 
policies municipals, que formaven 

dues patrulles, i els ha suspès 
cautelarment de sou i feina. 

Els Mossos van precintar per 
ordre judicial dos locals de l’Ei-
xample, el Night Beach –al carrer 
València– i Fuego –al carrer Còr-
sega–. La policia també va pre-
cintar sis pisos vinculats a 
aquests dos locals, on creuen que 
s’exercia la prostitució. Els detin-
guts començaran a passar a dis-
posició judicial avui al matí.e

POLICIAL

Quatre dels 19 detinguts aquest cap 
de setmana en la macrobatuda dels 
Mossos d’Esquadra contra la pros-
titució a Barcelona –amb inspecci-
ons a locals i pisos particulars– són 
agents de la Guàrdia Urbana. Als de-
tinguts, la majoria responsables de 
locals en els quals s’exercia la pros-

BARCELONA
ARA

■ Centenars de marxes arreu del 
planeta per alertar del canvi climàtic

Nova York va ser l’escenari d’una de les marxes 
convocades ahir a tot el món per alertar dels efectes 
del canvi climàtic. A la manifestació de Nova York, 
promoguda per organitzacions socials i ecologistes, 
s’hi van sumar personalitats com el secretari general 
de l’ONU, Ban Ki-moon; l’actor Leonardo DiCaprio 
(foto), i l’exvicepresident dels Estats Units Al Gore. 
Les entitats convocants, que reclamen assumir 
l’escalfament global com un problema compartit per 
la comunitat internacional, van programar 
concentracions arreu del planeta, des de Nova Delhi 
fins a Johannesburg, passant per París, Berlín, 
Londres, Madrid, Rio de Janeiro i Bogotà. Les marxes 
populars precedeixen la cimera mundial que l’ONU 
farà a Nova York demà per debatre els efectes del 
canvi climàtic. En la trobada està previst que hi 
participin 120 caps d’estat i de govern.

enbreu

La Guàrdia Civil va trobar dissabte el cos sense vida 
de l’empresari Javier Pierotti, una persona molt 
coneguda a l’entorn de la nit de Magaluf (Calvià, 
Mallorca). L’empresari, d’origen argentí i que havia 
lluitat contra un tumor, havia sigut un dels primers a 
denunciar la presumpta corrupció en l’àmbit 
empresarial i policial en aquesta zona turística 
mallorquina. Segons fonts policials, Pierotti va deixar 
una carta en què detallava les intencions de suïcidar-
se i el punt on pensava fer-ho, en un dels camins que 
condueixen fins al castell d’Alaró. La Guàrdia Civil va 
iniciar la recerca de l’empresari i va trobar el cadàver 
en una zona escarpada i de difícil accés, cosa que va 
fer necessari l’ús d’un helicòpter per recuperar el cos. 
Pierotti, que en els últims temps havia iniciat una 
campanya per intentar netejar la imatge de Magaluf, 
mantenia un litigi tant amb l’alcalde de Calvià com 
amb el cap de la Policia Local.

■ Apareix mort un empresari que va 
denunciar la corrupció a Magaluf

TIMOTHY A. CLARY / AFP
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14,4% de l’agost del 2013 al 12,6% de 
l’agost passat. 

Les perspectives de la patronal 
del sector per a tot l’any no són gai-
re optimistes. Cada mes cau el con-
sum més o menys un 2% i calcula 
que a finals d’any el consum estarà 
en mínims, per sota dels onze mili-
ons de tones. “Tot i la tímida millora 
econòmica augurada pels experts, el 
nostre sector es manté en una situa-
ció crítica, amb valors negatius res-
pecte a l’any passat”, diu Isidoro Mi-
randa, president d’Oficemen. Per 
Miranda, el consum previst per so-
ta dels onze milions de tones queda 
molt lluny del que seria normal per 
a un estat com l’espanyol. 

La caiguda de producció de ci-
ment –i de productes com el clín-
quer, els àrids i el formigó– no sem-
bla que respongui a alguns indica-

dors de millora del sector de la cons-
trucció, com l’augment del nombre 
de visats d’obra nova i l’increment 
de licitació d’obra pública, que en el 
primer semestre va créixer un 29% 
a Catalunya i més del 70% a l’Estat, 
segons dades de Seopan, la patronal 
de les grans constructores. José Gar-
cía Montalvo, professor de la Pom-
peu Fabra explica el perquè: l’aug-
ment de la licitació es deu en gran 
part a l’AVE de Galícia, que ja té fe-
ta gran part de l’obra civil. En resum, 
no s’estan fent obres que consumei-
xin gaire ciment i formigó. 

Pla d’infraestructures 
La patronal creu que el malbarata-
ment de recursos dels anys precrisi, 
com aeroports sense avions i auto-
pistes buides, ha provocat una per-
cepció errònia. Assegura que només 
suposen el tres per mil de les inver-
sions fetes en les dues últimes dèca-
des. “S’ha de traslladar a l’opinió pú-
blica el missatge que al nostre país 
queda encara molt per construir”, 
diu el president d’Oficemen, que 
creu que encara cal fer infraestruc-
tures que millorin la vida dels ciuta-
dans, ajudin l’economia i permetin 
guanyar competitivitat. 

Tot i la depressió que pateix el sec-
tor, les exportacions i la internacio-
nalització de les empreses han per-
mès la seva supervivència. En el pri-
mer semestre d’aquest any les expor-
tacions de ciment espanyol han 
augmentat un 35%. A Catalunya, les 
exportacions fins a l’agost han aug-
mentat gairebé fins al 106%.e 

INTERNACIONALITZACIÓ  
Les exportacions han aguantat la producció del sector, ja que el consum intern està en mínims històrics.  

Ara Competència investiga si les empreses, a més, han pactat preus i s’han repartit mercats, fins i tot amb la connivència 
de les associacions patronals de fabricants. XAVIER BERTRAL 

El ciment no aixeca el cap 
El consum continua en mínims històrics mentre Competència investiga irregularitats al sector 

LA SORTIDA DE LA CRISI 

Tot i que el sector immobiliari dó-
na els primers símptomes de recu-
peració i que la construcció, segons 
els experts, ha tocat fons, les empre-
ses de ciment no noten cap diferèn-
cia. El consum continua sota mí-
nims: segons un alt directiu d’una ci-
mentera catalana, està a nivells de la 
postguerra, i el cert és que l’Estat ha 
hagut de reduir la producció, tan-
cant plantes o tenint-les parades. 
L’única via de supervivència ha sigut 
augmentar l’exportació. 

Per acabar-ho d’adobar, la Co-
missió Nacional dels Mercats i la 
Competència (CNMC) acaba 
d’obrir una investigació al sector 
per esbrinar si les empreses, amb 
connivència amb les associacions 
patronals, han format un càrtel per 
pactar preus i mercats. La setmana 
passada funcionaris de la CNMC 
van inspeccionar diverses empreses 
del sector i associacions de fabri-
cants. La investigació està en fase 
molt inicial, però si s’acaba conclu-
ent que s’ha anat contra la lliure 
competència, les empreses poden 
haver de pagar una multa de fins al 
10% de la seva facturació de l’any 
passat per una falta molt greu. 

El que és cert és que el sector ha 
tocat més que fons. Les xifres són 
clares. Entre el 2007 i l’inici del 
2014 el consum de ciment a Espa-
nya ha caigut un 81%, segons la pa-
tronal del sector, Oficemen. I la si-
tuació no millora, com indiquen 
les dades dels vuit primers mesos 
del 2014. Fins a l’agost s’han con-
sumit 7,1 milions de tones, un 2% 
menys que en el mateix període de 
l’any passat. 

A Catalunya s’han consumit 
879.500 tones del gener a l’agost, un 
15,8% menys. A l’agost s’ha arribat 
a un mínim històric, de 88.800 to-
nes, un descens del 84% des dels 
màxims històrics del 2007. El pro-
blema és més greu a Catalunya per-
què el consum cau en un percentat-
ge més gran que al conjunt de l’Es-
tat. En només un any les cimenteres 
catalanes han perdut gairebé dos 
punts de quota estatal, en passar del 
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Un sector en plena reestructuració 
La bombolla immobiliària i de la 
construcció va portar el ciment a 
ser un negoci suculent. Però la cai-
guda ha comportat una important 
reestructuració del sector. L’últim 
pas és la fusió dels negocis a Espa-
nya de Cemex i Holcim. La mexica-
na tindrà el 75% de la nova societat 
i la suïssa el 25%. La Comissió Eu-
ropea va aprovar la setmana passa-
da l’operació. La resultant de la fu-
sió controlarà la producció de 
pràcticament tota la costa del Me-
diterrani, amb una capacitat de 

producció de 13 milions de tones 
–més que tot el consum espanyol–. 
El grup pensa exportar-ne el 30%. 
Però hi ha altres fets insòlits. Ci-
ment Molins va comprar per 40 mi-
lions a Cemex la planta de Sant Fe-
liu i va assumir la cartera de clients, 
però la planta està tancada. L’im-
pacte de la crisi ha sigut important. 
FCC va comprar el 2006 per 1.093 
milions la cimentera catalana Uni-
land. Ara la filial cimentera de 
FCC, Portland Valderrivas, només 
val a la borsa 262 milions. 

Set anys per retrocedir 
fins als nivells dels 
pitjors moments

Les claus del sector en xifres

81% 
Caiguda del consum des que  
va esclatar la bombolla

L’any 2007, quan a l’Estat es cons-
truïen pisos i infraestructures sen-
se parar, el consum de ciment va 
pujar a 56 milions de tones. El 2014 
es tancarà per sota dels 11 milions.

Obra pública 
A Catalunya  
el descens  
del consum  
és més acusat 
que a la resta 
d’Espanya 

Sancions 
Les empreses 
poden haver 
de pagar una 
multa de fins 
al 10% de la 
seva facturació

35% 
Augment de les exportacions en 
els primers sis mesos de l’any

La davallada del consum fa que 
l’única possibilitat de supervivèn-
cia del sector siguin els mercats ex-
teriors. Les exportacions van aug-
mentar un 35% en el primer se-
mestre, fins a 4,9 milions de tones.

15,8% 
Caiguda del consum de ciment  
a Catalunya entre el gener i l’agost

A l’agost a Catalunya s’ha tocat el 
mínim històric de consum. En els 
primers vuit mesos el consum ha 
caigut el 15,8%. A més el mercat 
català cau més que l’espanyol.
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Energia i burocràcia, principals frens a la competitivitat catalana 
que la construcció, l’hostaleria i el 
comerç són els que atorguen la 
puntuació més baixa a l’entorn ad-
ministratiu i burocràtic.  

En canvi, el factor de competiti-
vitat més ben valorat per les empre-
ses és la qualitat i la quantitat de 
proveïdors que tenen al seu voltant. 
A més, també qualifiquen favora-
blement la dotació d’infraestructu-
res de transport i telecomunicaci-
ons. Addicionalment, les empreses 
enquestades destaquen com a ele-
ment positiu la quantitat i la qua-
litat dels treballadors de la zona, ai-
xí com la regulació mediambiental. 

Les empreses donen un aprovat 
just a la qualitat de la regulació del 
mercat de treball i també de la fisca-
litat, i els atorguen 2,75 i 2,78 punts 
sobre 5, respectivament.  

Pel que fa als factors interns de 
competitivitat, el més ben valorat 
és l’organització i direcció de les 
empreses, i també aproven els re-
cursos tecnològics i la innovació 
de l’empresa. Els sectors de la 
construcció i els serveis concedei-
xen puntuacions baixes al factor 
de la internacionalització, mentre 
que la indústria valora aquest punt 
positivament. 

La mala nota de l’energia i la bu-
rocràcia és transversal entre totes 
les empreses enquestades, inde-
pendentment de la mida que tin-
guin. Ara bé, mentre que les compa-
nyies de més de 10 treballadors 
consideren que l’energia és el fac-
tor més penalitzador, les de menys 
de 10 empleats creuen que el pitjor 
factor és la burocràcia.e 

La Cambra de Comerç, presidida per Miquel Valls, 
ha fet una enquesta entre 3.182 empreses. MANOLO GARCÍA

El subministrament i el preu de 
l’energia són, juntament amb la 
burocràcia, els principals factors 
que frenen la competitivitat de 
l’economia catalana. Així ho con-
clou una enquesta de la Cambra de 
Comerç de Barcelona feta entre 
3.182 empreses i que l’organisme 
va donar a conèixer ahir. En una 
escala de l’1 al 5, l’energia obté una 
nota de 2,4, mentre que el suport 
institucional (entorn administra-
tiu i burocràcia) es queda tot just 
per sota de l’aprovat, amb un 2,47. 

La indústria i el comerç són els 
sectors que fan una valoració més 
negativa del factor energia, mentre 

BARCELONA
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Debat  
Els EUA, 
preocupats 
per les 
“diferències 
internes” a 
l’eurozona 

Alentiment  
“Hi ha 
preocupació 
per la des- 
acceleració”, 
afirma  
De Guindos

mostrar preocupat per les “diferèn-
cies internes” entre els membres de 
l’eurozona, ja que alguns defensen 
mesures per fer augmentar la de-
manda, mentre que d’altres preferi-
rien posar en marxa reformes es-
tructurals de l’economia. Lew va 
afirmar que “la Unió Europea ne-
cessitarà fer més per portar la seva 
economia cap on hauria de ser”. 

La posició del govern espanyol 
“és que s’han d’impulsar totes du-
es perquè quan es duen a terme re-
formes econòmiques es millora la 
competitivitat a mitjà i a llarg ter-
mini”. Segons va explicar Luis de 
Guindos, aquesta estratègia “faci-
lita que les polítiques de la deman-
da tinguin un efecte més intens en 
termes de consum i inversió”. 

Perspectives de creixement 
El creixement econòmic a Europa, 
al Japó i als països emergents és te-
ma de preocupació al G-20. Al mes 
de febrer les vint economies més ri-
ques del món havien acordat aug-
mentar en un 2% les perspectives 
de creixement del moment durant 
els pròxims cinc anys. Però ara una 
anàlisi del Fons Monetari Interna-
cional (FMI) i de l’Organització per 
a la Cooperació i el Desenvolupa-
ment Econòmics (OCDE) ha calcu-
lat que amb les mesures adoptades 
fins ara el creixement arribaria a 
l’1,8%. Per això, el G-20 té previst 
anunciar noves iniciatives per im-
pulsar l’economia global de cara a la 
cimera de presidents i caps de go-
vern del G-20 de Brisbane, al mes 
de novembre. 

Tot i que l’esmentat 1,8% acosta 
els membres del G-20 a l’objectiu 

que es van marcar fa uns mesos, la di-
rectora gerent de l’FMI, Christine 
Lagarde, va advertir que no es pot 
parlar de “missió complerta”. “Cla-
rament cal més creixement, de l’1,8% 
al 2%”, va afegir posteriorment 
l’exministra de Finances francesa. 

Un altre dels punts al centre del 
debat van ser els nous estàndards de 
l’OCDE, que han de permetre als pa-
ïsos que s’hi adhereixin compartir 
informació fiscal sobre ciutadans i 
empreses. 

Luis de Guindos va explicar que 
Espanya serà un dels primers països 
que completarà la transició –ho fa-
rà el 2017– i va afegir que de mo-
ment ja es comparteixen dades fis-
cals amb el Regne Unit, França, Ità-
lia i Alemanya. “Hi continuem tre-
ballant, perquè no és només una 
qüestió d’intercanvi d’informació, 
sinó que la qualitat i l’exactitud de la 
informació han de ser les adequa-
des”, va assegurar. 

Els ministres de Finances s’han 
compromès a acabar de definir les 
noves mesures durant el 2015, i a 
implementar l’intercanvi automà-
tic d’informació fiscal entre el 2017 
i el 2018. El nou sistema “permetrà 
un canvi significatiu en la nostra 
habilitat per detectar i evitar les 
evasions fiscals”, segons el comuni-
cat que els membres del G-20 van 
firmar ahir a Cairns. 

El document també destaca la ne-
cessitat d’impulsar el creixement 
econòmic a través de la inversió en 
infraestructures. En aquest sentit, la 
proposta de l’OCDE demana la cre-
ació d’una iniciativa global d’infra-
estructures que permeti “desenvo-
lupar una plataforma per compar-
tir el coneixement, fer front a la fal-
ta de dades i desenvolupar una base 
de dades de projectes d’infraestruc-
tures que, connectada a les bases de 
dades nacionals, ajudi a trobar in-
versors per als projectes”.e

De Guindos avisa que, per lluitar contra el frau, no només cal compartir informació entre 
països sinó que les dades tinguin la “qualitat i exactitud adequades”. DAVE HUNT / EFE 

De Guindos admet que 
Espanya es contagiarà 
de la debilitat europea

Els Estats Units exigeixen a Europa 
que “faci més” per corregir la davallada 

La desacceleració de l’economia de 
l’eurozona molt probablement aca-
barà afectant la lleu recuperació 
que havia començat a experimen-
tar l’economia espanyola. Ahir el 
ministre d’Economia espanyol, 
Luis de Guindos, no va tenir més 
remei que admetre-ho: “El que pas-
sa a la Unió Europea ens afecta”. En 
la seva opinió, però, “té un impac-
te no tant a través de les transacci-
ons comercials, que sí que en té, 
com a través de les expectatives”.  

De Guindos va voler destacar els 
resultats encoratjadors de l’econo-
mia espanyola durant els últims me-
sos. Amb un creixement del 0,5% en 
el primer trimestre i un 0,6% en el 
segon, durant la primera meitat de 
l’any Espanya ha sigut una de les 
economies que més han crescut a 
Europa. A més, el govern ha revisat 
a l’alça les previsions de creixement 
i s’espera que el PIB augmenti un 
1,5% el 2014 i un 2% el 2015. 

“Hi ha preocupació per la desac-
celeració a la zona euro”, va dir De 
Guindos en la cimera de ministres 
de Finances i governadors de bancs 
centrals del G-20 a Cairns, al nord 
d’Austràlia. Després d’haver con-
versat amb els seus homòlegs, De 
Guindos va explicar que “hi ha paï-
sos que posen més atenció a les po-
lítiques de la demanda agregada, i 
d’altres en les reformes estructurals 
per la banda de l’oferta”. El debat 
entre austeritat i reformes, per tant, 
continua. De fet, el secretari del Tre-
sor dels Estats Units, Jack Lew, es va 

CAIRNS
LAURA MILLAN
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José Domingo Valls 
PRESIDENT D’ACTIVA MÚTUA 

“S’ha d’abaratir el cost de la Seguretat Social”
Mercat laboral “Hauria de ser molt més àgil i afavorir la mobilitat” Fiscalitat “S’ha rebaixat el tipus de l’impost de 
societats, però la pressió fiscal no baixa” Mútues “La nova llei és genèrica, no incentiva, és arbitrària, és molt dolenta” 

José Domingo Valls presideix Activa Mútua i és professor de dret civil. RUTH MARIGOT 

d’abaratir el cost de la Seguretat So-
cial, que no sigui tan cara. 

¿S’han de rebaixar les cotitzacions? 
Sí. I la manera de rebaixar-les és 
aprofitar aquesta feina que fan les 
mútues. Obligar les mútues a fer-ho 
bé, i això que repercuteixi en els seus 
afiliats. 

Quant es podrien abaixar les cotit-
zacions amb aquesta feina de les 
mútues? 
Entre dos i tres punts. 

Moltes veus han demanat una re-
baixa de les cotitzacions, fins i tot 
l’OCDE, però el govern espanyol no 
en fa cas. Per què? 

RESPOSTES CONTRA LA CRISI 

Doncs perquè el govern destina els 
diners de les quotes a altres coses. I, 
a més, per exemple, a les mútues no 
ens deixen invertir excedents en 
productes rendibles, ens fan inver-
tir en deute públic. Es financen amb 
nosaltres per una doble via: perquè 
comprem deute públic i per tots els 
diners, que són molts, que els apor-
tem i que els estalviem. 
 
Quin és el problema més greu que 
tenen les empreses afiliades a la se-
va mútua? 
Jo sé que hi ha bancs que volen do-
nar préstecs, que volen deixar di-
ners, però totes les empreses es 
queixen del mateix, de la falta de fi-
nançament. Fins que no hi hagi crè-

ENTREVISTA 

Sobiranisme 
“El tema de la 
consulta, 
encara que 
diguin que sí, 
no afecta 
l’economia”  

dit no hi haurà reactivació. El crèdit 
no flueix. A més, tenim una pressió 
fiscal brutal. Això fa que molta gent 
s’acabi cansant de fer coses. 
 
El govern de l’Estat, i en concret el 
ministre Cristóbal Montoro, ja ha 
anunciat una reforma fiscal. 
Sí, però de moment no es nota. La 
pressió fiscal no baixa. Es rebaixa el 
tipus de societats, però la pressió fis-
cal no baixa. 
 
La situació millorarà? 
La veritat és que no veig una reacti-
vació ràpida de l’activitat. 
 
¿S’haurien d’apujar els sous per in-
centivar el consum? 
A l’Estat treballem el doble o més 
que els nostres veïns per guanyar 
menys. Els sous a Espanya són molt 
baixos. Però l’increment de sous no 
crec que serveixi per reactivar 
l’economia. 

¿Creu que el procés polític de Ca-
talunya afecta l’economia? 
Jo crec que no. El que passa és que 
portem un any i mig donant voltes 
al mateix. El tema de la consulta, en-
cara que diguin que sí, no afecta. 

I si arribés la independència? 
Algun sector fins i tot hi podria sor-
tir guanyant. Tot i així, crec que al 
començament potser ho passaríem 
malament, però també s’hauria de 
veure què passaria a Espanya. 

Què li sembla la nova llei de mútu-
es promoguda per la ministra Fáti-
ma Báñez? 
No incentiva la feina de les mútues, 
al contrari, desincentiva. És una llei 
molt genèrica, arbitrària i que deixa 
les sancions en mans dels funciona-
ris. És molt dolenta.e 

José Domingo Valls exerceix d’ad-
vocat al Maresme. Té un important 
despatx legal i fiscal, però també és 
professor titular de dret civil a la 
Universitat de Barcelona i expert en 
dret de l’esport. Però, a més, és el 
president d’Activa Mútua, nascuda 
de les fusions de les mútues patro-
nals de Tarragona, Reus i Lleida i Fi-
mac. La mútua ocupa ara el quart 
lloca al rànquing català i el vuitè a 
l’estatal. Activa Mútua, amb uns in-
gressos de gairebé 300 milions d’eu-
ros, va guanyar 23,5 milions en l’úl-
tim exercici. Té més de 61.000 em-
preses mutualistes i dóna protecció 
a gairebé 375.000 treballadors. El 13 
d’octubre inaugurarà la nova seu de 
la mútua al carrer de Bailèn de Bar-
celona, que ha suposat una inversió 
de nou milions. 
 
¿Des de la mútua noteu una recu-
peració de l’economia? 
Sí, però entre cometes. Amb la crisi 
havia baixat molt la sinistralitat, lò-
gicament perquè hi havia menys tre-
balladors, i aquest estiu ha repuntat. 
Hi ha hagut també una disminució 
important de l’absentisme laboral i 
de les baixes, per la por de la gent a 
perdre la feina. Hi ha gent malalta 
que va a treballar. Però des del punt 
de vista de la mútua no es veu una re-
cuperació clara de l’economia. 
 
Com es pot millorar el mercat labo-
ral per no tenir tant atur? 
Ha de ser molt més àgil. La mobilitat 
també és clau. També s’hauria de fa-
cilitar la contractació, cosa que s’ha 
intentat amb la simplificació de con-
tractes però en realitat continua 
sent igual que abans. I sobretot s’ha 

BARCELONA
XAVIER GRAU



Mirades 
Octubre a la bavaresa 
Fotografia: Christof Stache / AFP 

L’Oktoberfest és una de les festes més populars d’Alemanya. Durant 16 dies 
milions de turistes arriben a Munic per passar-s’ho bé amb la música i la cer-
vesa, la veritable protagonista de la festa. A la imatge, un grup de noies amb 
el vestit tradicional de la regió es diverteixen a la fira de Theresienwiese.

ara.cat
22-09-2014 

El millor fotoperiodisme al teu iPad. Descarrega’t l’aplicació gratuïta de l‘aramirades
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TEXT LEGAL 
Edicions de premsa periòdica ARA es reserva 

tots els drets sobre el contingut del diari 
ARA, els suplements i qualsevol producte de 
venda conjunta, sense que es puguin repro-

duir ni transmetre a altres mitjans de comu-
nicació, totalment o parcialment, sense prè-

via autorització escrita.  
 

Difusió controlada per l’OJD

debat

EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: L’ARA agraeix als lectors 
que ens facin arribar els errors que de-
tectin en el contingut dels articles. Un 
cop confirmat l’error, l’ARA publica la fe 
d’errades en aquesta mateixa columna. 
Podeu fer-nos arribar les vostres esme-
nes a opinio@ara.cat.

Tres hurres pel pluralisme

THOMAS L. FRIEDMAN
PERIODISTA

TRADUCCIÓ:  
ALBA FERNÁNDEZ 

CANDIAL

THE NEW 
YORK TIMES

La setmana passada era un 
bon moment per visitar la 
Gran Bretanya i Espanya: 
en primer lloc, per veure els 
escocesos separatistes vo-

tant per la independència i, després, 
per veure com els independentistes 
bascos i catalans observaven (amb de-
cepció) el resultat del referèndum. 
Una reflexió: estic content que la ma-
joria dels escocesos hagin rebutjat la 
independència. Si no ho haguessin fet, 
haurien perjudicat l’aliat més impor-
tant dels EUA al món: el Regne Unit. 
Una altra reflexió: que Déu beneeixi 
Amèrica. Tenim molts elements que 
ens fan forts però, sens dubte, el millor 
valor avui dia és el pluralisme (el nos-
tre “E pluribus unum”), que entre 
molts hàgim construït una nació, amb 
tots els beneficis que se’n deriven i to-
tes les fortaleses que aconseguim actu-
ant plegats. 

Com ja he assenyalat en altres oca-
sions: ¿quin altre país ha votat dos cops 
un president negre, que es diu Husse-
in de segon nom, amb un avi musulmà, 
i que va imposar-se en les eleccions 
primer a una dona i després a un mor-
mó? Estic bastant segur que no viuré 
prou per veure un pakistanès primer 
ministre del Regne Unit, o un marro-
quí guanyar les presidencials france-
ses. Sí, és cert que episodis violents 
com els de Ferguson ens recorden que 
ens queda molt camí per fer. Però ja hi 
treballem, i sempre preferiré aquesta 
lluita per assolir el pluralisme a les 
il·lusions del separatisme. 

Per què el pluralisme suposa un 
avantatge tan important avui dia? Per 
dos motius: política i innovació. Abans 
d’explicar-me, però, val la pena recor-
dar en què consisteix. Trobo molt en-
certada la definició que en fa el Plura-
lism Project de Harvard a la seva pà-
gina web: “El pluralisme no és simple-
ment diversitat, sinó un compromís 
actiu i enèrgic amb la diversitat” per-
què “la diversitat per si sola, sense un 
veritable contacte i un lligam d’unió, 
només serveix per fer créixer les tensi-
ons socials”.  Una societat que és “plu-
ral” és una realitat (penseu en Síria i 
l’Iraq). Una societat amb pluralisme 
“és un triomf” (penseu en Amèrica). 

El Pluralism Project també asse-
nyala que el pluralisme “no exigeix 
que renunciem a la nostra identitat i 
compromisos personals. [...] Significa 
aferrar-nos a les nostres diferències 
més profundes, fins i tot les religioses, 
però no aïlladament sinó  en relació 
amb els altres”. I afirma que el plura-
lisme autèntic es construeix sobre el 
“diàleg”, sobre “fer i rebre crítiques i 
autocrítiques”. 

Aquest pluralisme és ara més im-
portant que mai, i d’això ens en ado-
nem mirant al Pròxim Orient. L’Iraq 
i Síria eren societats plurals sense plu-
ralisme. La seva diversitat (sunnites, 
xiïtes, kurds, turcmans, cristians, ju-
eus, iazidites, alauites) era una dificul-

el referèndum escocès. Però el govern 
català insisteix a tirar endavant el seu 
pla per fer una consulta no vinculant 
sobre la independència de la regió. 

Aquest pla toparà amb molts obsta-
cles. Per gestionar la seva diversitat, 
Espanya ja atorga un alt grau d’auto-
nomia a les seves 17 regions (l’anome-
nat cafè per a tothom) i molts espanyols 
“no volen” aprofundir en aquesta se-
paració, tal com explica José Ignacio 
Torreblanca, cap de la delegació espa-
nyola del Consell d’Afers Exteriors de 
la Unió Europea. “Si vas a Barcelona, 
veuràs que la gent penja la bandera in-
dependentista al balcó. Si no ho fas, 
significa que no estàs a favor de la in-
dependència, però no t’hi barallaràs 
penjant la bandera espanyola”. A Ca-
talunya molta gent creu que pots ser 
“un bon espanyol, un bon català i un 
bon europeu”, tot alhora. 

L’altre perill d’aquests moviments 
separatistes és que “canvien l’eix” del 
debat polític, afegeix Torreblanca. 
“Les polítiques haurien de debatre so-
bre dretes i esquerres, sobre com créi-
xer i com redistribuir la riquesa”. Se-
gons el diplomàtic espanyol, a Europa, 
històricament, els partits de dretes 
han arribat al poder impulsant el crei-
xement però també la desigualtat, lla-
vors guanyen els partits d’esquerres i 
redistribueixen aquesta riquesa; així 
contínuament. “Però el resultat final 
és que les societats acaben sent cohe-
sionades i competitives”. Per contra, 
els moviments separatistes, diu Torre-
blanca, et desvien d’aquest rumb i et 
posen en el de les “polítiques identi-
tàries”, que són justament les que im-
pedeixen que Síria o l’Iraq se’n surtin. 

Amèrica sempre ha sigut “un país 
de ciutadans” que va assolir el seu plu-
ralisme amb una relativa facilitat, as-
senyala Torreblanca. “La Unió Euro-
pea és un país d’estats nació” que in-
tenta ser més plural integrant tots 
aquests estats, d’una forma molt estre-
ta, en un superestat anomenat Unió 
Europea. Aquest procés, però, ara està 
estancat perquè el següent pas per 
aconseguir la integració no només exi-
geix que canviïs de moneda sinó de so-
birania, amb l’objectiu de crear una ve-
ritable política econòmica comuna.  

Per això el pluralisme suposa un 
avantatge tan gran als EUA. I per això, 
si els escocesos són prou valents per 
mantenir el seu, i els espanyols s’esfor-
cen per conservar-lo, i els iraquians 
avancen a poc a poc per descobrir el 
seu propi, els nord-americans haurí-
em de ser prou intel·ligents per apro-
var una reforma migratòria que enri-
queixi el nostre pluralisme.

tat que els otomans van controlar amb 
mà de ferro, després els colonialistes 
britànics i francesos i, finalment, els 
cabdills i coronels locals. L’estabilitat 
de la societat es mantenia a través d’un 
home amb poder. 

Però la globalització i l’aparició i di-
fusió de les tecnologies de la comuni-
cació estan fent que totes aquestes for-
mes de poder autocràtic resultin obso-
letes i ineficients, amb un gran cost de 
sang, diners i detencions.  

Les xarxes socials i la hiperglobalit-
zació també fan que els beneficis eco-
nòmics del pluralisme augmentin. Al 
cap i a la fi, d’on sorgeix la innovació? 
Sorgeix de la barreja de diferents visi-
ons, idees i persones. Google va néixer 
de la combinació entre el nord-ame-
ricà Larry Page i Sergey Brin, un immi-
grant rus. Com més plural és la socie-
tat, més confiança genera, i la confian-
ça sumada al pluralisme permet que la 
gent col·labori, que apareguin noves 
idees i negocis, i que els millors cocre-
adors del món es moguin lliurement i 
còmodament per tot el globus. Un re-
portatge de The Economist publicat 
l’abril del 2013 assegurava que “el 40% 
de les 500 empreses més importants 
de la llista de Fortune les han fundat 
immigrants o els seus fills”. 

L’Espanya democràtica de l’última 
dècada ha absorbit més de quatre mi-
lions d’immigrants, el 10% de la seva 
població, fet que resulta força impres-
sionant. Van arribar durant el boom 
econòmic i no han provocat l’aparició 
de cap partit antiimmigració (encara). 
No és sorprenent, doncs, que els líders 
polítics espanyols s’hagin mostrat 
alleujats davant de la victòria del no en 

TONI ALBIR / EFE

Una societat plural només 
és una realitat, però una 
societat que comparteix 

els valors del pluralisme és 
un veritable triomf
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Catalunya a la Fira del Llibre de Göteborg

Entre els seus múltiples 
objectius, l’Institut Ra-
mon Llull vetlla per la 
projecció internacional 
de la literatura catalana, 

la qual es concreta sobretot en una 
doble convocatòria pública d’ajuts a 
la traducció i a la promoció adreça-
da a editorials en altres llengües, ai-
xí com en la cerca d’invitacions a les 
principals fires i festivals internaci-
onals: Torí 2003, Guadalajara 2004, 
Frankfurt 2007, Québec 2012, París 
2013 i ara Göteborg 2014. Cal saber, 
però, que aquestes invitacions 
adopten modalitats diferents se-
gons que s’hi convidi la literatura 
catalana, Barcelona o Catalunya. Al 
Saló del Llibre de París, sense anar 
més lluny, s’hi va convidar Barcelo-
na, i, a la Fira del Llibre de Göteborg, 
Catalunya, però en canvi el Festival 
Internacional d’Autors de Toronto 
(IFOA) el 2015 ha convidat la litera-
tura catalana. Crec que és fàcil en-
tendre que en cada cas es tracta 
d’invitacions diferents: una cosa és 
convidar els escriptors d’una ciutat, 
una altra els d’un país i una altra els 
d’una literatura. 

Però a banda d’aquest fet n’hi ha 
un altre que condiciona del tot la 
tria final d’autors  que acaben repre-
sentant una literatura, un país o una 
ciutat en aquestes diverses fires: les 
traduccions. Només té sentit por-
tar-hi escriptors que hi hagin estat 
publicats recentment o estiguin a 
punt de ser-ho: això és condició sine 
qua non dels organitzadors, per tal 
com són fires o salons de caire co-
mercial en què les editorial venen 
directament les seves novetats o ho 

fan a través de llibreries. 
Per tant, cal pensar que 
al final són les mateixes 
editorials les que acaben 
fent les seves apostes i 
indirectament configu-
ren la selecció d’autors 
convidats (sense oblidar 
la seva disponibilitat). 
Ara bé, prèviament l’IRL 
sol organitzar una mis-
sió d’una dotzena d’edi-
tors del país amfitrió 
amb l’objectiu de posar-los en con-
tacte amb editors, agents literaris, 
crítics i autors de la nostra literatu-
ra, i facilitar un millor coneixement 
de la realitat literària catalana que 
redundi en benefici d’una tria al 
més representativa possible. 

Després de l’espanyol, el mercat 
francès és el més receptiu pel que fa 
a la literatura catalana, i això és el 
que explica l’abundància de traduc-
cions que van aparèixer coincidint 
amb el Saló del Llibre de París 2013. 
En aquell cas, tractant-se com es 

i Care Santos–, la il·lustradora Ma-
riona Cabassa i el poeta algerià Sa-
lem Zenia, resident a Barcelona grà-
cies al PEN català, i ara convidat per 
l’ICORN en el marc d’un programa 
dedicat als escriptors refugiats. Al-
gú pot pensar que es tracta d’una se-
lecció curiosa, però té un motiu clar: 
són majoritàriament autors que 
acaben d’aparèixer en suec, o que ho 
faran pròximament. 

Així doncs és de resultes de la 
missió d’editors a què al·ludia que 
acaben d’aparèixer les traduccions 
en importants editorials de La Plaça 
del Diamant (Ed. Nortdets), El violí 
d’Auschwitz (Ed. Albert Bonniers) i 
Mil cretins (Ed. Sadura), així com un 
número monogràfic de la revista Ly-
rikvännen dedicat a la poesia cata-
lana a cura del gran poeta i traductor 
Lasse Soderberg. Per altra banda, 
l’editorial Bonniers ha contractat els 
drets de Desig de xocolata de Care 
Santos i Tranan els d’Amor i guerra 
de Núria Amat, per no parlar de ne-
gociacions en el cas de Jo confesso de 
Jaume Cabré i Victus d’Albert Sán-
chez Piñol, les obres dels quals aca-
ben d’aparèixer en anglès. 

Després del seu article tan desa-
fortunat a El País, comprenc que la 
presència de Núria Amat generi 
com a mínim sorpresa: hi ha fins i 
tot qui ha dit que és el “premi” rebut 
per haver-se queixat sobre la seva 
pretesa marginalització a Catalu-
nya. No cal dir que la invitació es va 
produir molt abans de l’esmentat 
article, a petició de l’editorial sue-
ca que ja li ha publicat un parell de 
novel·les i ha contractat els drets 
d’una tercera. A algú li pot moles-
tar que una autora capaç de dir el 
que ha dit ens representi a la Fira 
del Llibre de Göteborg, però és evi-
dent que portant-la desmentim ro-
tundament el que ella diu que pas-
sa a Catalunya i ens desmarquem 
dels qui en canvi prohibeixen pre-
sentacions en organismes públics 
de l’exterior.  

tractava d’una invitació 
a Barcelona, la tria d’au-
tors va incloure’n en 
llengua catalana i caste-
llana, i crec que en gran 
mesura l’èxit inqüestio-
nable d’aquella operació 
es va deure tant a la qua-
litat de les obres que s’hi 
presentaven com al fet 
de reflectir tota la rique-
sa i diversitat de l’ecosis-
tema literari i editorial 

de Barcelona, una ciutat que osten-
ta una capitalitat editorial en dues 
llengües diferents, la qual cosa no 
sols és excepcional sinó que és un 
dels seus principals actius culturals. 

En el cas que ara ens ocupa, la Fi-
ra de Göteborg convida un país –en-
guany, Brasil– i alhora organitza el 
focus Voices from Catalonia, que 
comportarà la presència de vuit au-
tors catalans –Núria Amat, Jaume 
Cabré, Javier Cercas, Najat El Ha-
chmi, Francesc Parcerisas, Marta 
Pessarrodona, Albert Sánchez Piñol 

SUSANA SUBIRANA 

DIRECTOR DE L’INSTITUT RAMON LLULL

ÀLEX SUSANNA

“Os queremos, catalanes”
✒ Ho va proclamar dissabte el nou 
líder del PSOE, Pedro Sánchez, al 
congrés extraordinari del seu par-
tit a Bilbao: “Catalanes, os quere-
mos. Queremos vivir con vosotros”. 
Es veu que aquestes paraules han 
fet un cert forat. Al redactor del di-
ari El Mundo a Bilbao, Mikel Sego-
via, li van semblar tan emocionants 
que ahir obria la seva crònica amb 
frases estupendes: “Sonó como una 
declaración de amor, como una ape-
lación amable a seguir juntos, a no 
romper la convivencia”. Es veu que 
el no del referèndum escocès ha 
obert la vena lírica, per no dir cur-
si, entre les files del nacionalisme 
espanyolista. Al cap i a la fi, tothom 
té el seu cor. 

 
✒ Més prosaics, a alguns les pa-
raules de Pedro Sánchez ens sem-
blen d’una hipocresia i una afecta-
ció pròpies d’una cançó dels Pimpi-
nela. “Os queremos”, emfasitza el 

cap de files socialista, 
com si un procés polític 
tingués cap mena 
d’equivalència amb un 
episodi de ruptura sen-
timental. Hem d’adme-
tre que som víctimes de 
les nostres pròpies me-
tàfores: s’ha abusat del 
dret i del revés de la 
comparació entre la si-
tuació que viuen Catalu-
nya i Espanya i les crisis 
de parella. I Pedro Sánchez (que 
amb la seva curiosa irrupció telefò-
nica al programa Sálvame va de-
mostrar que està molt al cas de la 
temàtica rosa) no ha volgut perdre 
l’ocasió d’aprofitar el terreny emo-
cional per entonar el seu cant de si-
rena. Ho tenia en safata, i no ha sa-
but ni ha volgut resistir-s’hi.   

 
✒ Diguin-me insensible, però a mi 
les paraules d’amor de Pedro Sán-

davant de l’aprovació de la llei de 
consultes catalana, reclama “sen-
satez” al president Mas, i “valentía” 
al president Rajoy. És a dir, que el 
primer faci el favor d’acoquinar-se 
i que el segon utilitzi tots els recur-
sos al seu abast per assegurar-se 
que sigui així. No demana diàleg, 
només exigeix submissió. Amb 
molt d’amor pels catalans, això sí.  

El seu predecessor Zapatero, si 
més no, prometia donar suport a 
l’Estatut, encara que fos una enga-
nyifa. Sánchez ja només promet 
amor, com els marits perdularis 
descoberts in fraganti en alguna 
falta. Ja ho va escriure Montserrat 
Roig: “Digues que m’estimes en-
cara que sigui mentida”. I, més 
cruament, el poeta Josep Palau i 
Fabre al seu impressionant Cant 
espiritual: “Quina forma d’amor 
més estranya i més dura!” Els 
amors que maten sempre són des-
aconsellables.

chez als catalans em van 
fer pensar en les no-
vel·les de Corín Tellado, 
amb totes les seves exa-
geracions i sensibleries. 
Però també, i sobretot, 
en un referent molt més 
interessant: l’alcalde que 
interpretava el gran Pepe 
Isbert a Bienvenido Mr. 
Marshall, de Berlanga. 
“Vecinos de Villar del Río, 
como alcalde vuestro que 

soy os debo una explicación, y esta ex-
plicación que os debo os la voy a pa-
gar. Que yo, como alcalde vuestro que 
soy...” És a dir, un polític que, davant 
d’un conflicte, s’adreça a la ciutada-
nia per mirar d’arreglar-ho amb bo-
nes paraules, sense aconseguir treu-
re el cap d’un registre entre hilarant 
i penós.   

 
✒ Pedro Sánchez aspira també a 
ser algun dia “nuestro alcalde”, i 

Pedro 
Sánchez no 

ofereix 
diàleg sinó 
el contrari: 

només 
exigeix 

submissió

ESCRIPTOR

SEBASTIÀ ALZAMORA

La invitació a Núria Amat 
per anar a Göteborg  

es va produir molt abans 
del seu article a ‘El País’,  

i desmenteix el que hi deia

CONSULTEU 
MÉS ARTICLES A  

www.ara.cat 
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Temps de collites: el sector agrari

Setembre és el mes de les 
collites per excel·lència, i 
per tant resulta adequat 
aprofitar-ho per parlar 
del sector agrari català. Es 

tracta, en general, d’un sector poc 
conegut i se’n sol tenir una imatge 
força estereotipada i bastant allu-
nyada de la realitat.  

De vegades es considera que el 
sector agrari és un sector envellit 
i poc modernitzat, que compta amb 
un baix nivell de professionalitza-
ció, que està altament subvencio-
nat i que la seva importància eco-
nòmica és baixa. 

I, tanmateix, res més lluny de la 
realitat. En els últims anys, el sec-
tor agrari s’ha reformat i transfor-
mat a fons, i s’ha convertit en un 
pilar del país, no només des d’un 
punt de vista econòmic, sinó tam-
bé adquirint la condició de dina-
mitzador del món rural. La veritat 
és que ha afavorit l’assentament 
de la població al llarg de tot el ter-
ritori i garanteix la seguretat ali-
mentària i la dieta saludable. El 
sector agrari és un impulsor de la 
recerca i la innovació en àmbits 
com la química o la biotecnologia 
i, a més, preserva el medi ambient 
rural.  

Ara bé, això no vol dir que no hi 
hagi encara grans mancances, fe-
bleses i importants millores a fer. 
Però cal tenir present que, junta-
ment amb la indústria agroali-
mentària, s’ha consolidat com un 
sector estratègic, divers, modern, 
innovador, competitiu i exporta-
dor que aposta per fer productes 
de qualitat i respectuosos amb el 
medi ambient. 

El sector agrari català és avui un 
sector força mecanitzat, en què 
s’utilitzen les tecnologies avança-

des (biosensors, materi-
al vegetal avançat, agri-
cultura de precisió, etc.) 
i en què s’han fet esfor-
ços per ampliar la di-
mensió de les explotaci-
ons. Aquestes millores 
han generat guanys en 
la productivitat i la 
competitivitat, cosa que 
ha comportat un incre-
ment de les exportaci-
ons. No obstant, és ne-
cessari continuar avançant en 
aquesta línia, potenciant mesures 
(fiscals, financeres, etc.) que incen-
tivin més la capitalització del sec-
tor i que afavoreixin l’augment de 
la dimensió de les explotacions per 
incrementar i consolidar la capaci-
tat exportadora. 

Els pagesos catalans han entès 
també que no n’hi ha prou produ-
int aliments bàsics, sinó que cal 

sector altament subvencionat. No 
a Catalunya. Al territori català no 
hi ha un monocultiu predominant 
com pot passar en altres territoris, 
sinó que el clima i la geografia fan 
que hi hagi una gran diversitat de 
productes agraris (fruita fresca, 
hortalisses, cereals, plantes i flors, 
farratges, oli d’oliva, vi, fruita seca, 
entre d’altres), la majoria dels 
quals no entren a formar part del 
llistat de conreus subvencionats 
per la Unió Europea. De fet, el 80% 
de la producció agrària catalana no 
està subvencionada, a diferència 
d’altres països. Així, la renda d’un 
pagès català prové només en un 
12% dels ajuts directes, mentre que 
en el cas d’un pagès espanyol 
aquest percentatge és del 24%, i en 
el d’un alemany és del 32%. 

D’altra banda, a Catalunya s’ha 
fet un gran esforç per conrear pro-
ductes de gran qualitat, amb regu-
lacions severes i grans controls, 
com els productes de denominació 
d’origen, d’indicació geogràfica 
protegida o els productes ecolò-
gics. Però aquesta aposta per la 
qualitat ha d’anar acompanyada 
d’una millora en la comercialitza-
ció tant a nivell local com a nivell 
internacional. És imprescindible 
fer-se un nom a nivell mundial, 
com han fet els italians, i en aquest 
aspecte hi poden ajudar sectors en 
auge a casa nostra com el turisme 
i la restauració. 

Crec que és important donar va-
lor a aquest sector, ja que no només 
ens garanteix una dieta més salu-
dable –que alhora és una de les més 
gustoses–, sinó que a més ens pre-
serva el territori i el medi ambient. 
No hi ha millor manera de fer-ho 
que omplint el cistell amb produc-
tes de proximitat.

transformar-los i co-
mercialitzar-los direc-
tament a fi de poder ge-
nerar més valor afegit. 
En aquest àmbit hi ju-
guen un paper molt im-
portant les cooperati-
ves. Les cooperatives 
són una via per guanyar 
dimensió i assumir els 
nous reptes de les ex-
plotacions agràries sen-
se perdre la força d’un 

teixit productiu molt diversificat. 
Ara bé, per gaudir d’economies 
d’escala en recerca i desenvolupa-
ment, aprovisionaments, produc-
ció, administració, comercialitza-
ció i internacionalització, cal conti-
nuar fomentant el cooperativisme 
i accelerar els processos d’integra-
ció de cooperatives. 

Com he apuntat, també es con-
sidera que el sector agrari és un 
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CÈLIA ATSET

Visca els anglesos!  
Visca els anglesos, perquè han tingut la 
valentia d’accedir a la possibilitat que se 
celebrés el referèndum escocès! Ha gua-
nyat el no... i què? Ara els escocesos sa-
ben que, gràcies a aquesta votació, han 
aconseguit diverses promeses de Lon-
dres. Jo diria que han descobert que són 
més importants del que es pensaven... 
Aquesta és la gran diferència entre els es-
panyols i els britànics: segur que aquests 
compliran el que han proposat. 

Davant d’aquest fet, espero que tot 
Espanya entengui que si una nació com 
la catalana vol expressar els seus senti-
ments, ho ha de poder fer sense embuts! 
A poc a poc arribarem al dia 9 de novem-
bre i serà curiós veure què farà el govern 
espanyol per evitar-ho. Catalunya té clar 
que anirà a les urnes. 

ALBERT ALTÉS SEGURA 
VIC 

El somni dels pares 
Avui, a la parada del transport que em 
porta a Girona, hi havia un grup de no-

ies africanes. Feia goig veure-les. Dues, 
que he suposat que eren marroquines, 
vestides a la manera del seu país, amb fal-
dilla llarga i mocador al cap; les altres, de 
pell negra, amb texans i samarreta, el ca-
bell allisat i algun pírcing.  

Totes amb la motxilla a l’esquena, 
alegres, passant de la seva llengua ma-
terna al català, amb la mateixa facilitat 
amb què nosaltres passem del català al 
castellà. 

He pensat que segurament eren el 
somni fet realitat dels seus pares. El mo-
tiu que els va empènyer a deixar el seu 
continent per anar-se’n a un altre va ser 
que millorés la seva vida i la dels seus fills. 
Aquest és el motiu principal de totes les 
migracions. Avui veient aquestes noies 
que agafaven l’autobús per anar a estudi-
ar a Girona he pensat que ho havien acon-
seguit. Segur que no ha sigut fàcil.  

Tant de bo sàpiguen agafar el millor 
de les dues cultures i puguin revertir els 
coneixements adquirits aquí als seus pa-
ïsos d’origen. Es tancaria el cercle d’una 
manera perfecta. 

NÚRIA CARRERAS JORDI 
BANYOLES 

La Mercè a Petritxol  
S’acosta la Mercè i no es diu res del car-
rer de Petritxol. La Verge de la Mercè és 
la patrona del carrer des dels anys 50. En 
aquells temps, les nombroses majòli-
ques, les plaques commemoratives de 
personatges il·lustres que van viure al 
carrer, l’impecable aspecte i pulcritud 
van fer que aquest carrer fos emblemà-
tic a Barcelona. Aleshores, s’hi organit-
zaven concursos d’aparadors i de bal-
cons, diferents actes religiosos, confe-
rències, exposicions i reportatges de 
l’any transcorregut, un sopar de germa-
nor de tots els seus veïns i comerciants, 
etc. Actualment, altres barris de la ciutat 
com Gràcia, Sants o la Barceloneta cele-
bren les seves festes patronals. Però, des 
de fa uns quants anys, tot això ha desapa-
regut del carrer de Petritxol. Per què? 

CARLOS BÁGUENA RUIZ 
BARCELONA 

Democràcia i respecte 
Espanya ha presumit sempre de la seva 
transició del franquisme a la democrà-

cia, de la famosa Constitució espanyola. 
I si en presumeixen tant, per què no dei-
xen votar els catalans? De què tenen por? 
Els escocesos han votat i ha sigut tot un 
exemple de democràcia.  

Senyors polítics, la gent els ha votat 
perquè busquin una solució a la situació 
en què ens trobem, no perquè surtin ca-
da dia als mitjans dient barbaritats. Se-
guin, reflexionin, pensin en la veritable 
raó per la qual són polítics: per vocació, 
per ajudar el poble, no per viure dels im-
postos dels altres ni per enriquir-se. 

M’agradaria que es reunissin i obris-
sin les seves ments, que dialoguessin i 
s’escoltessin els uns als altres, que acos-
tessin posicions... Estic cansat de tant de 
radicalisme, tant per part d’Espanya 
com de Catalunya. 

JOAN MAS PÉREZ 
OLESA DE MONTSERRAT
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“Fa 30 anys 
la gent xiulava 
les meves 
pel·lícules i ara 
tot són elogis”

XAVI  
SERRA

Se’l coneix sobretot per haver in-
ventat un mètode infal·lible per 
guanyar a la ruleta, però la figura de 
Gonzalo García Pelayo és molt més 
rica i complexa. La Filmoteca de Ca-
talunya reivindica aquests dies la 
seva faceta com a cineasta projec-
tant les cinc pel·lícules que va rodar 
entre 1975 i 1983 i una de nova, Ale-
grías de Cádiz, que recupera per a la 
causa del cinema un director in-
comprès en el seu temps. 

Què ha sigut més difícil: fer saltar 
la banca d’un casino o aconseguir 
diners per produir una pel·lícula? 
M’agradaria dir que aconseguir els 
diners per fer una pel·lícula, que és 
el que ara em té ocupat, però la veri-
tat és que fer saltar la banca també 
ho és, de difícil. El joc ha sigut com 
estudiar la carrera de medicina: hi 
dediques temps i després exercei-
xes. El cine, en canvi, ha sigut més 
difícil. Després de fer les primeres 
cinc pel·lícules he trigat gairebé 30 
anys a fer-ne una altra. 

Què el va portar al cinema? 
El setè segell. Veure la Mort jugant 
als escacs amb el Cavaller se’m va 
gravar profundament al cervell. Jo 
era un adolescent molt angoixat per 
qüestions transcendentals i Berg-
man em va mostrar que el cine po-
dia canalitzar aquestes inquietuds.  

La seva carrera comença en pa-
ral·lel a la Transició. 
Manuela vam rodar-la mentre 
Franco agonitzava i conté una esce-
na de ball sobre una tomba que d’al-
guna manera serveix de premonició 
i al·legoria del final del franquisme. 
Quan desapareix la censura, se 
m’obre la porta per explorar temà-
tiques sexuals, un tema que m’ob-
sessionava com a qualsevol jove.  

Però a vostè no se’l recorda com un 
director del destape, sinó com un 
cineasta trencador. 
Sí, perquè aquella ruptura dels con-
tinguts em va portar de retruc a la 
ruptura de les formes. Especial-
ment a Vivir en Sevilla, que hauria 
sigut impossible fer-la durant el 
franquisme. Això sí, la pel·lícula no 
li va agradar a ningú. Jo la donava 
per perduda. Un dia vaig guardar el 
guió a les golfes, que era una mane-
ra simbòlica d’enterrar les possibi-
litats que algú hi veiés algun valor.  

El 1983 va tirar la tovallola i va 
abandonar el cinema per la pro-
ducció musical i el joc. I, tanma-
teix, ara el trobem presentant una 
nova pel·lícula i una retrospectiva.  
Vaig penjar la pel·lícula a YouTube 
i, poc després, vaig rebre un correu 
d’un crític, Álvaro Arroba, que em 
deia que l’havia votat com una de 
les 10 millors pel·lícules de la his-
tòria a la revista Sight & Sound. Jo 
vaig pensar que era una broma... 
Finalment va fer-me la primera 
entrevista a fons sobre cinema que 

m’havien fet mai. I al cap d’un 
temps el Festival de Sevilla em va 
fer una retrospectiva. Allò va ser el 
començament. 

30 anys després, Vivir en Sevilla és 
reivindicada com una pel·lícula ca-
pital del cinema espanyol modern. 
Ja té 600.000 visites a YouTube i 
m’ha fet viatjar a Viena, París, Lis-
boa... En el seu moment, però, no-
més la van veure 10.000 persones, 
i la majoria no la van acabar. La gent 
marxava, xiulava, esbroncava la 
pantalla... I ara tot són crítiques po-
sitives i elogis. La gent no entenia 
les meves ruptures, com ara que 
l’actor principal, en el moment cul-
minant del film, llegís la seva decla-
ració d’amor del guió... Això no ho 
acceptava ningú, i per mi era una de 
les claus de la pel·lícula. També crec 
que de la imperfecció en sorgeix una 
certa màgia. Jo no demano als ac-
tors que actuïn bé o malament, gai-
rebé no els dirigeixo. Però quan 
s’equivoquen m’agraden més, per-
què em semblen més de veritat. 
 
Com ha viscut aquesta descoberta 
tardana del seu cinema? 
Amb molta felicitat perquè la gent 
ha vist coses en les pel·lícules que ja 
hi eren però que ningú veia. Manu-
ela, per exemple, va tenir un gran 
èxit. La van veure 1,2 milions d’es-
pectadors, però no li va agradar a 
cap crític. I només es llegia una de 
les dues lectures de la pel·lícula, el 
melodrama. Ara, en canvi, tothom 
veu l’altra, tothom m’entén. Ara es 
miren les coses d’una altra manera. 

Què li va semblar veure’s retratat 
per Lluís Homar a The Pelayos? Ell 
no és dels actors que s’equivoquen. 
Em vaig sentir millorat. Té una pre-
sència i una manera de mirar... que 
jo ara intento imitar. Sent una pel·lí-
cula sobre la meva vida, cosa que 
ningú s’imagina que li faran, i a més 
espanyola, pots esperar el pitjor. I 
així i tot, em sembla d’una altura ex-
traordinària. És un cinema clàssic 
que explica la part exterior de la me-
va vida, la del joc. La meva vida inte-
rior, en canvi, l’explico d’una altra 
manera al meu cinema. 

Com va arribar al joc?  
Sempre m’havia interessat i vaig 
adonar-me que la ruleta s’havia es-
tudiat des d’una òptica matemàtica, 
però no física, fent servir els petits 
errors físics de les ruletes. Jo siste-
matitzo un mètode i me’n surto. I 
durant un temps no vaig trobar a 
faltar el cinema perquè, per mi, la vi-
da era una obra d’art: era com una 
estrella de rock, trencant normes i 
lluitant contra el poder establert.  

Encara juga avui dia? 
Sí, aposto cada dia a través d’inter-
net en curses esportives angleses. 
Tinc el meu mètode, esclar, un pro-
grama que juga automàticament. I 
no em va malament.e 

‘The Pelayos’ Una pel·lícula va popularitzar fa dos 
anys el cognom i la gesta de Gonzalo García Pelayo, 
que va vèncer amb enginy casinos de tot el món. Però 
la seva trajectòria arrenca com a cineasta trencador i 
productor de discos com el debut de Lole y ManuelCineasta, productor musical i jugador de pòquer

Gonzalo García Pelayo: jugador, cineasta trencador, locutor de ràdio, 
productor musical de llegenda... I pare de cinc fills. FRANCESC MELCION

GONZALO GARCÍA    
PELAYO

“De la 
imperfecció 
en sorgeix 
una certa 
màgia. Quan 
els actors 
s’equivoquen, 
m’agraden 
més”

“Lluís Homar 
em va  
millorar a  
‘The Pelayos’. 
Té una 
presència 
que jo ara 
intento 
imitar”



30 DILLUNS, 22 DE SETEMBRE DEL 2014 ara   

Publicitat o obra d’art? El Prada 
Marfa seguirà al desert de Texas
Va començar com un experiment. Els ar-
quitectes Elmgreen i Dragset van constru-
ir al mig del desert de Texas un cubicle que 
simulava una botiga de Prada, plena de ro-
ba però sempre tancada. El seu objectiu 
era comprovar el seu desgast, com una crí-
tica a la vacuïtat de la indústria del luxe, 

que Miuccia Prada va autoritzar, segons 
Vogue. Vuit anys més tard de la seva ins-
tal·lació, Texas va dir que era un signe il·le-
gal de publicitat, en un territori on es pro-
hibeixen els anuncis. Els arquitectes, pe-
rò, han arribat ara a un acord amb les au-
toritats i el Prada Marfa continuarà allà.ESTILS

acabats de pintar. “Ens hi passem 
tot el dia”, assegura Olmeda, que 
destaca que, en només una hora, po-
den veure volar fins a una vintena 
d’aeronaus. Aquest amant dels avi-
ons també explica que les platafor-
mes s’omplen sobretot durant el 
cap de setmana, quan el volum d’afi-
cionats augmenta considerable-
ment perquè “la gent no treballa i 
vénen més avions especials”. 

Per engreixar l’àlbum d’imatges, 
molts spotters viatgen a altres aero-
ports on saben que podran fotogra-
fiar un model d’aeronau que els in-
teressa. En aquesta línia, Spotters 
Barcelona - El Prat organitza cada 
any un cap de setmana en un país di-
ferent per als seus socis. L’últim va 
ser als Països Baixos, a Amsterdam, 
on van poder observar l’MD11, un 
model “impossible de veure a Cata-
lunya i espectacular”, destaca el pre-
sident de l’associació. Precisament, 
a internet es poden trobar diverses 
guies de turisme aeronàutic que es-
pecifiquen els recorreguts i els mo-
dels de naus que travessen el món. 

Més de 27 milions de visites 
La feina dels spotters va guanyar vi-
sibilitat fa un parell de mesos, quan 
un avió que estava a punt d’aterrar a 
l’aeroport del Prat va fer la manio-
bra coneguda com a motor i aire en 
veure que hi havia una altra nau a la 
pista. Un aficionat als avions, el Mi-
guel Ángel Ramírez, va gravar l’inci-
dent i va penjar el vídeo a la xarxa, 
que de seguida es va fer viral i alguns 
mitjans de comunicació –entre ells 
l’ARA– se’n van fer ressò.  

“No pensava que tindria tanta re-
percussió”, admet Ramírez, que va 
publicar el vídeo a internet “només 
perquè volia compartir-lo”, tot i que 
a hores d’ara ja supera els 27 milions 
de visites. De fet, malgrat la impres-
sionant maniobra, Aena va assegu-

rar que no hi havia perill per a cap de 
les dues naus. “És cert que, al vídeo, 
els dos avions sembla que estiguin 
més a prop del que realment ho es-
tan”, reconeix Ramírez, tot i que 
considera que la difusió de l’inci-
dent va ser positiva perquè “ha ser-
vit per reforçar la seguretat aèria”. 

Però aconseguir una imatge com 
la del vídeo és, sobretot, qüestió de 
sort i de paciència. Molta paciència. 
L’spotting requereix moltes hores 
de dedicació, un fet que no sempre 
es valora. “En general, la gent del 
món aeronàutic reconeix la nostra 
feina. Fins i tot, alguns pilots ens 
han deixat entrar a la cabina quan 
els hem dit que som spotters”, diu 
Ramírez. Tot i això, insisteix que, en 
diverses ocasions, “alguns mitjans 
de comunicació s’han apropiat 

‘Spotters’:  
caçant avions  
a cop de flaix 

Capturar avions és per als aficionats 
d’aquesta pràctica com col·lecionar cromos

d’imatges sense citar-ne l’autor”. 
També considera que, a la nostra so-
cietat, li falta cultura aeronàutica i 
que cal explicar bé les coses perquè 
la gent no s’alteri sense motiu. “Els 
incidents en aviació impacten molt 
el públic però, en aquell cas, no n’hi 
havia per tant”. 

El filtre dels ‘screemers’ 
El vídeo de Ramírez és un exemple 
dels efectes d’internet, que exerceix 
de catapulta i permet que les imat-
ges arribin arreu del món. Ara bé, 
l’excel·lència juga un paper fona-
mental al món dels spotters, que pu-
bliquen les seves fotografies a pàgi-
nes web per donar-les a conèixer. 
En aquests portals, un grup de per-
sones –anomenats screeners–ava-
lua les imatges i decideix si tenen 

No són professionals de 
l’aeronàutica, però es 
coneixen pràctica-
ment tots els avions i, 
amb un simple cop 

d’ull, poden distingir quin model els 
sobrevola. Des d’unes plataformes 
ubicades a prop de l’aeroport del 
Prat, els spotters –així es coneixen 
aquests aficionats de l’aviació– ca-
cen cada dia centenars d’aeronaus 
que s’enlairen o aterren a Barcelo-
na. Ho fan a través de càmeres de fo-
tos o de vídeo, que disparen cada ve-
gada que passa un avió. Aquesta afi-
ció, anomenada spotting, va néixer 
el segle passat de la mà d’un grup 
d’apassionats de l’aeronàutica que 
els agradava observar avions i ano-
tar-ne els models en una llibreta.  

Amb l’aparició de les noves tec-
nologies, l’spotting s’ha modernit-
zat i ja inclou fotografies i vídeos de 
cadascuna de les naus, que els au-
tors comparteixen a internet. “És 
com un àlbum de cromos: el repte 
consisteix a aconseguir el màxim 
d’imatges possibles d’una gran di-
versitat d’avions”, assenyala a l’ARA 
el president de l’associació Spotters 
Barcelona - El Prat, Fernando Olme-
da. Per ell, es tracta d’una “afició in-
finita”, ja que alguns models desa-
pareixen per la seva antiguitat i d’al-
tres només es poden veure en llocs 
molt concrets del món. 

Avions acabats de pintar 
A l’aeroport del Prat, els spotters 
disposen de tres plataformes situ-
ades a prop de les pistes (però sem-
pre a la banda exterior de les tan-
ques perimetrals), des d’on veuen 
passar els avions i esperen l’arriba-
da de models estranys, històrics o 

BARCELONA
NÚRIA JUANICO

Passió  
Els grups  
de ‘spotters’ 
viatgen a 
aeroports  
de tot el món 
per fer fotos

Qualitat  
Perquè les 
webs les 
publiquin  
han de passar  
el filtre dels 
‘screemers’

01 

UN ‘HOBBY’ QUE REQUEREIX MOLTA PACIÈNCIA  
01. Els aparells antics o poc comuns, com aquest helicòpter, van 

buscats, i molts aficionats viatgen a altres països per ‘capturar-los’. 
FERNANDO OLMEDA 02. Els spotters catalans s’instal·len en plataformes al 
costat de l’aeroport del Prat. MARC BRUGUEROS  03. Evitar els reflexos del 

sol és difícil, però imprescindible per a una bona foto, com la 
d’aquest Boeing 747 de càrrega. F. OLMEDA 04. El Boeing 777, com 

aquest de PIA, és el bimotor més gran del mercat. F. OLMEDA 05. Una de 
les fotos més perseguides dels últims temps, l’Airbus 380. F. OLMEDA  

06. Els encarregats de validar les fotografies de qualitat, com la 
d’aquest ATR 72 són els anomenats screeners. F. OLMEDA
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La cita Free Yoga torna  
el 4 d’octubre a Barcelona
Free Yoga by Oysho torna a Barcelona el 4 
d’octubre, amb la intenció de superar els 
2.000 assistents que en les anteriors edicions 
van poder gaudir d’una master class gratuïta 
de ioga a l’Arc de Triomf. En aquesta ocasió, 
la cita és a l’avinguda Reina Maria Cristina, 
amb Vanesa Lorenzo com a padrina.

Els noms Khaleesi i Arya 
triomfen al Regne Unit
La febre de la saga Joc de trons ha afectat lleu-
gerament els britànics, segons l’oficina naci-
onal d’estadística del país, que ha divulgat da-
des sobre els noms que els pares van escollir 
per als seus fills el 2013. En l’últim any, un to-
tal de 187 nadons van rebre el nom d’Arya, 50 
el de Khaleesi i 7 el de Bran. 

prou qualitat per incloure-les a la 
pàgina web. “Els criteris són molt 
estrictes: les fotos han d’estar ben 
anivellades, ser totalment nítides i 
no tenir gens ni mica de pols”, asse-
nyala l’screener d’Airliners.net Ja-
vier González. Ell, que fa tres anys 
que s’hi dedica, analitza cada dia 
una cinquantena d’imatges. Gonzá-
lez afirma que n’aprova “al voltant 
d’un 30%” i que, quan una no la veu 
clara, demana l’opinió a un segon 
screener. Els autors de les imatges 
rebutjades reben un missatge expli-
cant per què no les han acceptat.  

“No val només tenir un bon equip 
fotogràfic. Cal saber-lo utilitzar i 
editar bé les imatges”, emfatitza 
González, que confessa que retratar 
aeronaus no és fàcil. “Els avions són 
com un gran mirall metàl·lic que re-

flecteix la llum del sol. La rapidesa 
amb què es mouen i les vibracions 
que provoquen compliquen la fei-
na”, exposa. Tot i això, González re-
coneix que hi ha ocasions en què “el 
nivell d’exigència baixa si és una 
imatge especial, com ara la d’un ac-
cident”. També es permeten certes 
llicències per a aquelles que retra-
ten avions d’abans del 1990, ja que 
són “aeronaus úniques”. 

Aconseguir vendre les imatges 
A través d’aquestes pàgines web, els 
spotters també poden vendre les se-
ves imatges a companyies aeronàu-
tiques, empreses i mitjans de comu-
nicació. Però, en general, la retribu-
ció que obtenen no cobreix els cos-
tos del seu equip fotogràfic. 
“Normalment, es comença l’afició 

amb una càmera petita però, a me-
sura que en vas aprenent, tens ganes 
de comprar aparells més bons per 
millorar les imatges”, diu Fernando 
Olmeda. I és que, a les despeses de 
l’equip, cal sumar-hi els preus dels 
viatges i el d’un ordinador amb una 
bona pantalla i el programari neces-
sari per editar les imatges que es van 
capturant. Olmeda ho compara amb 
“una roda que no para” i exposa que 
“hi ha aficionats que es gasten una 
barbaritat de diners”.   

Amb tot, Miguel Ángel Ramírez 
afegeix que tothom hi té cabuda i 
que tenir un equip petit no exclou 
ningú de l’afició. Al cap i a la fi, per 
convertir-se en un spotter només fa 
falta una càmera, passió pels avions 
i moltes ganes de transmetre-la a 
través de les fotografies.e

Un festival per 
enamorar-se  

de l’aviació
Helicòpters que volen enrere, avions fent girs 
de 360 graus, aeronaus que cauen en picat i hi-
droavions que tiren l’aigua al mar i deixen una 
estela de fum. La Festa al Cel és sinònim d’es-
pectacularitat i fascinació davant les manio-
bres que duen a terme pilots d’arreu del món 
que vénen a Barcelona especialment per a 
aquesta cita. La Festa al Cel és un dels esdeve-
niments més esperats de la programació de la 
Mercè i, en edicions anteriors, ha aplegat més 
de 300.000 persones. El festival, que l’any pas-
sat es va suspendre per desavinences amb Ae-
na, se celebrarà aquest any el 27 i el 28 de se-
tembre a les platges de Mataró.  
      Els spotters juguen un paper especial en l’es-
deveniment i l’organització n’és molt consci-
ent. El director de la Festa al Cel, Daniel Ven-
tura, els considera “els comercials de la festa” 
i, per això, se’ls reserva una part de l’espigó de 
la platja perquè prenguin les millors imatges 
de les diverses actuacions que s’hi fan.  
      Tot i això, Ventura subratlla: “Més enllà de 
l’espectacularitat, volem despertar la passió 
aeronàutica entre el públic”. Per aconseguir-
ho, aquesta edició del festival comptarà amb 
les acrobàcies de la patrulla d’helicòpters As-
pa, dels lituans Baltic Bees i dels francesos Pa-
trouille de France, entre molts altres. Aquest 
any també hi participarà el cos dels Bombers 
de la Generalitat amb dos hidroavions de la se-
va flota. La companyia catalana Vueling també 
hi participarà amb una aeronau de passatgers.  
      Tot i que el plat fort de la festa és el diumen-
ge 28, el dia abans al capvespre tindrà lloc una 
actuació amb focs artificials i l’enlairament de 
globus aerostàtics: tot un espectacle visual que 
no decebrà les expectatives. Tot plegat, amb 
l’objectiu de fer néixer entre el públic “noves 
fornades d’enginyers” per “recuperar la capi-
talitat aeronàutica de Barcelona a través de les 
universitats”, destaca esperançador el direc-
tor de la iniciativa, Daniel Ventura. 

02

03

04

PERE VIRGILI
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Mor Polly Bergen, protagonista 
del clàssic ‘El cap del terror’
L’actriu i cantant Polly Bergen, protago-
nista al costat de Gregory Peck i Robert 
Mitchum del thriller clàssic El cap del ter-
ror (1962), dirigit per Lee Thompson, va 
morir dissabte per causes naturals als 84 
anys a Connecticut. La seva carrera a Ho-
llywood va començar als 50 a la comèdia 

musical At war with the army, al costat de 
Dean Martin i Jerry Lewis. Va rebre un 
Emmy el 1958 pel paper de la cantant He-
len Morgan a la sèrie Playhouse 90. Va tan-
car sis dècades de carrera actoral i musi-
cal amb papers importants en sèries com 
Mujeres desesperadas i Los Soprano.  CULTURA

“He interpretat 
molts herois però 

no ho he sigut mai”
A Los mercenarios sí que hi inter-
pretes un dels bons.  
I n’estic molt orgullós. Quan vaig fer 
Los reyes del mambo ja em van dir que 
si em quedava a Hollywood només fa-
ria dolents, que sempre eren negres o 
hispans. Això va començar a canviar 
amb El Zorro. Però encara va ser més 
important El gat amb botes, perquè 
està dirigida als nens. I fer entendre 
als nens que els bons poden tenir ac-
cent i els dolents parlar un anglès per-
fecte és molt important en un país 
com els Estats Units. 

¿Sents l’obligació d’ajudar el cine-
ma espanyol des de la teva posició? 
Una mica sí, però no ho faig amb es-
perit altruista o patriòtic. És només 
que m’interessa ajudar determina-
des persones amb talent que conec. 
Però això també m’ajuda a mi, no és 
un gest heroic. Al llarg de la meva vi-
da he interpretat molts herois, però 
no ho he sigut mai. 

¿Recordes el primer cop que vas 
venir al Festival de Sant Sebastià?  
El 1982, presentant Laberinto de pa-
siones. Alguns s’aixecaven per cri-
dar “Fora, fora!” i d’altres aplaudi-
en i aplaudien. No sabíem si ens 
crucificarien o ens farien un altar. 

De vegades la vida s’escola dins el 
cinema. Què significa per a tu veu-
re’t ara en pantalla amb Melanie 
Griffith a Autómata? 
Et diré una cosa que encara no li he 
dit a ningú aquí. A la pel·lícula ella és 
qui modifica el robot Cleo. I, esclar, 
li posa la seva veu. Doncs hi ha una 
escena... Hi ha una escena en què la 
Cleo s’acomiada del Jacq, el meu 
personatge, i li diu adéu. I ell li diu 
“Adéu, Cleo”. [S’emociona] Ens 
vam conèixer fent cinema, a la pan-
talla. I així va acabar tot, igual, fent 
cinema a la pantalla.e

Que un actor acabi una entrevista 
amb els ulls humits, gairebé plorant, 
pot tenir en algun context un caràc-
ter exhibicionista, però en el cas 
d’Antonio Banderas (Màlaga, 1960), 
que no ha comerciat mai amb la seva 
intimitat, és només un reflex de l’ho-
nestedat i generositat d’un home 
que, per produir Autómata, ha fet 
servir tots els seus contactes a Holly-
wood i ha renunciat al seu sou com 
a protagonista del film.  

Com vas involucrar-te en el projec-
te d’un film com Autómata? 
Gabe [Ibáñez], el director, que havia 
dirigit Elena Anaya, em va fer arri-
bar el guió a través d’ella quan fèiem 
La piel que habito. Em va agradar la 
coherència i seriositat del relat, ad-
jectius aplicables al Gabe.  

¿T’interessa dirigir més la teva 
carrera cap al cinema d’autor? 
El cinema pot servir a molts propò-
sits. Està molt bé que es facin pel·lí-
cules frívoles per passar l’estona i 
no vull deixar de fer-ne. Però tinc 
ganes de fer un cinema en què hi pu-
gui posar l’ànima i explicar el món 
com el veig. És el que he fet quan he 
dirigit i el que feia com a actor amb 
Almodóvar. I Autómata, de fet, la 
veig totalment com un film d’autor. 

Com has gestionat aquest desig des 
del teu rol de productor? 
Recordant-li al Gabe que no tenia 
l’obligació d’acomodar-se al que s’en-
tén per ciència-ficció a Hollywood. 
Allà hauria sigut una pel·lícula més 
amable, amb un protagonista més he-
roic. Però nosaltres no volíem fer co-
ca-cola. Volíem fer un vi fort que agra-
darà a uns però a d’altres no.    

SANT SEBASTIÀ
XAVI  SERRA

Autòcton 
“No volíem fer 
una coca-cola, 
sinó un vi fort 
que no 
agradarà a 
tothom”

Melanie “Ens vam conèixer fent cinema, a la panta-
lla. I així va acabar tot” Autor “Tinc ganes de fer un 
cinema en què pugui explicar el món com el veig” 

Antonio Banderas
ACTOR I PRODUCTOR, PRESENTA ‘AUTÓMATA’ A SANT SEBASTIÀ

‘La entrega’ apuja el nivell de 
Sant Sebastià a cop de ‘noir’

de les novel·les que van inspirar 
Mystic river, Shutter island i Gone 
baby gone– i per les grans interpre-
tacions del camaleònic Tom Hardy 
i d’un James Galdolfini magnífic en 
l’últim paper que va fer abans de 
morir. El belga Michaël R. Roskam, 
que debuta a Hollywood després de 
fer-se un nom als festivals gràcies a 
Bullhead, gestiona amb estil i ele-
gància aquests dos actius i entrega 
un dels millors noirs sorgits a Holly-
wood en els últims temps. 

Bier torna al seu terreny 
Després del parèntesi que va supo-
sar en la filmografia de Susanne 
Bier el seu últim film, la comèdia ro-
màntica Amor és tot el que necessi-
tes, la directora danesa torna amb 
A second chance al seu terreny pre-
ferit: el melodrama en majúscules 
guarnit de tragèdia, els personatges 
torturats per conflictes morals im-
possibles i, en definitiva, el pati-
ment humà elevat a l’octava potèn-
cia. Com ja feia a l’oscaritzada En un 
món millor, Bier embolcalla en una 

En la fins ara irregular 
secció oficial del Festival 
de Sant Sebastià sembla 
que de bon cinema no-
més se’n troba dins del 

gènere criminal. Si La isla mínima 
va fer vibrar el festival dissabte, ahir 
va ser La entrega la pel·lícula que es 
va fer mereixedora de tots els elo-
gis amb un relat d’intriga ambientat 
en els baixos fons d’un Brooklyn 
sense hipters, ple de xusma, crimi-
nals de segona i perdedors.  

Amb una trama senzilla al vol-
tant del cambrer d’un dels bars on la 
màfia txetxena guarda els seus be-
neficis algunes nits, La entrega 
s’eleva per damunt de la mitjana de 
thrillers gràcies sobretot a un guió 
precís que adapta a partir del seu 
propi relat Dennis Lehane –l’autor 

Crònica

ENVIAT ESPECIAL 
A SANT SEBASTIÀ

XAVI SERRA
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Un dels números de Sister act, en la producció 
alemanya. Al Tívoli s’estrenarà el 24 d’octubre. STAGE

Feliu Formosa celebra 80 
anys a l’Arts Santa Mònica
El poeta Feliu Formosa serà l’encarregat de 
reprendre aquest dilluns el cicle Dilluns de 
Poesia a l’Arts Santa Mònica. El traductor Ra-
mon Farrés farà la glossa del “poeta discret” i 
el mateix Formosa recitarà poemes seus. 
Amics i companys celebraran, també, la coin-
cidència amb el seu 80è aniversari. 

El TNC enceta la 
temporada amb una festa 
El Teatre Nacional celebra avui l’inici de 
temporada. A la tarda s’oferiran visites gui-
ades al teatre, el director Xavier Albertí pre-
sentarà la temporada al públic i se celebra-
rà una festa oberta a tothom als Jardins del 
Teatre (20 h). Més de 800 persones s’han ins-
crit per seguir els actes. 

realització estilitzada la terrible his-
tòria d’un policia (Nikolaj Coster-
Waldau, el Jamie Lanister de Joc de 
trons) que, després de veure morir 
el seu fill de pocs mesos i davant 
l’embogida reacció de la mare, pren 
la decisió d’intercanviar el cadàver 
amb el fill d’una parella de ionquis 
que el tenen descuidat i brut d’ex-
crements. L’espiral de desgràcies 
continua, esclar, perquè això és un 
film de Susanne Bier, i tampoc hi 
trobarem a faltar una certa redemp-
ció final. Una cosa no se li pot negar 
a Bier: el seu cinema fa millor el dels 
altres. Les faules morals de Bier, que 
guien el públic mostrant-li exacta-
ment com s’ha de sentir, engrandei-
xen els mèrits de cineastes com els 
Dardenne, que són el seu negatiu.  

L’última cinta de la competició, 
Autómata, decebrà profundament 
els que esperin que s’acosti en qua-
litat als seus referents visuals, ja si-
gui Blade runner o El planeta dels 
simis. Però vista com un personal 
homenatge a l’univers d’Asimov i 
les lleis de la robòtica, s’ha d’agra-
ir la coherència i ambició d’una 
cinta de ciència-ficció que funcio-
na més en el pla conceptual que en 
el dramàtic, en el qual naufraga tot 
i els esforços d’un Antonio Bande-
ras sempre entregat.e

El musical: ¿el gran 
salvador de la temporada?

duccions més vistes de la tempo-
rada passada, amb una recapta-
ció acceptable. Però ningú es pre-
gunta si aquests espectadors i 
aquests ingressos han sigut sufi-
cients per considerar el seu pas 
pel Tívoli un èxit econòmic. La 
mateixa pregunta es podria haver 
fet Stage Entertainment quan va 
muntar Los miserables al Barce-
lona Teatre Musical. I potser se la 
tornarà a fer quan abaixi el teló 
de Sister act. És l’etern problema 
d’una explotació finita sumat a 
un perfil d’espectador que no té 
res a veure amb el turisme teatral 
d’altres capitals. 

Sembla absurd, per tant, creu-
re que un gènere que es justifica 
econòmicament en un entorn 
d’explotació a llarg termini pugui 
ser el salvador de la temporada 
barcelonina. Potser hi són per un 
altre motiu: com els musicals 
dels anys trenta, que servien de 
refugi-fantasia davant la cruesa 
quotidiana de la Gran Depressió, 
la seva massiva presència a la car-
tellera s’ha de prendre com un 
gran gest de màrqueting, de pro-
paganda d’un món millor. Un 
somni perseguit també per això 
que alguns consideren la indús-
tria teatral.e

Un gènere tan engrescador com de baixa rendibilitat

Ingressos  
La falta de 
turisme teatral 
i l’explotació 
finita, eterns 
problemes 
dels musicals 

Òpera  
Res no ha  
fet tremolar 
tant les 
estadístiques 
com els ERO 
del Liceu

Lenta millora. Tímida pu-
jada de la recaptació. Aug-
ment prudent d’especta-
dors. Un somnolent des-
pertar després de dues 

temporades d’una catatonia preo-
cupant. Per accelerar les bones 
perspectives, el teatre a Barcelona 
es conjura per captar el públic amb 
gènere de fàcil digestió. “We’re in 
the money”, cantava Ginger Rogers 
a Gold diggers of 1933 fantasiejant 
amb la fi de la Gran Depressió. Una 
alegre cançó per conjurar la crisi. 

També l’última gala Catalunya 
Aixeca el Teló es va posar a cantar 
per anunciar que els bons temps són 
passada la cantonada. La cartellera 
s’omplirà d’aquí pocs dies de musi-
cals de gran, mitjà i petit format. Tí-
tols importats i autòctons. Un enor-
me cor de veus que, com cants de si-
rena, busquen atreure el públic fins 
a la taquilla. Sister act –amb la bene-
dicció de Broadway– i Mar i cel 
–amb la benedicció de Guimerà– 
són els dos solistes principals que 
assumeixen la responsabilitat de 
l’èxit de la temporada que comença. 
Una franquícia i l’etern revival de 
Dagoll Dagom per poder comptabi-
litzar d’aquí un any un volum d’in-
gressos i assistència que permeti a 
l’Adetca presumir d’haver fet un al-
tre pas més cap a les xifres de la tem-
porada màgica del 2010-11, quan la 
indústria teatral semblava viure en 
una realitat paral·lela a la crisi eco-
nòmica del país. 

Èxit de públic, èxit econòmic? 
Les tindran, a punt per registrar-
les en color verd en el seu informe 
anual, amb la tradicional ajuda del 
Gran Teatre del Liceu i la seva fer-
ma base del 80% d’ocupació sobre 
un aforament de gairebé 2.300 lo-
calitats. Res no ha fet tremolar tant 
les estadístiques de l’Adetca com 
els ERO temporals –els reals, els 
virtuals i els híbrids– presentats en 
els últims anys pel Liceu. Sense 
l’òpera, el teatre a Barcelona seria 
un retrat comptable molt menys 
tranquil·litzador. 

Números verds que no entraran 
en el detall de la rendibilitat. Son-
risas y lágrimas està entre les pro-

Anàlisi teatral

CRÍTIC DE TEATRE

JUAN CARLOS 
OLIVARES

● A second chance li ha permès ro-
dar de nou al seu país, Dinamarca. 
Sí, era un incentiu extra per treba-
llar al film. Els meus fills comença-
ven a pensar que el seu pare era una 
pantalla d’ordinador. Però les raons 
principals van ser el guió i la direc-
tora, Susanne Bier. L’admiro molt.  
● La imatge que ens arriba dels 
films de Susanne Bier i altres di-
rectors del seu país és que els dane-
sos pateixen molt. ¿És així? 
Per què creus que sempre anem de 
vacances a Espanya? Necessitem 
una mica de diversió! No, la veritat 
és que també fem comèdies, el que 
passa és que no funcionen fora de 
Dinamarca tant com els drames. 
● Tornarà a Espanya per rodar la 
nova temporada de Joc de trons? 
Sí. Oh, merda, se suposa que no ho 
podia dir! Diguem que vindré a vi-
sitar el plató. No puc dir res més. 
L’essència de Joc de trons són les 
sorpreses, no les esbombem.

“Tornaré a Espanya a 
rodar ‘Joc de trons’. Oh, 
merda, no ho podia dir!”

3 preguntes a N. Coster-Waldau 
ACTOR, PRESENTA ‘A SECOND CHANCE’

DIUMENGE DE SEDUCTORS 
01. Antonio Banderas, productor i protagonista d’Autómata. R. RIVAS / AFP  

02. L’actor Nikolaj Coster-Waldau al festival. JAVIER ETXEZARRETA / EFE
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L’Orquestra Plateria comença el gran comiat

te el dia de Reis del 1975, i aquell ma-
teix any vam tocar al primer Canet 
Rock, que d’alguna manera va ser la 
nostra epifania”, recorda. Eren 
temps de recuperació de llibertats i 
de reivindicacions veïnals. “Érem, 
diguem-ne, una orquestra barateta, 
que tocava totes les hores del món i 
que s’entregava a tota meva de cau-
ses reivindicatives, i això va ser el 
que ens va fer sortir al carrer. I, de 
mica en mica, el boca-orella va fer la 
seva feina. Molts estudiants que ens 
veien a Barcelona després, quan 
anaven al poble, exigien a la comis-
sió de festes que portés aquells pa-
ios de Barcelona que eren tan bru-
tals. I aquells senyors, encara que no 
els agradés el que fèiem, havien d’ac-

ceptar perquè omplíem l’envelat”, 
explica Joseph. 

A vegades considerada una in-
trusa en el món de les orquestres de 
ball, la Plateria va saber trobar la se-
va personalitat. “Primer vam recu-
perar la música afrollatina dels anys 
40 i 50, Machín, Pérez Prado.., el 
que ballaven els nostres pares. I 
després, seguint el fil afrollatí, el 
que feia la Fania a Nova York”, diu 
Joseph, l’home que va popularitzar 
aquí el Pedro Navaja de Rubén Bla-
des. “Hem procurat que el reperto-
ri ens agradés a nosaltres i també a 
la gent. Però no hem fet mai els èxits 
del moment. Tinc el gran honor de 
no haver cantat mai una cançó de 
David Bisbal”, diu Joseph.e

L’Orquestra Plateria celebra el 40è aniversari acomiadant-se dels escenaris amb una 
gira el decorat de la qual homenatja un dels seus discos més populars. NO SONORES 

La formació diu adéu als escenaris després de 40 anys amb una gira que arrenca demà a Barcelona

FESTES DE LA MERCÈ

Per explicar l’Orquestra Plateria 
s’ha de parlar de festa major i de mú-
sica afrollatina, del contrapunt lú-
dic que va acompanyar moltes rei-
vindicacions de la Transició i també 
d’aquella sala Zeleste del carrer Ar-
genteria on va néixer aquesta “or-
questa de plata y oro”. Així va des-
criure Gato Pérez una formació 
muntada el 1974 per celebrar una 
festa de Cap d’Any a Zeleste. 40 anys 
després, la Plateria s’acomiada amb 
una gira que comença demà a la pla-
ça de Catalunya de Barcelona, dins 
de les Festes de la Mercè.  

“Ja fa temps que vivim això de la 
crisi, però els dos últims anys han si-
gut nefastos”, diu el cantant Manel 
Joseph, l’únic que s’ha mantingut a 
l’orquestra des d’aquell concert a 
Zeleste. Fa sis mesos van rebre una 
proposta per celebrar el 40è aniver-
sari de la Plateria, i Joseph va trobar 
que era l’oportunitat de plegar 
“d’una manera digna dalt de l’esce-
nari”. Ho faran amb un repertori an-
tològic i la participació de músics 
que han passat per diferents etapes 
de la formació, com ara la cantant 
Eva Gomariz i el bateria Javier Cres-
po, i amb Carles Flavià com a mestre 
de cerimònies d’un espectacle que 
també passarà per teatres.  

Tot i néixer sense més pretensi-
ons que animar un Cap d’Any al cen-
tre neuràlgic de l’underground bar-
celoní a partir d’una idea de Jaume 
Sisa, Albert Batiste i el Gato Pérez, la 
Plateria de seguida es va convertir 
en alguna cosa més. “A petició del 
públic, vam tornar a actuar a Zeles-

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

La plaça Catalunya sua amb 
la nova salsa colombiana

obrir-se pas, a cops de colze si calia, 
entre la gentada. Perquè la salsa, ai-
xò sí, és una música que encara es 
balla en parella. 

La cançó emblema de La-33 és 
La pantera mambo, una irresistible 
adaptació lliure del clàssic Pink 
Panther theme, de Henry Mancini, 
però el grup no és un one hit wonder 
i va saber mantenir la intensitat du-
rant tot el set, amb un homenatge 
en clau dub a Bob Marley i una me-
ritòria versió de Roxanne, de The 
Police. Tres cantants, tres percus-
sionistes, baix, teclats i un quartet 
de metalls amb una parella de 
trombons formaven una orquestra 
hiperactiva que no va deixar de 
manxar energia en tot el concert. 
Camises de flors, llums de colors i 
projeccions psicodèliques feien la 
resta. Impossible no rendir-s’hi in-
condicionalment. 

Moments abans, la catalana Jam-
boree Big Latin Band, que lidera Ra-
mon Escalé, va saber escalfar la nit 

L’orquestra 
colombiana de 
salsa La-33 va 
passar per  
la plaça 
Catalunya com 
un tsunami. 
CRISTINA CALDERER

ment, físicament– pel contagiós rit-
me de la seva música. Mentre els ca-
talans toquen asseguts –excepte en 
els solos–, els colombians no paren 
de ballar i moure’s com uns dimo-
nis. Un tret cultural, suposem, que 
va marcar la diferència de tempera-
tura entre les dues actuacions.  

Músiques per a tothom 
La de dissabte era la gran nit del 
pop a l’Antiga Fàbrica Damm (amb 
Coriolà, Mishima i Klaxons), de les 
noves veus del flamenc a l’avinguda 
de la Catedral (Salao i Argentina), 
del multiculturalisme electrònic i 
combatiu a la plaça dels Àngels 
(amb Filastine i Young Fathers), 
del mestissatge, el dub i l’ska al Fò-
rum (Aspencat i La Pegatina) i de 
Pep Gimeno Botifarra a la plaça 
Sant Jaume. Mentre no ens pu-
guem teletransportar serà impossi-
ble gaudir de tota l’oferta, però és 
engrescador veure com any rere 
any el BAM i Mercè Música man-
tenen el seu segell de qualitat, amb 
una riquesa i varietat encomiables 
(la festa major és per a tothom, hi 
ha d’haver música per a tothom) i 
tot, com sempre, amb risc, curiosi-
tat i passió per la descoberta.e

“Que viva Colombia, i visca Catalu-
nya, carajo!” Amb aquest crit de ger-
manor s’acomiadava La-33, forma-
ció colombiana que dissabte a la nit 
va convertir el centre de la plaça Ca-
talunya en un territori calorós, eu-
fòric i intransitable.  

La seva actualització bastarda de 
la salsa, amb elements de funk, dub, 
latin jazz, boogaloo, soul i hip hop, 
ha triomfat al seu país i, pel que es va 
poder veure a Barcelona, també en-
tre la diàspora. Tan bon punt La-33 
va saltar a l’escenari, una bona re-
presentació de compatriotes seus li 
va dedicar la millor de les ovacions. 
La resta de concurrència no colom-
biana, sorpresa pel tsunami de sa-
brosura, es va deixar portar per una 
actuació extenuant, davant la qual 
resultava impossible estar-se quiet. 
Fins i tot, les parelles intentaven 

BARCELONA
BORJA DUÑÓ AIXERCH

Origen  
La Plateria  
va néixer per 
rebre l’any 
1975 amb 
una festa a la 
sala Zeleste

Una història de  
“plata i or” resumida 
en quatre cançons
● ‘Camarera de mi amor’  
Aquest “tema bandera” de Machín 
va sonar en el primer concert de la 
Plateria. “Aquella nit Sisa va estre-
nar el personatge de Ricardo Solfa 
cantant Camarera. Després va ser 
un èxit de l’orquestra en la versió 
que va cantar La Voss del Trópico. 
Carles Flavià va dir que era un him-
ne lúdic de la primera Transició”, 
recorda Manel Joseph. 
● ‘L’home dibuixat’ 
En la gira també recuperen aquest 
tema de Sisa que va formar part del 
repertori de la Plateria. “Ens agra-
dava molt la idea de ser una or-
questra de ball moderna que inter-
preta coses de cantants populars 
d’aquí, i aquesta queda molt bé 
amb el txa-txa-txa”, explica. 
● ‘Amparito Roca’ 
“Quan vam començar, fer aquest 
pasdoble era gairebé punk. En un 
envelat de Girona, la gent jove es va 
asseure a terra com a protesta, però 
nosaltres vam redoblar la força. Els 
havies d’explicar que és patrimoni 
dels Països Catalans”, diu. 
● ‘Pedro Navaja’ 
La Plateria va conèixer la cançó de 
Blades gràcies a Papi Nilton, un 
brasiler que va tocar amb l’orques-
tra. “Ell treballava en un creuer del 
Carib i la va gravar de la ràdio. La 
vam escoltar i vam quedar estabor-
nits, però durant un temps quan la 
tocàvem es buidava la pista”, diu. 

Èxits populars

llatina amb la solvència que dóna te-
nir en nòmina alguns dels més grans 
instrumentistes de casa nostra. Una 
autèntica all star que va brillar amb 
els solos de Gorka Benítez a la flau-
ta i el saxo i de David Pastor a la 
trompeta, i que va demostrar una 
potència digna d’elogi. Però per 
convertir-se en “la gran banda de la 
sabrosura europea” només els falta 
una cosa: deixar-se portar –literal-
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Rendits  
al nou espectacle 

d’Anna Roig 

dónes per perdut”, i delicada quan, 
arraulida entre els músics en un re-
finat recurs escènic, sublima la sor-
didesa de l’amor en un pàrquing a 
Petons entre camions. També va su-
perar les expectatives la resposta 
del públic, que va fer exhaurir les 
entrades i que va reclamar insis-
tentment un bis que no va arribar. 
En la cara de molts espectadors s’hi 
reflectia una recomanació: no es 
perdin el següent concert d’Anna 
Roig i l’Ombre de Ton Chien, que, 
per cert, serà dimecres al Teatre-
Auditori Sant Cugat. 

Superar l’autoconsum 
Una de les conclusions més revela-
dores de l’apartat estrictament pro-
fessional del mercat es va verbalit-
zar dissabte durant la presentació 
de l’Euskal Herria Sona. Els respon-
sables del festival de cultura basca 
que se celebrarà a Barcelona aques-
ta tardor van advertir d’una triple 
necessitat: donar suport a la música 
de proximitat, superar l’autocon-
sum i fomentar la hibridació. Ells ho 
porten fent des de fa una dècada 
consolidant nous territoris per a ar-
tistes bascos com ara Mursego, una 
dona que a Vic va oferir un petit tast 
de la seva creativitat: veu, viola i 
programacions per bastir un dis-
curs d’empoderament feminista i 
social, combinant tradició –una es-
tremidora versió de Mikel Laboa– 
amb, sí, hibridacions rítmiques 
com la de la Cumbia villera de 
la ciudad armera.  

Oriol Roca, de l’equip de 
direcció artística del Mer-
cat, coincideix en la neces-
sitat de trencar el cercle de 
l’autoconsum, i creu que el 
sector té “assumida la im-
portància d’exportar, de 
treballar a l’exterior”. N’hi 
ha que estan més ben posici-
onats per fer-ho. Per exemple, 
Los Mambo Jambo, el grup del sa-

xofonista Dani Nel·lo, que va entu-
siasmar programadors europeus i 
nord-americans a la Jazz Cava, la 
barra de la qual s’està convertint en 
espai de reunió extraoficial per a 
molts programadors. O el projecte 
Celeste canta Antonio Machín, en 
què Celeste Alías, David Soler, San-
ti Careta i l’ubic Oriol Roca (el bate-
ria, no el director artístic del Mer-
cat) remenen el llegat de Machín 
amb sentit i llibertat, a vegades com 
si inventessin un cabaret per a un 
western crepuscular. 

De les propostes que van passar 
per l’última jornada del mercat, 

en va destacar el magnetisme 
de Kepa Junkera, el mestre 

de la trikitixa, que va actu-
ar al teatre de L’Atlàntida 
acompanyat de les set 
percussionistes de Sor-
ginak, bàsicament pan-
deros, panderetes i, tot i 
la joventut, veus mil·le-

nàries. Plegats van capti-
var amb un vibrant exerci-

ci de revisió de la música 
tradicional, aire fresc i poli-

rítmic per al folk basc.  

Amb menys públic però igual-
ment entregat, el sevillà Raúl Rodrí-
guez va presentar Razón de son. Es 
tracta d’un projecte d’investigació 
sobre els lligams entre la música an-
dalusa i la cubana, amb el so del tres 
flamenc com a mèdium entre el pas-
sat remot i el present. Rodríguez, fill 
de la cantant Martirio, compta amb 
l’ajuda d’un quintet inquiet i flexi-
ble amb el qual fa propostes de nous 
pals, com ara el resultat de la hibri-
dació de buleries i son cubà, unes ve-
gades amb el toc guajiro més evi-
dent, i altres d’inequívocament fla-
mencs. Razón de son també té un 
element de reivindicació antropo-
lògica, reflectit sobretot a la cançó 
El negro curro, que il·lustra la histò-
ria dels esclaus africans, però tam-
bé homes lliures, que vivien a Sevi-
lla des del segle XV, molts dels quals 
van acabar a Cuba al segle XVI. Ro-
dríguez, que va recordar la cantau-
tora cubana Marta Valdés fent una 
versió de Romance de tus nombres, 
no va tenir prou temps per ensenyar 
tot el que persegueix, però sí que va 
poder homenatjar el llegat de Pata 
Negra tocant una blueslería.e

UN GRAN PAS ENDAVANT  
01. Anna Roig ben protegida pels músics de l’Ombre de Ton Chien durant  

la presentació a Vic de l’espectacle basat en el disc Un pas i neu i un pas. 02. La basca 
Mursego va oferir un intens concert a la zona professional del Mercat. PERE MASRAMON / MMVV

La cantant sedueix incorporant delicats 
elements escènics a la ‘chanson’

MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC

“Sobre un nou decorat comença un 
nou viatge”, canta Anna Roig a Gare 
de Metz, la cançó que obre el nou 
disc Un pas i neu i un pas. Sembla 
pensat per a un espai dedicat a les 
estrenes com el Mercat de Música 
Viva de Vic. També diu molt del 
concert que Anna Roig i l’Ombre de 
Ton Chien van oferir dissabte a l’au-
ditori de L’Atlàntida. El nou decorat 
és una escenografia senzilla i delica-
da: llum, ombra i la interpretació de 
Roig, descalça, primer amb una ga-
vardina i els ulls buscant l’infinit, 
transmetent la inestabilitat del des-
amor, ben bé com si tingués el sen-
deri raptat en un esvoranc emocio-
nal. Després, alliberada de la gavar-
dina i d’alguna manera del perso-
natge, mirant el públic i recuperant 
el somriure. Quatre elements, una 
banda precisa i una interpretació 
que enlaira la sensibilitat gens tòpi-
ca de les lletres de les cançons. Ai-
xò és tot i és molt.  

La chanson francesa, el magma 
primordial de la proposta de la can-
tant del Penedès, té un innegable 
toc teatral que aquesta vegada esde-
vé el vehicle per engegar un viatge 
que supera totes les expectatives. 
Tant, que a partir d’ara serà difícil 
escoltar el disc sense pensar en 
aquesta posada en escena tan ben 
treballada, tot i tractar-se d’un pri-
mer concert. 

Roig va excel·lir jugant amb les 
dinàmiques de la veu; agenollada i 
arrapada al drama quan toca tren-
car-se en l’anhel dels versos d’Em 
creuràs –“Creu-me, m’has de creu-
re”, es lamenta–; a pèl, sense ampli-
ficació, quan despulla la buidor; 
dolça quan remena la tornada més 
pop d’Així és la vida; entre irònica 
i fatalista a Tocar fusta i menjar fer-
ro, “amb aquella pau de quan ja ho 

VIC
XAVIER CERVANTES

02

01 

Hibridació  
El Mercat de 
Vic fomenta 
propostes 
obertes  
a diferents 
estètiques
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Malgrat que el marca-
dor parla de goleja-
da (0-5), el Barça va 
imposar-se al camp 
del Llevant sense 

oferir la seva versió més brillant. 
Fins a la targeta vermella a Vyntra, 
l’esquena blaugrana va patir des-
prés d’algunes pèrdues de pilota de 
l’equip de Luis Enrique. I, inicial-
ment, va costar obrir la defensa gra-
nota. Però, a la segona part, el Lle-
vant va ser una joguina en mans 

d’un equip ambiciós. Neymar, final-
ment titular a la Lliga, va ser un cor-
có per la banda esquerra, però el 
partit el va canviar un Messi refor-
mulat a organitzador de joc. Com si 
volgués imaginar-se en el rol que 
tindrà quan passi dels 30 anys, al 
mig del camp, Messi va enviar pilo-
tes darrere la defensa rival, on 
Neymar les sap buscar. Així va mar-
car el brasiler el primer gol –tercer 
gol seu amb assistència de Messi– i 
va començar a decidir-se el partit. 

Luis Enrique deia abans de jugar 
al camp del Llevant que els elogis 
solen ser en part negatius, ja que 
poden amagar els defectes. Rakitic, 
per exemple, va perdre tres pilotes 
amb empat al marcador, però en 
una va refer l’errada evitant que 
Víctor Casadesús fes el gol, en una 
acció defensiva brillant. Després va 
fer el 0-2 amb un xut increïble que 
va acabar de fer oblidar les errades 
anteriors. Els gols del líder de la Lli-

Així han vist el partit   

El Barça guanya quan Messi apareix
ga també van amagar els problemes 
per donar velocitat a la pilota du-
rant els 30 minuts i els patiments 
amb algunes contres locals. La qua-
litat del Barça, però, va evitar que el 
partit s’acabés convertint en una 
repetició d’aquell contra l’Apoel. 

Amb un equip titular que feia 
patxoca sense Piqué, els jugadors 
del Barça van saber fer-se costat en 
defensa quan es perdia la pilota, 
amb ajudes d’Alba i Rakitic. L’equip 
va demostrar molt caràcter i sacri-
fi col·lectiu, però també va quedar 
clar que, per obrir defenses rivals, 
depèn massa de Messi. L’argentí, 
amagat durant 25 minuts, va fer un 

pas enrere sobre el camp i l’equip 
en va fer dos endavant. Va comen-
çar a donar assistències i a entrar 
des de la segona línia, donant el pri-
mer gol a Neymar, fallant un penal 
en què va forçar la vermella  i parti-
cipant en la jugada del gol de Raki-
tic. Líder incontestable de l’equip, 
Messi va marcar diferències en un 
partit que s’hauria pogut convertir 
en una pedra a la sabata sense un gol 
abans del descans. 

A la segona part, sense Neymar, 
substituït per precaució, el Barça va 
continuar disfrutant, amb gols de 
Sandro, Pedro i, finalment, el de 
Messi. L’argentí acumula 5 assis-
tències a la Lliga, 3 gols i ha partici-
pat en 8 dels 11 gols blaugranes. 
L’equip de Luis Enrique ha guanyat 
tots els partits, encara no ha encai-
xat cap gol –Bravo va tornar a ser un 
espectador– i marca. I, de passada, 
es va poder dosificar ara que el ca-
lendari fa pujada.e

TONI PADILLA ALBERT LLIMÓSNATALIA ARROYO

Sandro 
Ramírez, Dani 
Alves i Iván 
Rakitic 
feliciten Leo 
Messi, autor 
d’un gol i dues 
assistències, 
després d’un 
dels gols del 
Barça al Ciutat 
de València, la 
cinquena 
victòria 
blaugrana 
aquesta 
temporada 
sense rebre cap 
gol en contra. 
JOSÉ JORDÁN / AFP

TONI PADILLA

Protagonista  
L’argentí va canviar el partit 
amb complicitats amb Neymar 
i ja ha donat sis assistències
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Resulta estrany dir coses 
negatives d’un defensa 
del Barça quan l’equip 
no ha rebut cap gol en els 
cinc partits oficials que 

ha disputat aquesta temporada. Re-
sulta estrany, però Jérémy Mathi-
eu, i ho dic ara com ho he dit des del 
primer partit per no ser oportunis-
ta, és un gran futbolista però pitjor 
central. Tot i que el seu físic exube-
rant dissimula la majoria dels errors 
tècnics i tàctics que comet, quan 
l’exigència augmenti, i arribi l’hora 
de la veritat, Mathieu i el Barça pa-
tiran si això no es corregeix. Hi ha 
temps, si Luis Enrique tant el volia, 
segur que sap com polir-lo. Això o al 
tècnic les virtuts de Mathieu li com-
pensen els seus errors.   
       Mathieu juga perquè és el millor 
corrector de la plantilla, inigualable 
quan es tracta de córrer endarrere i 
protegir l’espai buit. En canvi, hi ha 
aspectes en què es nota que encara és 
nou a l’eix central: és poc contundent 
a l’hora de treure la pilota rebutjada, 
perd la posició sovint i, sobretot, és 
excessivament impetuós.  

Contra el Llevant, va tornar a 
mostrar les seves deficiències, i de 
ben segur que Luis Enrique treballa 
incansablement per fer-lo millor 
central. Envergadura no n’hi falta. 
Tampoc sortida de pilota ni agres-
sivitat. Ni ganes per millorar i de-
mostrar que les crítiques pel preu 
del traspàs –i de les quals no té cap 
culpa– són injustes. Al minut 8, va 
jugar-se-la en excés, allà on no toca, 

Es busca central per 
a un equip imbatut

amb un dríbling sent últim home. 
Una patacada a l’abecé del central. 
Un minut més tard, un control llarg 
en la sortida des de darrere va per-
metre un contraatac del Llevant que 
va corregir Jordi Alba. Error tècnic, 
però assumible pels tècnics del Bar-
ça, que volen que els centrals siguin 
atrevits amb la pilota i trenquin líni-
es rivals per obtenir superioritat. 
Cinc minuts més tard, al 14, va calcu-
lar malament sent l’últim jugador 
–altra vegada l’excés d’ímpetu– i va 
errar el tackle, que va salvar Rakitic 
a l’últim moment, estavellant-se 

contra el pal. A la represa, un mal re-
buig va permetre l’ocasió del Llevant 
després d’unes mans de Pedro. Al 67, 
es repetia l’error –aquest cop amb la 
dreta, cama que no utilitza mai–, 
deixant la pilota morta a la frontal. 
Errors propis d’aquell que juga fora 
del seu lloc, d’aquell a qui li falta ma-
duresa, haver jugat minuts i més mi-
nuts en aquesta posició. A la banda, 
protegit per la línia de calç, Mathi-
eu és superb; a l’eix central, se sent 
còmode quan corre enrere, però pa-
teix quan busca el davanter fora del 
seu lloc. Mathieu està en construc-
ció, però de moment, ha passat per 
davant de Bartra i Piqué...e

Cap 0-5 transmet amb se-
rietat la mitja hora d’es-
très que va viure el Bar-
ça. És difícil creure que 
el perill és perill quan no 

castiga. Però aquests són els deures 
que, si es fan ben fets i s’anticipen 
als mals resultats, han de fer gran 
aquest Barça que va acabar abusant 
del Llevant quan el partit ja feia bai-
xada. Quan, ja amb el 0-1, un penal 
fallat per Messi havia deixat amb 
deu els locals i havia acabat d’acce-
lerar l’equip de Luis Enrique, supe-
rat el tram inicial de cert embut i 
cert pànic en la transició defensiva. 

El Llevant, que continua sense 
marcar cap gol en Lliga després de 
quatre partits, va creure durant més 
de 20 minuts en el seu pla de reple-
gament i contraatac. Recollit en du-
es línies molt juntes de quatre ho-
mes (a estones fins i tot es conforma-
ven línies de cinc), va intentar blo-
quejar el joc interior del Barça com 
anteriorment havien fet altres rivals. 
La sortida tornava a ser la banda, per 
on ahir Jordi Alba i Alves sí que van 
trobar solucions. De les seves recep-
cions exteriors, perfectament sin-
cronitzades als moviments tancats 
de Neymar i Pedro, van crear-se ac-
cions d’atac que van anar empe-
nyent el Barça a l’àrea llevantinista. 
Les ocasions –o la sensació de perill– 
eren constants.  

El problema va ser que el Llevant 
acceptava la càrrega defensiva amb 
convicció, conscient que la seva 
aposta era rebre els cops a l’espera 

de respondre-hi amb un cop enca-
ra més fort. Per l’esquena i a traïció. 
Les dues referències ofensives que 
deixaven els locals van perforar el 
Barça amb una igualtat numèrica 
que Mascherano i Mathieu, especi-
alment neguitós en accions clau, 
van patir per controlar. Costava tro-
bar equilibri amb tants metres per 
cobrir. Malgrat tot, l’esforç defensiu 
blaugrana va ser majúscul per redu-
ir a pocs segons el contracop rival i, 
per tant, reduir-li el marge d’efec-
tivitat. Qui més va destacar en 
aquest replegament disciplinat 
blaugrana va ser Rakitic.  

El croat va tornar a tenir una nit 
per lluir l’encert del seu fitxatge. 
Més enllà del golàs, la seva última 
mitja hora de migcentre, donant 
oxigen a Busquets, el confirma com 
la peça bàsica de Luis Enrique. Qui 
permet sobreviure en els moments 
de no domini, de futbol inevitable-
ment descontrolat, a l’espera que 
les peces que desequilibrin es rea-
justin i s’imposi la superioritat 
blaugrana. Qui fa possible la festa 
de Messi i els de dalt. Qui més sub-
ratllarà que darrere el 0-5 hi ha una 
estona de patiment que caldrà de-
purar per continuar avançant.e

Polir  
El seu físic exuberant 
dissimula la majoria dels errors 
tècnics i tàctics

El croat Ivan 
Rakitic va 
marcar el seu 
primer gol amb 
el Barça a la 
Lliga i va 
firmar una 
bona actuació 
en el triomf al 
camp del 
Llevant. JOSÉ 

JORDAN /  AFP

ALBERT LLIMÓS
Encert  
Rakitic va fer un golàs,  
va donar oxigen a Busquets  
i es confirma com a peça clau

Les golejades 
perilloses
NATALIA ARROYO

El francès Mathieu s’ha consolidat com un dels defenses titulars al 
Barça de Luis Enrique. MANUEL QUEIMADELOS ALONSO / GETTY

0
 

GOLS 
 0-1 Neymar /34’/  ●  0-2 Rakitic /44’/  ●  0-3 Sandro /56’/  ●  

 0-4 Pedro /64’/   ●  0-5 Messi /77’/     
 

TARGETES GROGUES 
Mascherano /37’/  ●  Morales /39’/  ●  Busquets /43’/    

 
TARGETES VERMELLES 

 Vyntra /42’/ 
 

ÀRBITRE 
 González González (Comitè Castellanolleonès)

39  
GOLS han rebut els equips 
entrenats per José Luis 
Mendilibar contra el Barça. El 
tècnic del Llevant continua 
sense aconseguir deixar de rebre 
golejades contra el Barça i ahir el 
seu equip va encaixar cinc gols.

LLEVANT

ENTRENADOR 
José Luis Mendilibar

Jesús, Toño, Vyntra, Rodas, Diop (Sissoko, 62’), 
López, Simão, Camarasa, Morales  

(Ivanschitz, 58’), Casadesús i Barral (Rubén, 72’)

5
BARÇA

ENTRENADOR 
Luis Enrique

Bravo; Alves, Mascherano, Mathieu, Alba, 
Busquets (Xavi, 62’), Iniesta (S. Roberto, 62’), 

Rakitic; Pedro, Messi i Neymar (Sandro, 50’)
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■ Claudio Bravo torna a jugar i ja porta 
quatre partits sense rebre cap gol

El Barça de Luis Enrique continua sense encaixar 
cap gol a la Lliga després de les quatre primeres 
jornades. Claudio Bravo no va rebre cap xut entre 
els tres pals el dia que va tornar a la titularitat, 
després de veure com a la Champions jugava 
l’alemany Ter Stegen. El Barça s’acosta una mica a 
la fita de la temporada 1977-1978, quan, amb el 
basc Artola a la porteria, va estar sis jornades 
sense rebre cap gol. Aquella temporada, però, no 
va poder guanyar el títol de Lliga.

■ Un València que es manté 
invicte tanca la jornada a Getafe

El Getafe i el València tanquen aquest vespre 
(20.45 hores, Canal+ Liga i GolT) la jornada de 
Primera Divisió. L’equip valencià, que arriba al 
partit amb un bagatge de dues victòries i un 
empat, vol mantenir-se invicte i amb una bona 
ratxa esportiva. L’entrenador Nuno Espírito Santo 
ha aconseguit en poc temps que el seu conjunt 
jugui de manera molt competitiva amb un onze 
que els aficionats comencen a saber-se de 
memòria. Cosmin Contra, l’entrenador del Getafe, 
intenta que els seus jugadors es mantinguin 
aïllats de la polèmica que afecta Pedro León.

enbreu

JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE

 Lliga BBVA -  4a jornada

           EQUIP                                                           PT 

1      Barça                                                   12 
2        Sevilla                                                             10 
3        Atlètic de Madrid                                     8 
4       Granada                                                           8 
5      València (-1)                                     7 
6     Vila-real                                               7 
7        Reial Madrid                                                 6 
8       Celta de Vigo                                               6 
9       Eibar                                                                    6 
10    Almeria                                                             5 
 11    Màlaga                                                               5 
 12    Reial Societat                                              4 
 13   Elx                                                             4 
14   Deportivo                                                       4 
15    Athletic Club                                                 3 
16    Getafe (-1)                                                     3 
17    Rayo                                                                    2 
18  Espanyol                                             2 
19    Còrdova                                                            2 
20  Llevant                                                  1

Classificació

Deportivo - Reial Madrid                     2 - 8 
Elx - Eibar                                                       0 -2 
Athletic Club - Granada                        0 - 1 
Atlètic de Madrid - Celta                      2 - 2 
Espanyol -Màlaga                                  2 - 2 
Reial Societat - Almeria                       1 - 2 
Vila-real - Rayo                                       4 - 2 
Còrdova - Sevilla                                       1 - 3 
Llevant - Barça                                       0 - 5 
Getafe - València               Avui 20.45 h

Resultats

Per a més informació 
www.ara.cat/esports/futbol

El Vila-real va guanyar 
un partit que perdia per 
0-2 contra el Rayo impo-
sant-se per 4-2. És el 
seu primer triomf com a 
local. Kakuta i Bueno 
van fer els dos gols dels 
madrilenys abans del 
descans contra un Vila-
real amb moltes rotaci-
ons. Però Espinosa va fer 
l’1-2 abans del descans. 
A la segona part, Mu-
sacchio i Vietto, aquest 
últim amb dos gols, van 
donar els tres punts als 
homes de Marcelino.

Gran triomf del 
Vila-real contra 

el Rayo (4-2) “La victòria reforça la idea que tenim”

de Madrid. “M’agrada que els com-
panys s’aprofitin de la qualitat de 
Leo Messi”, va explicar l’entrena-
dor culer. “Messi és únic, especial. 
M’encanta que els jugadors con-
nectin amb ell, i ha fet un partit 
complet”, va opinar.e

Luis Enrique al Ciutat de 
València. MIGUEL A. POZO / EFE 

Luis Enrique 
ENTRENADOR DEL BARÇA

Les frases

Ivan Rakitic 
MIGCAMPISTA DEL BARÇA

Luis Enrique, l’entrenador del Bar-
ça, va analitzar la victòria contra el 
Llevant. “Els partits s’han de valo-
rar en la seva globalitat. Estic con-
tent perquè hem aconseguit l’objec-
tiu en una jornada difícil, que arri-
bava després de la Lliga de Campi-
ons. La victòria reforça la idea que 
tenim”, va dir. “Era un partit que te-
nia complicacions i l’hem resolt 
d’una manera més que destacada”, 
va afegir el tècnic. 

“Això acaba de començar i enca-
ra hi haurà molts balls a la classifi-
cació”, va recordar quan va ser pre-
guntat per la diferència de punts 
que el Barça té amb els dos equips 

BARCELONA
À.G.

“Estic content perquè hem 
aconseguit l’objectiu en una 
jornada difícil, que arribava 
després del partit de la 
Lliga de Campions” 

“Gràcies a Déu he pogut 
marcar. Ja em començaven 
a picar al vestidor”

Neymar dóna gols i 
caràcter a Luis Enrique

per l’actuació de l’exjugador del 
Santos, Luis Enrique es va limitar a 
dir: “Necessita barrejar els dos as-
pectes del joc ofensiu, atacar amb 
espais i rebre al peu. Neymar ho fa 
fet bé, com Sandro, Pedro, Leo...” 
Luis Enrique va col·lectivitzar els 
elogis després d’un partit en què 
Neymar va acabar amb cara de po-
mes agres, ja que volia continuar so-
bre la gespa quan es va fer mal. 

Neymar ho vol jugar tot, ja que 
necessita la pilota per expressar-se 
i somriure. I perquè sap que la com-
petència, al Barça, és dura. En espe-
ra de Luis Suárez, homes com Pe-
dro, Sandro i Munir lluiten per 
aconseguir minuts. I Neymar no es 
pot relaxar. El brasiler es va situar 
enganxat a la banda, per obrir el 
camp. Així que podia centrava la se-

va posició per deixar un forat a Jor-
di Alba i buscava l’esquena dels cen-
trals locals. “Neymar està en un bon 
moment de joc, ens ajuda molt. És 
molt bona notícia que s’entengui 
tan bé amb Messi”, deia Jordi Alba, 
que va poder pujar per la banda grà-
cies als moviments del brasiler. 

Dins de Neymar, però, viuen du-
es ànimes. Una és la del jugador bra-
siler de sempre, que necessita fer 
jocs amb la pilota i acaba, per mo-
ments, jugant amb els rivals, que 
acaben tips dels seus jocs. Però tam-
bé té dins l’ànima del futbolista que 
escolta les instruccions i ajuda 
l’equip. Competitiu com pocs, 
Neymar va ser el principal recurs 
ofensiu durant un primer temps en 
què va costar molt obrir la defensa 
del Llevant. Neymar va deixar de-
talls de qualitat amb dues curses per 
la banda. En una va escapar-se dels 
rivals, verticalment, cap a la porte-
ria. Però en la jugada d’abans li ha-
via sortit l’ànima brasilera i, després 
de driblar l’adversari, el va esperar 
per intentar tornar a desfer-se’n, 
com feia Garrincha. Com si el futbol 
fos un joc i ell fos un adolescent. Pe-
rò, en veritat, és un dels jugadors 
més famosos del món.e

Neymar ha marcat tres gols en les dues últimes jornades de Lliga, 
sempre amb assistència de Messi. JOSÉ JORDAN / AFP 

El brasiler va obrir el marcador barrejant 
moviments corals amb accions individuals

BARÇA

Després de començar la temporada 
com a suplent, Neymar ha encade-
nat dos partits jugant de titular, 
contra l’Apoel i el Llevant. Luis En-
rique observa amb lupa el compor-
tament sobre la gespa d’un jugador 
amb una capacitat increïble per 
obrir la defensa rival, però també 
amb certa tendència al joc individu-
al. I l’entrenador asturià, de fet, no 
acaba de desfer-se en elogis quan 
parla d’ell. Després de jugar un bon 
primer temps en què es va tornar a 
entendre amb Messi, i va marcar el 
primer gol del partit, el brasiler va 
acabar a la banqueta ben ràpid, ja 
que va patir un esquinç. I, preguntat 

BARCELONA
TONI PADILLA

El brasiler pateix un 
esquinç al turmell
Després de fer-se mal al turmell, 
Neymar va ser substituït al minut 
50 del partit del Barça contra el 
Llevant. El davanter brasiler, que 
volia continuar sobre el terreny de 
joc, va discutir amb el doctor Ri-
card Pruna, que va aconsellar el 
seu canvi. Neymar, titular per pri-
mer cop en un partit de la Lliga, es 
va fer mal quan un jugador del Lle-
vant li va caure sobre el turmell 
quan lluitaven per controlar una 
pilota a la banda. Luis Enrique va 
fer entrar Sandro al lloc de 
Neymar. Luis Enrique va dir que té 
un petit esquinç: “S’ha doblegat el 
turmell i per precaució s’ha fet el 
canvi. Ell volia continuar, però ja 
estava decidit el canvi”.
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■ El Noia Freixenet i el Barça empaten 
a l’anada de la Copa Continental (0-0)

El Noia Freixenet i el Barça van empatar en el 
partit d’anada de la Copa Continental d’hoquei 
patins (0-0). Tot i l’absència de gols, els dos equips 
van tenir grans ocasions que van fer lluir tant el 
porter local Luis Gil com el blaugrana Sergi 
Fernández. El campió es decidirà dissabte vinent 
al Palau Blaugrana. D’altra banda, a l’OK Lliga el 
Cerceda i el Vic van empatar (2-2). La primera 
jornada es completa demà amb el Noia-Liceo i 
dimecres amb el Moritz Vendrell - Barça.

■ La Santboiana continua intractable 
i el Barça ensopega en l’últim sospir

La UE Santboiana és líder de la Divisió d’Honor de 
rugbi gràcies a les dues victòries amb bonificació 
en les dues primeres jornades. Ahir els de Lewis 
Williams es van desfer del Pozuelo (29-13) gràcies 
a un partit molt complet, sobretot al primer temps. 
Fede (foto), Tapu, Lluc i Héctor van anotar les 
marques per als locals. Menys sort va tenir el Barça, 
que va perdre al camp del Getxo per un assaig en 
contra quan faltaven tres minuts (26-23). Les 
marques de Mauro i Losada van ser insuficients 
perquè els blaugranes sumessin el primer triomf 
del curs, tot i que van salvar el bonus defensiu.

enbreu

EDU ROIS

 Lliga BBVA -  5a jornada

           EQUIP                                                           PT 
  1      Las Palmas                                                 13 
  2      Valladolid                                                     12 
  3      Sporting                                                        11 
 4    Girona                                                 10     
  5      Ponferradina                                               9 
 6     Barça B                                                 9     
  7      Recreativo                                                     9 
  8      Betis                                                                    9 
 9      Osasuna                                                          8 
 10  Llagostera                                          7 
 11    Numància                                                       6 
12    Leganés                                                           6 
 13    Saragossa                                                      6 
 14   Lugo                                                                    6 
 15    Alcorcón                                                          6 
 16    Alabès                                                                5 
17    Albacete                                                          5 
 18   Mirandés                                                         4 
19    Tenerife                                                          4 
 20  Sabadell                                              4     
21    Racing de Santander                           3 
 22  Mallorca                                               1    

Classificació

Recreativo - Lugo                                    0 - 0 
Barça B - Llagostera                          0 - 1 
Mirandés - Sporting                               0 - 2 
Saragossa - Alabès                                 1 - 0 
Sabadell - Ponferradina                   1 - 0 
Las Palmas -Alcorcón                            4 - 1 
Osasuna - Mallorca                              6 - 4 
Girona - Betis                                            1 - 3 
Leganés - Santander                            2 - 2 
Valladolid - Tenerife                              2 - 1 
Albacete - Numància                             0 - 1

Resultats

Per a més informació 
www.ara.cat/esports/futbol

Primera derrota del Giro-
na. L’equip de Pablo Ma-
chín va jugar un bon pri-
mer temps contra el Be-
tis, amb Felipe Sanchón 
fent el primer gol des-
prés d’una bona jugada 
de Pere Pons. Rubén 
Castro, un autèntic mal-
son, va empatar poc des-
prés i Florian en pròpia 
porta es va fer l’1-2 
abans del descans. A la 
segona part el Girona va 
buscar l’empat, però, 
amb espais, Castro va 
sentenciar amb l’1 a 3.

El Girona cau  
a casa contra  
el Betis (1-3)Lampard evita que el Chelsea s’escapi 

encara més en el liderat de la Premier
prudència de Zabaleta, expulsat. Un 
contraatac vertiginós culminat per 
Schürrle va significar el 0 a 1. Tot fe-
ia pensar que el Chelsea tenyiria de 
blau la lliga, però Lampard va vèncer 
l’estirada de Courtois. Mentre la 
graderia esclatava, ell no ho va cele-
brar. Lampard, però, va ser aplaudit 
per l’afició del Chelsea. L’altra no-
tícia del dia va ser la derrota del 
Manchester United (5-3). La defen-
sa de parvulari va condemnar l’equip 
de Van Gaal, tan contundent a l’àrea 
contrària com vulnerable a la pròpia. 
El United, l’equip que més s’ha gas-
tat en fitxatges, va sortir escaldat 
contra un rival acabat d’ascendir, el 
Leicester.e

Frank Lampard al final del partit 
contra el Chelsea. SHAUN BOTTERILL / GETTY 

FUTBOL INTERNACIONAL

L’Etihad Stadium va ser testimoni 
d’un moment màgic. El futbol va vo-
ler que Frank Lampard, capità del 
millor Chelsea de la història, privés 
el seu exequip de la victòria. Des del 
principi, el Manchester City - Chel-
sea (1-1) va ser un partit aspre. Les 
pors dels entrenadors, que van apar-
car el talent a la banqueta i van farcir 
el camp de múscul, van convertir la 
gespa en una pissarra. Entre tant 
guix i tant esborrador, només un ac-
cident podia desencallar el partit. I 
el moment va arribar amb una im-

MANCHESTER
MIQUEL AGUT

Ningú al Madrid posa en dubte els 
números d’un Florentino envalentit

Mèxic, Colòmbia i Costa Rica, països 
de procedència de Chicharito, Ja-
mes i Keylor Navas, han tancat 
acords milionaris amb l’empresa es-
panyola, o estan a punt d’adjudicar 
projectes de gran valor, pels quals 
està interessat ACS. 

Patrocinador per al Bernabéu 
Segons Florentino, l’entitat blanca 
té una salut de ferro, des del punt de 
vista econòmic. Una fortalesa que es 
preveu incrementar gràcies a 
l’acord amb un patrocinador que fi-
nançarà la remodelació del Santia-
go Bernabéu, si la justícia ho permet 
(el Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid va paralitzar el projecte per 
una demanda d’Ecologistas en Ac-

ción). L’acord amb Abu Dhabi –a 
Madrid ja es dóna per fet– reporta-
ria al conjunt blanc més de 400 mi-
lions, a canvi de cedir el nom del 
Santiago Bernabéu. “Em mato per 
fer el millor estadi del món. Un es-
pònsor ens pot donar 400 milions 
d’euros per poder pagar part del 
projecte. Tindrem el «no sé què Ber-
nabéu» que ens permetrà tenir en el 
millor lloc de Madrid el millor es-
tadi del món”, va dir Florentino, que 
va referir-se també a la situació 
d’Iker Casillas. “Sento massa xiulets 
al Bernabéu. No hem de traspassar 
un límit que en comptes de fer-nos 
més forts ens fa més febles”, va de-
manar, disgustat amb la crítica, poc 
avesat a ser qüestionat.e
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(Xifres expressades en milions d’euros)

Reial Madrid CF

FC Barcelona

Ingressos 2013 - 2014

604
530

Beneficis 2013 - 2014

38,5
41

Pressupost 2014 - 2015

533
539

Deute net

72
287

2.681

Valor del club (segons un estudi de Forbes)

2.681
2.494

Els blancs presenten uns ingressos rècord de 604 milions 

FUTBOL

Només 5 dels 1.804 vots que hi va 
haver a l’assemblea del Reial Ma-
drid van ser contraris a Florenti-
no Pérez. L’oposició al magnat ma-
dridista és residual, i ahir va repre-
sentar només un 3%. El madridis-
me es va tornar a rendir als 
números que va presentar el presi-
dent blanc, que van suposar una xi-
fra rècord d’ingressos en la histò-
ria del club, 604 milions durant 
aquesta passada campanya, gràci-
es sobretot a la consecució de la 
Lliga de Campions a Lisboa. 
       El Madrid va fer públics uns be-
neficis de 38,5 milions, un deute net 
de 72 milions i el pressupost per al 
nou curs, que serà de 533 milions. 
Unes xifres similars a les del Barça, 
tot i que el club català arrossega un 
deute net molt superior, de 287 mi-
lions. Els números exposats van fer 
que Florentino tragués pit i desafiés 
les veus crítiques –residuals – que 
van citar-se a l’assemblea. “Com po-
dem qüestionar, si som l’admiració 
del món? A Harvard hi ha un cas en 
què s’estudia el Madrid”, va etzibar 
Pérez, que se les va tenir amb un so-
ci i li va respondre sense embuts, en-
valentit per la posada en escena i el 
to unidireccional de la trobada. 
“Vostè de números en sap poc o més 
aviat gens. Sortirà molt guapo en un 
diari i es creurà que ha fet alguna co-
sa, però no ajuda el madridisme”, va 
llançar-li Florentino. A fora, abans 
d’iniciar l’assemblea, els Ultras Sur 
van demanar la dimissió del presi-
dent, amb crits de “Les mans d’ACS 
fora del Madrid”. Durant els últims 
mesos, s’han relacionat els fitxatges 
de Florentino amb els interessos co-
mercials de la seva empresa, ACS. 

BARCELONA
ALBERT LLIMÓS
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L’acceleració global i 
l’accés gairebé ins-
tantani a bocins d’in-
formació o d’història 
abans orals o de difícil 

localització han transformat el cul-
tiu de la nostàlgia. Un jove de 15 
anys dels nostres dies ja no ha cal-
culat cap preu en pessetes, ni ha en-
registrat trossos de cançons emeses 
per la ràdio en una casset, ni ha te-
lefonat regularment des d’una cabi-
na. Eren accions habituals dels que 
llavors encetaven la tercera dècada 
i que avui, al mig de la quarta, les 
evoquen amb un mig somriure 
amanit d’inquietud: no semblava 
que fes tant que tot era menys fugaç 
i més romàntic. A aquesta nostàlgia 
s’hi uneix, però, un oxímoron en-
greixat en l’anomenada societat de 
la informació i que elimina l’edat 
com a impulsor del record ensucrat: 
l’enyorança del que no s’ha viscut. 

Al mateix temps que el periodis-
ta escriu i el lector té l’amabilitat de 
llegir aquest text, en segons i en el 
mateix aparell, es pot iniciar el visi-
onat del documental que la BBC ha 
produït per commemorar el mig se-
gle de vida de Match of the day, una 
emissió que ha liquidat els límits del 
simple recull televisiu de gols. La sin-
tonia del programa no ha canviat des 
del 1970, i la careta, si bé es modifi-
ca anualment, juga sempre a un 
trompe-l’oeil nostàlgic. Un Alex Fer-
guson envellit apareix a la cover d’un 
diari de maquetació preinformàtica 
i venut a peu d’estadi per un paperboy 
amb gorra. Robert Martínez dóna 
instruccions en un petit monitor en 
blanc i negre mentre un comentaris-
ta usa una bigotera. Si a això s’hi afe-
geix l’astuta comercialització dels 
programes i retransmissions origi-
nals, qualsevol aficionat nascut a 
partir de mitjans dels setanta pot 
veure com, quan ell encara no existia, 
les samarretes dels futbolistes eren 
de cotó, s’usaven més d’una tempo-
rada i no duien cap marca brodada o 
impresa. O com les bufandes amb els 
colors del club eren home made i de 
llana. O com la majoria de jugadors 
arribaven als camps en vehicles dis-
crets i atenien fans i periodistes. O 
com els partits televisats eren esco-
llits i el comentarista s’hi desplaça-
va sempre; acompanyant via telefò-
nica imatges transmeses amb difi-
cultat, la sensació de llunyania con-
feria més autoritat a una veu ja 
respectada. 

I, com és natural, hi ha molts afi-
cionats a qui, en comparació, el fut-
bol actual els sembla podrit, corrup-
te, fred, desanimat, comercial. Les 
pancartes “Against modern foot-
ball” o “Odi etern al futbol modern” 
s’han multiplicat en un nombre 
creixent de graderies. Però si ens fi-
xem en qui les exhibeix deduïm que, 
en vida, no ha conegut in situ més 
futbol que el contemporani. És una 
paradoxa extraordinària.e

1974

EL GERMÀ PETIT

JORDI SUNYER 
PERIODISTA 

 

“Sóc un lluitador i vull 
demostrar-ho al Barça”

molt des del principi que les pilotes 
m’havien d’arribar. Crec que me’n 
vaig sortir bé i que vaig demostrar 
que també puc ser un bon jugador 
ofensiu. 

I aquesta temporada? Què espera 
Xavi Pascual de vostè? 
Encara no hem parlat amb calma. 
Tot just fa uns dies que entrenem i 
ara és el moment de veure quin ti-
pus de jugador sóc i com encaixo 
amb la resta de companys. Una cosa 
és veure vídeos o veure’m com a ri-
val, i una altra tenir-me a la planti-
lla. Suposo que encara s’ha d’acabar 
d’ajustar quin serà el meu rol aques-
ta temporada. Sóc un lluitador i vull 
demostrar-ho al Barça. 

Durant alguns minuts haurà de 
compartir pista amb Ante Tomic. 
Com creu que s’entendran? 
M’il·lusiona jugar amb ell. Crec que 
Ante Tomic i jo som dos dels millors 
pivots d’Europa. Posar-nos junts 
pot generar moltes coses. Som simi-
lars, però ens podem compaginar 
molt bé.  

Vostè té un bon llançament exterior. 
El veurem a Barcelona? 
Sí, és una de les diferències. M’agra-
da llançar des de la línia de tres 
punts, ho vaig demostrar al Bam-
berg, però la temporada passada 
l’entrenador preferia fer-me jugar a 
prop de cistella. La clau és adaptar-
se al que demana cada entrenador.  
 
¿Està preparat per competir amb 
la pressió del Barça? 
Per descomptat. Si jugues en un 
equip com el Barça, has d’estar pre-
parat per tenir pressió. Crec que 
l’equip és millor que el de la tempo-

rada passada, un dels millors 
d’Europa, i espero que puguem 
aconseguir els objectius marcats.  

Els Oklahoma City Thunder el 
volien incorporar aquest estiu. 
On queda la NBA? 
No vull parlar gaire de la NBA. 
Arribar-hi encara és el meu ob-
jectiu futur. Treballaré amb for-
ça per aconseguir-ho, però ells 
encara no tenien espai per a mi. 
Ara estic conent de ser aquí, ja 
veurem què passa en el futur. 

Com ha viscut la Copa del Món 
des de la distància? 
M’hauria agradat ser-hi i sentir-
me partícip d’un campionat tan 
important. Alemanya té una se-
lecció molt jove i crec que podem 
fer grans coses en els pròxims 
tres anys.e

Interiors 
“Tomic i jo 
som dos dels 
millors pivots 
d’Europa, 
ens podem 
compaginar”

Tibor Pleiss
PIVOT DEL BARÇA

BÀSQUET

Després de perdre dissabte contra 
l’Asvel, el Barça de bàsquet va tan-
car ahir el torneig de l’Appart City 
Cup amb una victòria contra el Pau 
Orthez francès (93-57). Tibor Pleiss 
va anotar 16 punts.  

Com se sent? 
Em sento bé. Estic molt content de 
jugar en aquest equip i intentaré 
aportar el meu gra de sorra per de-
fensar el títol de la Lliga Endesa 
aconseguit la temporada passada. 
Estic molt orgullós de formar part 
d’aquest repte. 

Fa poc temps que és aquí, ¿però qui-
nes diferències veu entre el Barça i 
el seu últim club, el Laboral Kutxa? 
Hi ha diferències evidents, com ara 
els jugadors i l’entrenador, però ai-
xò no és el que importa. El Barça és 
un dels clubs més grans del món, 
molt professional. El meu objectiu 
és lluitar per tots els títols possibles. 

Quin regust té del seu últim any a 
Vitòria? 
La temporada passada va ser molt 
bona per a mi. A més, l’equip va 
aconseguir alguns dels objectius, 
com acabar entre els vuit primers de 
l’Eurolliga. Crec que vam fer bé les 
coses. Personalment vaig progres-
sar molt. Tothom sabia que era un 
bon defensor i un bon rebotejador, 
però ningú parlava de les meves ca-
pacitats ofensives. Això ha canviat. 
Vaig millorar molt a prop de cistella 
i ara els meus companys saben que 
també em poden fer arribar la pilo-
ta en atac. L’entrenador va insistir 

ENCAMP
À.G.

GERMÁN PARGA / FC BARCELONA

Les dificultats d’una temporada estratègica
ter, aprovant quatre cessions i 
fent competir el filial a l’Acecco 
Plata. El club blaugrana ha mo-
dificat el camí de les seves pro-

meses, però manté el destí de-
sitjat, que continua sent el 

primer equip. Mai abans 
l’entitat havia gestionat 
una estructura de base 
amb tantes possibilitats 
com l’actual. El treball de 

formació s’ha revisat. 
Aquesta temporada té un 

gran valor estratègic, però les 
grans dificultats de la secció no 

són esportives sinó organitzati-
ves: trobar un patrocinador, ge-
nerar més recursos econòmics, 
atreure més públic al Palau 
Blaugrana i començar a concre-
tar com ha de ser el nou pavelló 
que s’ha de començar a constru-
ir d’aquí menys de tres anys.e

Xavi Pascual 
durant el partit 
amistós jugat 
ahir contra 
l’Asvel. 
GABRIEL PANTEL-JOUVE

que l’entitat culer s’autoimposa 
de fer el mateix cada temporada. 

Obligat per les marxes no previs-
tes de Kostas Papanikolaou i 
Joey Dorsey, l’equip blaugrana 
ha fet més canvis dels que ha-
via imaginat, però el resultat 
final és engrescador. Xavi 
Pascual podrà treballar ha-
bitualment amb un grup de 
15 jugadors, tres per cada 
posició. La mitjana d’edat 
ha baixat fins als 26,3 anys i 
cinc dels integrants de la plan-
tilla són nascuts l’any 1990 o més 
tard. Joan Creus ha fet una bona 
feina, però no tindrà una temporada 
tranquil·la, ja que l’entrenador i set 
jugadors acaben contracte l’estiu 
que ve. 

El Barça no només ha repensat el 
seu primer equip, sinó que també 
ha reimaginat el seu model de plan-

Opinió

Seguint el model del futbol, 
la secció de bàsquet del 
Barça s’ha apuntat a la 
transparència i ha despu-
llat els números del seu 

projecte. El club ha explicat els 14 
moviments que ha realitzat 
aquest estiu i ha explicat el cost 
dels cinc fitxatges (804.000 eu-
ros). L’única xifra que l’entitat no 
ha fet pública és la que ha pagat 
per liquidar abans d’hora el con-
tracte d’Erazem Lorbek. Benvin-
guda sigui, doncs, aquesta inicia-
tiva d’explicar les coses sense que 
un jutge ho demani. El millor és el 
precedent que crea, l’obligació 

PERIODISTA
ÀLEX GOZALBO
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El Mundial de F-1 2014 
comença ara, catorze 
curses després que la 
temporada es posés en 
marxa a Austràlia al mes 

de març. És com si fins ara no s’ha-
gués disputat cap prova. La victòria 
de Hamilton a Singapur el situa al 
capdavant del campionat i amb un 
marge de només tres punts sobre el 
seu company d’equip, Nico Ros-
berg, que és qui ha estat liderant 
pràcticament des del comença-
ment. Això vol dir que les cinc cur-
ses que falten perquè s’acabi la 
campanya –el Japó, Rússia, els Es-
tats Units, el Brasil i Abu Dhabi– se-
ran, cadascuna, com una final; amb 
l’al·licient que suposa que l’última 
puntuï doble. Fa pocs dies hem co-
negut el calendari de l’any vinent, 
però a hores d’ara encara no se sap 
si l’última prova del 2015 també 
puntuarà doble o no. Tot sembla in-
dicar que no; hi ha hagut massa 
queixes denunciant la possibilitat 
que aquest barem duplicat pugui 
generar alguna injustícia per repe-
tir-lo l’any que ve. 

Hamilton ha guanyat, amb la 
d’ahir, set curses des del principi del 
campionat, dues més que Rosberg; 
per tant, sembla just que sigui el lí-
der del Mundial. Però també és cert 
que l’alemany ha sigut més regular, 
amb només dos abandonaments, un 
menys que l’anglès. El títol, encara 
amb 150 punts en joc, el pot guanyar 
qualsevol dels dos, i només ells. Si-
gui qui sigui el vencedor –pendents 
del que passi d’ara endavant–, ho 
tindrà igualment merescut. El du-
el que mantenen els dos pilots de 
Mercedes és apassionant. Potser fó-
ra més èpic que les opcions hagues-
sin estat obertes a altres equips, pe-
rò ningú ha treballat tant i tant bé 
com Mercedes, i és just que s’em-
portin la glòria. 

El camp de batalla pel títol va més 
enllà de l’asfalt. Hamilton i Rosberg 
jugaran d’ara endavant amb totes 
les armes que tinguin a l’abast, i la 
rivalitat creixerà volta rere volta 
fins que caigui la bandera quadricu-
lada al Yas Marina. Qui vulgui que-
dar campió ha de saber que no en 
tindrà prou sent el més ràpid; tam-
bé haurà de ser el més llest fora dels 
circuits. Serà un final aferrissat.e

Cinc curses  
que seran  
cinc finals

PEU AL FERRO

JOSEP LLUÍS 
MERLOS 
PERIODISTA 

Rosberg, seriós, en la celebració 
del triomf de Hamilton. GETTY IMAGES  

Hamilton capgira el Mundial
va tenir problemes fins i tot abans 
de sortir a pista. “No ha sigut el meu 
dia”, resumia. No va poder arrencar 
el Mercedes per fer la volta de reco-
neixement i va haver de sortir des 
del pit lane. I, després, quan va en-
trar a boxs a canviar pneumàtics, el 
seu monoplaça va dir prou. “No fun-
cionava res del volant i, per tant, el 
cotxe no funcionava”, es lamentava. 
Rosberg va tenir temps de canviar-
se de roba i veure com Hamilton su-
ava per acabar certificant un triomf 
que semblava que tenia a la mà ja 
des d’abans que els semàfors s’apa-
guessin. Tot i que el britànic lidera-
va amb comoditat, el cotxe de segu-
retat va aparèixer per donar més 

emoció, tant a la cursa com al 
Mundial. Les sis voltes en què el 
cotxe de seguretat va ser a la pis-
ta mentre els marshalls recollien 
la trencadissa que havia provocat 
el xoc entre Sutil i Pérez van pro-
vocar que els monoplaces s’agru-
pessin i, de passada, que la dife-
rència de Hamilton amb Vettel i 
Ricciardo s’evaporés. 

L’última aturada a boxs 
Hamilton encara havia de visitar 
els mecànics un cop més, ja que 
no havia posat els pneumàtics 
més tous. Conscient que necessi-
tava recuperar el terreny perdut, 
quan el cotxe de seguretat va mar-
xar, el britànic va volar, i va pren-
dre dos segons per volta a Vettel, 
el segon. A la volta 53 (de 60), amb 
els pneumàtics castigats i amb 25 
segons de marge sobre el segon, 
Hamilton va entrar a boxs mentre 
a Mercedes tots, fins i tot Rosberg, 
contenien la respiració.  

L’avantatge no va ser suficient 
per mantenir el lideratge i Vettel 
li va passar al davant. Només una 
volta. Hamilton, amb pneumà-
tics frescos, va superar el Red 
Bull i va marxar sol cap al setè tri-
omf. “Ha sigut una gran ajuda que 
Nico no hagi sumat punts. Mal-
grat això, el que volem és fer do-
blets, i amb un resultat com 
aquest l’equip no està content”, 
deia Lewis Hamilton. Potser 
l’equip i Rosberg no, però ell tras-
puava felicitat. 

El van acompanyar al podi Se-
bastian Vettel –que va aconse-
guir el millor resultat de l’any– i 
Daniel Ricciardo, que consolida 
el tercer lloc del Mundial.e

Lewis Hamilton ara té tres punts més que Nico Rosberg a la general. MOHD RASFAN / AFP PHOTO

El britànic aprofita la retirada de Rosberg i aconsegueix ser líder del campionat

MOTOR - MUNDIAL DE FÓRMULA 1

Lewis Hamilton va pujar ahir exul-
tant al podi de Singapur. El triomf 
que acabava d’aconseguir sota els 
focus del circuit de Marina Bay era 
el setè de la temporada, però de re-
truc li permetia recuperar el liderat-
ge del Mundial, un lideratge que va 
perdre a Mònaco i que, vuit curses 
més tard, torna a ocupar. El britànic 
va fer una cursa espectacular, sense 
cap errada, i, a més, va sortir benefi-
ciat de l’abandonament del seu 
company d’equip i fins ahir líder del 
Mundial, Nico Rosberg. L’alemany 

BARCELONA
NURIA GARCÍA

           PILOT                                                                                                  TEMPS 

  1          Lewis Hamilton (Mercedes)                           2:00:04.795 
  2          Sebastian Vettel (Red Bull)                                     +13.534 
  3          Daniel Ricciardo (Red Bull)                                        +14.273 
  4          Fernando Alonso (Ferrari)                                         +15.389 
  5          Felipe Massa (Williams)                                               +42.161 
  6          Jean-Éric Vergne (Toro Rosso)                             +56.801 
  7          Sergio Pérez (Force India)                                        +59.038 
  8          Kimi Räikkönen (Ferrari)                                        +1:00.641 
  9          Nico Hülkenberg (Force India)                          +1:01.661 
 10        Kevin Magnussen (McLaren)                             +1:02.230 
 11        Valtteri Bottas (Williams)                                      +1:05.065 
 12        Pastor Maldonado (Lotus)                                    +1:06.915 
 13        Romain Grosjean (Lotus)                                      +1:08.029 
 14        Daniïl Kviat (Toro Rosso)                                       +1:12.008 
15        Marcus Ericsson (Caterham)                             + 1:34.188 
 16        Jules Bianchi (Toro Rosso)                                   +1:34.543 
17        Max Chilton (Marussia)                                                + 1 volta 
   -          Jenson Button (McLaren)                                                 retirat 
   -          Adrian Sutil (Sauber)                                                           retirat 
   -          Esteban Gutiérrez (Sauber)                                           retirat 
   -          Nico Rosberg (Mercedes)                                                 retirat 
   -          Kamui Kobayashi (Caterham)                                      retirat

Classificació - GP de Singapur
           PILOT                                                                                                  PUNTS 

  1          Lewis Hamilton (Mercedes)                                                  241 
  2          Nico Rosberg (Mercedes)                                                        238 
  3          Daniel Ricciardo (Red Bull)                                                     181 
  4          Fernando Alonso (Ferrari)                                                       133 
  5          Sebastian Vettel (Red Bull)                                                   124 
  6          Vallteri Bottas (Williams)                                                          122 
  7          Jenson Button (McLaren)                                                            72 
  8          Nico Hülkenberg (Force India)                                                72 
  9          Felipe Massa (Williams)                                                                 65 
 10        Sergio Pérez (Force India)                                                         45 

Mundial de pilots

           EQUIP                                                                                                 PUNTS 

  1          Mercedes                                                                                               479 
  2          Red Bull                                                                                                   305 
  3          Williams                                                                                                   187 
  4          Ferrari                                                                                                       178 
  5          Force India                                                                                             117 
  6          McLaren                                                                                                   111

Les declaracions dels protagonistes 
www.ara.cat/esports/motor

Mundial de constructors

Triomf  
Hamilton 
suma la 
setena victòria 
de l’any,  
la segona 
consecutiva

Vettel 
L’alemany és 
segon, la seva 
millor posició 
durant 
aquesta 
temporada
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06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín). 

Convidat: Xavier 
González de Rivera, 
portaveu de Jutges 
pel Dret a Decidir i 
membre de Jutges per 
la Democràcia.

  
13.30 Espai Terra. Jordi 

Aguilera parla d’un 
dels animals que més 
han fet somiar grans i 
petits: els dinosaures. 

14.00 Telenotícies comar-
ques.

14.30 Telenotícies migdia. 
15.35 Cuines. Canelons de 

cigrons i pernil dolç.
15.50 La Riera (Telenovel·la). 

La constructora de la 
Pineda ha fet fallida 
i els socis s’acusen 
mútuament del 
desastre. A la disco-
teca, la Lídia fa front al 
Leo. Arran que l’Omar 
en sigui testimoni, neix 
una nova complicitat. 
Per la seva banda, el 
Lluís busca feina però 
necessita referències. 

16.30 Divendres (Magazín). 
Aquesta setmana 
l’equip del programa 
es desplaça fins a Pals. 
El periodista Martí 
Perarnau visita el plató 
per explicar la seva 

TV3

president. Una guerra 
innecessària (T1): La 
presidència de John 
Adams es veu marcada 
per l’enfrontament 
entre els federalistes 
encapçalats per 
Hamilton i els republi-
cans capitanejats per 
Jefferson. La delicada 
relació d’Adams amb 
el seu vicepresident, 
el Jefferson, empitjora 
quan el Govern retalla 
la llibertat d’expressió 
per evitar una revolta 
popular atiada des de 
França.

 
00.35 Amb C majúscula 

(Sèrie). Emissió de 
dos episodis. Buu! 
(T2): És època de 
Halloween i l’Andrea 
prepara la decoració i 
les disfresses amb la 
Cathy. Gossos i gats 
(T2): El Paul s’ha quedat 
sense feina i la Cathy 
decideix empenyar les 
seves joies per aconse-
guir una mica de diners.

01.30 Fringe. El Northwest 
passage (T2).

02.10 Waterloo Road (Sèrie).
03.00 Ritmes a l’aula. Jaume 

Llombart Sextet.
03.30 Ritmes a l’estudi. 

Gnaposs Quintet.

incursió al vestidor del 
Bayern de Munic des 
del fitxatge de Pep 
Guardiola. De cara a 
l’inici de la nova tempo-
rada d’Oh Happy Day, 
el programa continua 
coneixent les corals 
participants en els 
càstings.

19.05 El Faro, cruïlla de 
camins (Sèrie). La 
Lucía creu que el 
Ricardo va adoptar 
fugaçment el gos 
Vaivén per fer-li mal, i 
té un problema amb el 
seu embaràs. La Berta, 
per la seva banda, no 
ha aconseguit vendre 
l’estanc, així que la Fina 
decideix vendre El Faro 
just quan els Samanes 
han trobat ja una altra 
solució.

20.05 El gran dictat.
21.00 Telenotícies vespre. 
22.00 John Adams (Sèrie). 

Emissió de dos 
episodis. Unió o mort 
(T1): John Adams 
proposa que el presi-
dent dels Estats Units 
rebi un tractament 
similar al que correspon 
als títols nobiliaris, 
fet que li val moltes 
crítiques i burles. 
Com a vicepresident, 
té poc poder i queda 
exclòs del gabinet de 
George Washington, 
que el critica pública-
ment per proposar un 
títol monàrquic per al 

06.00 Mic.
06.40 Lazy Town.
07.30 Doraemon.
08.43 Léonard.
09.10 Mic.
09.55 Marsupilami.
10.47 Martin Mystery.
11.35 Ricky Sprocket.
12.02 WordGirl.
12.30 La lliga dels supermal-

vats.
13.08 Bugs Bunny i els seus 

amics.
13.45 Shin Chan.
14.54 One piece.
15.43 Els Dalton.
16.36 Ja arriba en Noddy!.
17.00 Mic.
17.50 Una mà de contes.
18.01 Misha, la gata violeta.
18.17 Yakari.
18.45 Què hi ha, 

Scooby-Doo?

19.05 Els nous misteris de 
l’Scooby-Doo.

19.30 Info K.
19.45 Els pingüins de 

Madagascar.
20.10 Tom & Jerry.
20.56 Bola de drac Z. Quina 

esgarrifança! La diabò-
lica transformació del 
guerrer ben plantat 
Zarbon.

21.25 La Riera. La construc-
tora de la Pineda ha 
fet fallida i els socis 
s’acusen mútuament 
del desastre. A la disco-
teca, la Lídia fa front al 
Leo. Arran que l’Omar 
en sigui testimoni, neix 
una nova complicitat. 

22.00 Herois quotidians.
22.20 Ànima. S’entrevista 

el director Joan Lluís 

Bozzo, una de les 
tres ànimes de Dagoll 
Dagom. El programa 
també es prepara per 
a una nova edició del 
festival TNT.

22.50 Karakia. Inclou: 
Søren, de Vendsyssel, 
Dinamarca i Guacira, la 
memòria de les olors.

23.25 Vestits d’arreu del 
món. Nova York.

23.55 Un tal jaç. Ignasi 
Terraza/Raspall-Rossy-
Steimberg-Warbunton.

00.20 Nous exploradors. 
Vermell grafiti.

01.15 Guerrers. Cortés.
02.05 Tresors del món, 

patrimoni de la huma-
nitat.

02.20 Herois quotidians.
02.40 Karakia.

SUPER 3/ 33

elprogramarecomanat
TV3 22.00

‘John Adams’ 
 
John Adams proposa que el presi-
dent dels Estats Units rebi un tracta-
ment com el dels nobles, cosa que li 
val moltes crítiques i burles. A més, 
queda exclòs del gabinet de George 
Washington, que el critica pública-
ment per la proposta. En plena guer-
ra entre França i la Gran Bretanya, 
John Jay negocia un tracte amb els 
britànics que provoca moltes tensi-
ons entre Thomas Jefferson i John 
Adams. Washington, cansat de les 
tensions, renuncia al càrrec, i les 
eleccions posteriors donen la presi-
dència del país a John Adams. 

Les aventures de Beatrice en el món distòpic 
que planteja Divergent són les que més es-
tan convencent el públic de la botiga virtual 
d’Android. El film és el més descarregat de la 
botiga a Espanya i passa per davant de títols 
que han tingut més repercussió en cinemes 
i, fins i tot, que són més nous. 

El film, dirigit per Neil Burger i estrenat al  
mes d’abril, presenta un món en el qual la so-
cietat viu separada en cinc blocs diferents: 
veritat, abnegació, atreviment, cordialitat i 
erudició. La protagonista, interpretada per 
Shailene Woodley, sorprèn el seu entorn 
quan li toca escollir. No obstant, ningú sap 
que té unes intencions secretes. La ciència- 
ficció i l’humor són els gèneres que dominen 
el top 10 de pel·lícules.

‘Divergent’ lidera la llista 
dels films més venuts 

a Google Play

elrànquing

01  Divergent 
02  Capitán América: El soldado de invierno 
03  Malditos vecinos 

04  El origen del planeta de los simios 

05  Godzilla 
FONT: GOOGLE

2 3
1

Pel·lícules més venudes a Google Play

elradar
■ El creador d’ ‘American 

horror story’, preocupat 
perquè pot fer massa por 

 
Ryan Murphy, creador d’American horror 
story, s’ha mostrat preocupat en una entre-
vista perquè creu que la nova temporada de 
la seva sèrie –que ha batejat com a freak 
show– potser és més terrorífica que les an-
teriors i pot ser que faci massa por. Des del 
seu punt de vista, el culpable que el nivell 
d’horror de la ficció hagi augmentat tant és 
un pallasso que podria fer que als especta-
dors “se’ls pari el cor” quan el vegin. 

El creador de la ficció, en una entrevista al 
portal Buzzfeed, ha donat diversos detalls 
desconeguts sobre el pallasso assassí. Se-
gons ha explicat, l’actor que l’interpretarà se-
rà John Carroll Lynch, que sap que el perso-
natge ha sigut pensat per convertir-se en “el 
pallasso més terrorífic de tots els temps”, co-
sa que li hauria generat por fins i tot a ell 
quan va veure com es rodava el primer episo-
di de la temporada.  

“Estic preocupat perquè la gent potser 
s’espanta massa del nostre pallasso, als es-

pectadors se’ls pararà el cor”, adverteix 
Murphy. “Em preocupa que la gent tingui atu-
rades cardíaques en la presentació del pallas-
so en el primer episodi. És brutal”, avança el 
creador. 

“Els seus actes són horribles, però els mo-
tius que té per actuar així són realment es-
tranys, i estranyament purs“, hauria dit l’in-
tèrpret que dóna vida al pallasso. “Això és el 
que és més humà i més inquietant d’ell”, con-
cretava. Als Estats Units, la sèrie s’estrena el 
dia 8 d’octubre.e

■ Ucraïna anuncia que no 
anirà a Eurovisió per falta  
de pressupost 

 
Ucraïna ha comunicat que ni participarà ni re-
transmetrà el Festival d’Eurovisió del 2015. 
Segons El Periódico, la cadena pública del pa-
ís ha parlat de falta de diners com a causa de 
la seva decisió. “Entenem que Eurovisió és un 
projecte prestigiós, però no volem anar-hi 
per fer un mal paper. I per fer-ho bé, senzilla-
ment no tenim diners”, va aclarir Zurab Ala-
sania, director de la cadena.e

■ Jorge Javier Vázquez carrega 
contra la presentadora 
Isabel Gemio a Twitter 

 
Després que Pedro Sánchez truqués en direc-
te al programa Sálvame, Isabel Gemio va opi-
nar al seu programa que: “Hi ha moltes clas-
ses de tortura i Pedro Sánchez hauria de sa-
ber escollir on toreja”. Unes declaracions que 
Jorge Javier Vázquez ja ha contestat. “Profun-
da reflexió d’una ignorant amb ínfules de Ma-
ría Zambrano. Les seves paraules proven que 
Pedro Sánchez va encertar”, ha piulat.e
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lespel·lículesrecomanades

TELE 5 LA SEXTACUATRO

06.00 Noticias 24 horas. 
06.30 Telediario matinal. 

Inclou El tiempo. 
08.30 Los desayunos de 

TVE. Convidat: Alfonso 
Alonso, portaveu del PP 
al Congrés.

10.05 La mañana. 
14.00 L’informatiu. Inclou El 

temps.
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. Inclou El 

tiempo.
16.00 L’informatiu. Inclou El 

temps.
16.15 El tiempo. 
16.25 T con T. 
19.00 España directo. 
20.30 Aquí la tierra.
21.00 Telediario 2. 
22.20 El tiempo. 
22.30 Isabel. Arriben notícies 

descoratjadores sobre 
la capacitat de Colom 
per governar els nous 
territoris i els reis deci-
deixen posar el bisbe 
Fonseca al capdavant 
de l’empresa de les 
Índies. La seva animad-
versió cap a Colom 
discorre paral·lela a la 
desconfiança de Ferran 
cap al almirall. 

23.40 Pel·lícula: El conde de 
Montecristo. França-
Itàlia-Alemanya, 1998. 
Dir.: Josée Dayan. Int.: 
Gérard Depardieu. 
Edmond Dantes és 
acusat de bonapartista 
pel fiscal Vilford i és 
tancat el mateix dia del 
seu casament. 

02.50 La noche en 24 horas.

BTV

TVE-1 ANTENA 3

LA 2 IB3 BARÇA TV8 TV

06.00 Minutos musicales.
06.15 Las noticias de la 

mañana. Inclou les 
seccions de Deportes i 
El tiempo.

08.55 Espejo público. En 
l’edició d’avui s’informa, 
en directe, sobre el 
desenvolupament de la 
declaració d’Esperanza 
Aguirre, imputada per 
desobediència a l’auto-
ritat.

12.15 Karlos Arguiñano en 
tu cocina.

12.50 La ruleta de la suerte. 
14.00 Los Simpson (Sèrie). 

Emissió de dos 
episodis: Radioactivo 
Man (T7) i No temas al 
techador (T16).

15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Deportes.
16.00 El tiempo. 
16.30 Amar es para siempre. 
17.30 El secreto de Puente 

Viejo. 
18.45 Ahora caigo.
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.30 Deportes.
21.40 La previsión de las 9. 
21.45 El hormiguero 3.0. 

Convidats: Raúl Arévalo 
i Nerea Barros, actors.

22.40 Top Chef. En aquest 
tercer programa, 
l’espai ret homenatge 
a Galícia, als seus 
productes i al Camí de 
Sant Jaume. 

01.40 Cocineros españoles 
por el mundo.

02.30 Comprando en casa.
03.00 Minutos musicales.

07.00 El zapping de 
surferos.

08.30 El encantador de 
perros.

09.30 El último poli duro. El 
cambio de siglo.

10.30 Alerta Cobra. Emissió 
de dos episodis: 
Miedo en la ciudad (II) i 
Hermano muerto.

12.20 Las mañanas de 
Cuatro.

14.10 Noticias Cuatro. Inclou 
El tiempo. 

14.55 Deportes Cuatro.
16.00 Ciega a citas. Esta 

boda es una ruina.
17.00 Castle. Emissió de 

tres episodis: El ojo 
que todo lo ve (T4), 
Préstamo mortal (T2) i 
El duelo (T3).

19.45 Noticias Cuatro. Inclou 
El tiempo. 

20.30 Deportes Cuatro 
noche.

21.00 Todo va bien.
22.30 CSI Las Vegas. Emissió 

de cinc episodis. Una 
vez mordido (T13): Un 
succés macabre té lloc 
el dia de Halloween. 
Bloquea y sigue (T13): 
D.B. Russell es veu 
immers en una investi-
gació personal. A conti-
nuació, reposició dels 
episodis: La casa de las 
acumuladoras (T11),  A 
sangre fría (T11) i Por 
Warrick (T9).

02.40 CSI New York. Rehén 
(T4).

03.15 Puro Cuatro.
04.00 Shopping.

06.00 Minutos musicales.
07.30 English House TV.
07.45 Al rojo vivo.
09.30 Crímenes imper-

fectos.
10.30 Las pruebas del 

crimen. 
11.30 Informe criminal. 
12.20 Al rojo vivo. 
14.00 La Sexta noticias 1ª 

edición.
14.55 Jugones.
15.30 La Sexta meteo.
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde.
20.00 La Sexta noticias 2ª 

edición.
20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 El intermedio.
22.30 Gomorra (Sèrie). 

Emissió de dos episodis 
de la primera tempo-
rada. En el primer 
capítol, Franco Musi, 
el comptable del 
Savastano, inverteix 
diners en un assumpte 
força profitós econò-
micament però sense 
haver-ne informat el 
Pietro. En el segon, 
l’Imma es posa oficial-
ment al comandament 
del clan.

00.30 En el aire. El programa 
incorpora noves cares 
com Javier Coronas, 
el Sevilla, Loulogio, 
Ricardo Moure i 
Eduardo Aldán.
(Estrena de la nova 
temporada.)

01.45 Crímenes imper-
fectos.

06.30 Informativos 
Telecinco. Inclou El 
tiempo. 

08.55 El programa de Ana 
Rosa.

12.45 Mujeres y hombres y 
viceversa.

14.30 De buena ley
15.00 Informativos 

Telecinco. Inclou El 
tiempo.

16.00 Sálvame.
20.10 Pasapalabra.
21.05 Informativos 

Telecinco. Inclou El 
tiempo. 

22.00 Cazamariposas fresh. 
22.30 Chiringuito de Pepe. 

Desde 1914 (T1): Està 
a punt de tenir lloc la 
inauguració del xirin-
guito i el Sergi ultima 
els detalls amb el seu 
equip perquè tot sigui 
perfecte. El que no sap 
el xef és que gràcies 
al José Luis, el tinent 
d’alcalde, l’establiment 
té els dies comptats i 
podria desaparèixer per 
sempre. Mentrestant, 
la Mariana es vol casar 
amb el Balotelli, però 
manté una conversa 
amb ell en què surt a 
la llum l’ombra de la 
desconfiança.

00.00 Hable con ellas. 
Programa que acull 
reportatges, debats, 
actuacions i entrevistes 
a personatges cone-
guts.

02.30 Premier casino.
05.00 Fusión sonora.

07.30 Gata salvaje. 08.15 8 
de 8. 08.45 Catalunya blues. 
09.15 Televenda. 11.15 Ángel 
rebelde. 12.00 Diagnòstic as-
sassinat. 13.30 Sí, ministre. 
14.10 Arucitys. Presentador: 
Alfons Arús. 17.30 Sí, minis-
tre. 18.05 S’ha escrit un crim. 
19.00 8 al dia. Presentador: 
Josep Cuní. 22.30 Gran cine-
ma: Gangs of New York. EUA, 
2002. Dir.: Martin Scorsese. 
Int.: Leonardo DiCaprio, Daniel 
Day-Lewis, Cameron Díaz, John 
C. Reilly. L’Amsterdam és un jo-
ve immigrant irlandès que de 
nen va veure com el líder d’una 
banda novaiorquesa va matar 
el seu pare. Anys més tard, 
l’Amsterdam torna a la ciutat 
per venjar la seva mort i aca-
bar així amb el seu patiment. 
01.30 Clips. 

07.45 El marcador. (R.) 09.00 El 
partit juvenil. (R.) 10.45 El mar-
cador. (R.) 12.00 Temps de joc.
13.45 Nit Europea. 14.00 Barça 
Notícies Migdia. 14.30 El par-
tit de bàsquet. (R.) 16.00 Barça 
Notícies Migdia. (R.) 16.30 
Quina penya! Canet de Mar.
17.00 El partit del Barça B: FC 
Barcelona B-UE Llagostera 
(2014/15). (R.) 18.45 600’’. 
19.00 Roda de premsa. (R.) 
19.30 Seguim en joc. 20.00 
Barça notícies nit. 20.15 
600’’. 20.30 Som-hi Palau! 
21.00 Temps de joc. 22.45 Nit 
Europea: FC Barcelona-Apoel 
Nicosia (2014/15). 23.00 
Barça notícies nit. (R.) 23.15 
Som-hi Palau!. 23.45 Més club. 
00.00 Temps de joc. 01.45 Nit 
Europea: FC Barcelona-Apoel 
Nicosia (2014/15). 

07.25 Programació infantil. 
08.15 Vallterra. 09.05 El cafè 
d’IB3. 09.55 Uep! Com anam? 
11.00 Migjorn. 12.00 JAG: aler-
ta roja. 12.45 La mirada. 13.35 
Sol solet. 14.00 IB3 Notícies 
migdia. 15.25 El temps migdia. 
15.30 Sol solet. 15.50 Cinema 
de l’Oest: La legión invencible. 
EUA, 1949. Dir.: John Ford. Int.: 
John Wayne. Abans de la seva 
jubilació, el capità de cavalle-
ria Brittles ha d’evitar que els 
indis s’uneixin per lluitar con-
tra els blancs. 18.25 Cada dia. 
19.55 Una micona més. 20.30 
IB3 Notícies vespre. 21.30 El 
temps vespre. 21.30 Sol solet. 
21.54 Gent de la mar. 23.10 
Cracks pel món. 00.00 La gran 
ruta. 00.45 Sol solet. 01.45 
Catavents. 02.40 Musical. 
04.10 Clásicos. 04.40 Jazz.

06.25 Zona zàping.
06.55 Tot l’esport.
07.15 Hat trick Barça. 
08.35 La ciutat vertical. 
09.30 El món des de l’aire.
10.20 Les costes franceses 

des de l’aire.
10.30 Les aventures culinà-

ries de Sarah Wiener.
11.15 Itineraris. El país dels 

cristallers, a les munta-
nyes Jizera de Bohèmia.

12.00 El llegat final del 
planeta blau: el 
Congo. Pròleg. Viatge 
al cor de la foscor.

12.55 Cròniques salvatges.
13.45 Les aventures culinà-

ries de Sarah Wiener. 
Fish & chips, what else?

14.30 El beagle: el futur de 
les espècies. L’ultim 
compte enrere.

15.25 El món des de l’aire.
16.15 Cròniques salvatges.
17.05 Dolça França. 

Ultramar-Tahití.
18.00 Treballs de mar: la 

pesca a Catalunya. La 
tonyina.

18.25 El llegat final del 
planeta blau: el 
Congo. Primera part: El 
riu que ho devora tot.

19.20 Bon viatge.
19.30 Futbol Cat.
20.00 Esport club.
21.00 Champions Magazín.
21.25 Futbol Cat.
22.00 Esport club.
23.00 Efectivament.
00.05 Tot l’esport.
00.30 Efectivament.
01.35 Futbol Cat.
02.05 Tot l’esport.

06.00 TVE es música. 06.30 
Pequeños universos: el uni-
verso escondido. 07.00 
Trotamundos. Alrededor 
del mundo. (R.) 08.00 TVE 
English. 08.25 Cantabria. 08.55 
Biodiario. 09.00 Patrimonio de 
la Humanidad. (R.) 09.30 Aquí 
hay trabajo. 10.00 La aventura 
del saber. 11.00 Trotamundos. 
(R.) 11.50 Para todos La 2. 
13.40 Don Matteo. (R.) 14.40 
Los años del nodo. 15.30 
Saber y ganar. 16.05 Grandes 
documentales. 17.55 Docufilia. 
18.45 Vespre a La 2. 20.05 Don 
Matteo. 21.10 Docufilia. 21.55 
Días de cine. 22.00 El cine de 
La 2: Nader y Simin, una se-
paración. 00.00 La 2 noticias. 
00.30 Documentos TV. 01.30 
Conciertos de Radio 3. 02.10 
Docufilia. (R.)

CANAL+

06.20 Pel·lícula: La vida de 
Flynn. 08.00 Pel·lícula: The 
East. 09.55 Pel·lícula: La pe-
queña cacerola de Anatole. 
10.05 Saturday Night Live. 
11.35 Pel·lícula: Un hom-
bre solitario. 13.05 Mad men. 
14.00 Masters of Sex. 15.00 
Pel·lícula: 2 Guns. EUA, 2013. 
Dir.: Baltasar Kormákur. Int.: 
Denzel Washington. 16.55 
Ilustres ignorantes. 17.25 
Pel·lícula: Juerga hasta el fin. 
EUA, 2013. Dir.: Evan Goldberg, 
Seth Rogen. Int.: James Franco. 
19.15 Documental naturaleza. 
20.15 El día después. 21.30 
Louie. 22.00 Cine estreno: Her. 
EUA, 2013. Dir.: Spike Jonze. 
Int.: Joaquin Phoenix, Scarlett 
Johansson. 00.10 Pel·lícula: La 
caza. 02.05 Tentaciones. 03.00 
Pel·lícula: En la casa.

ESPORT3

07.00 Trànsit en directe. 08.00 
BTV Notícies matí. 10.00 Entre 
veïns. 10.45 Info barris. 11.00 
Doc’s. (R.) 11.30 Camí parti-
cular. (R.) 12.00 Avanç BTV 
Notícies. 12.05 Info barris. (R.) 
12.15 El pla B. 12.35 La ciutat 
de les bèsties. 13.15 Barcelona 
1700. La ciutat del Born. 14.00 
BTV Notícies migdia. 14.50 Info 
barris. (R.) 15.00 El documen-
tal. 15.25 Primera sessió: ¿De 
qué planeta vienes? 17.10 
El pla B. (R.) 17.30 Connexió 
Barcelona. 19.25 Info barris. 
(R.) 19.40 El pla B. (R.) 20.00 
BTV Notícies vespre. 20.30 
Àrtic. 21.30 Terrícoles. 22.00 
Les notícies de les 10. 22.40 El 
temps. 22.50 La Rambla. 23.50 
La porteria. 00.50 Primera ses-
sió: ¿De qué planeta vienes? 
02.30 Terrícoles. (R.) 

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

CANAL+ 22.00

‘Her’

✰✰✰✰ 
Director: Spike Jonze  
Actors: Joaquin Phoenix, 
Scarlett Johansson, Amy 
Adams, Olivia Wilde 
 
EUA, 2013. El Theodore, a 
punt de divorciar-se, treba-
lla en una empresa com a 
escriptor de cartes quan 
compra un sistema operatiu  
dissenyat per satisfer totes 
les seves necessitats. Entre 
ells sorgeix una relació 
amorosa i conflictiva. 

PARAMOUNT CHANNEL 15.15

‘Basic’ 
✰✰✰ 
Director: John McTiernan  
Actors: John Travolta, 
Samuel L. Jackson, 
Connie Nielsen 
 
EUA, 1998. A un exranger 
convertit en agent de la 
DEA li assignen una mis-
sió: investigar la desapari-
ció del sergent Nathan 
West i diversos dels seus 
homes durant el que sem-
blava que era un entrena-
ment militar rutinari a la 
jungla de Panamà.

LA2 22.00

‘Nader y Simin,  
una separación’ 

✰✰✰✰ 
Director: Asghar Farhadi 
Actors: Peyman Moaadi, 
Leila Hatami, Sareh Bayat 
 
Iran, 2011. El Nader i la 
Simin són un matrimoni amb 
una filla. La Simin vol aban-
donar l’Iran, però el Nader li 
demana el divorci. Llavors, 
ell se’n va a casa dels seus 
pares, on l’ajuda a cuidar-los 
una assistent. Un dia troba 
el seu pare lligat al llit i la 
seva vida fa un gran tomb. 

✰✰✰✰✰ Excel·lent    ✰✰✰✰ Molt bona    ✰✰✰ Bona    ✰✰ Regular    ✰ Dolenta
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Dos senadors dels EUA 
participaran a ‘Rival survival’
Els senadors dels EUA Martin Heinrich i 
Jeff Flake –demòcrata i republicà, respec-
tivament– aniran per primer cop més en-
llà de les normes de la comunicació políti-
ca i participaran en un reality show. Es 
traslladaran a una illa deserta de l’oceà Pa-
cífic, en la qual hauran de recórrer a la se-

va imaginació per poder sobreviure sen-
se les comoditats de la cambra on treba-
llen. El programa es diu Rival survival i 
l’emet Discovery Channel. És una versió 
similar al Supervivientes espanyol. Els dos 
polítics han explicat que la idea de fer ai-
xò va sorgir fa 18 anys.MÈDIA

cidia amb un 2 de febrer, la data 
que va establir el 1790 George 
Washington per dirigir-se als ciu-
tadans americans. Ara, quatre 
anys després del final de la sèrie, 
molts fans encara confien que 
Lost torni a la televisió. Un dels 
seus productors, Carlton Cuse, no 
ha descartat que ho faci de la mà 
de la cadena ABC, però ha aclarit 
que els seus creadors no tenen in-
tenció de ressuscitar-la. 

Si Lost arrencava el setembre 
del 2004, uns mesos abans, al 
maig, una altra sèrie de renom 
abandonava la graella televisiva i 
li feia el traspàs de poders. Es trac-
ta de Friends, que avui també cele-
bra el seu aniversari, en aquest cas 
el vintè, i fa del 22 de setembre 
una data clau que sembla assegu-
rar l’èxit de les ficcions que s’es-
trenen aquest dia. Segons De la 
Torre, Friends és “el millor Prozac 
que ha emès mai la televisió: acon-
segueix posar de bon humor l’es-
pectador i instal·lar-lo en una zo-
na de confort instantània”. “És pa-
radigmàtic d’això que la seva audi-
ència augmentés als Estats Units 
els dies posteriors als atemptats 
de l’11-S”, afegeix. 

Encara viva 
Potser per això les històries de la 
Rachel, la Monica, la Phoebe, el 
Joey, el Chandler i  el Ross es con-
tinuen emetent periòdicament en 
cadenes d’arreu del món mentre 
es perpetuen els rumors d’un hi-
potètic retorn dels sis amics de 
Manhattan a la petita pantalla. 
Fins ara, només ho ha aconseguit 
de manera parcial el presentador 
Jimmy Kemmel, quan a l’agost va 
reunir les tres protagonistes feme-
nines al seu programa, en el qual 

van parodiar els personatges que 
interpretaven a la sèrie.  

La sitcom de David Crane i Mar-
ta Kauffman per a la NBC va ser re-
coneguda amb l’Emmy, el Globus 
d’Or, el premi del Sindicat d’Actors 
i el Bafta, entre altres guardons. 
Friends va superar els 24 milions 
d’espectadors en la primera tem-
porada i l’últim capítol es va eme-
tre des de la pantalla gegant de Ti-
mes Square a Nova York. Des de 
llavors, Kauffman ha insistit que 
Friends va tenir un final natural 
amb els personatges formant les 
seves pròpies famílies. “En aquest 
moment, els teus amics deixen de 
ser la teva família i tot torna a can-
viar”, va sentenciar. 

Ara, amb motiu del vintè ani-
versari de l’inici de Friends, el mí-
tic bar Central Perk ha obert les  
portes a Nova York. La cafeteria 
de Manhattan, que va obrir el 17 
de setembre, recrea a la perfecció 
la que apareixia a la sèrie i ofereix 
cafè gratuïtament als clients. Tot 
i que només estarà oberta fins al 
18 d’octubre per commemorar 
l’efemèride, altres ciutats com Pe-
quín i Liverpool també tenen imi-
tacions del bar que regentava 
Gunther, i demostren que l’èxit de 
la sèrie encara perviu dues dèca-
des més tard.e

UN DIA BENEÏT PER L’ÈXIT  
01. El 22 de setembre del 2004, el vol 815 de la línia Oceanic Airlines es va estavellar en una remota illa de l’oceà Pacífic,  
el lloc en què es desenvolupa la sèrie de culte Lost. 02. El mateix dia però deu anys abans, van aparèixer per primer cop  

en pantalla el grup d’amics de la sitcom Friends, que es desenvolupava a Manhattan. ABC

Vint anys de ‘Friends’, deu anys de ‘Lost’
Les dues sèries nord-americanes, convertides en fenòmens, es van estrenar un 22 de setembre

Tal dia com avui de fa deu anys, el 
vol 815 de la línia Oceanic Airlines 
que anava de Sidney a Los Angeles 
s’estavellava en una misteriosa 
illa del Pacífic. Aquest era el punt 
de partida del que s’acabaria con-
vertint en tot un esdeveniment te-
levisiu que congregaria milions de 
fans arreu del globus.  
      El fenomen Lost es posava en 
marxa amb el capítol pilot més car 
de la història –el cost del rodatge 
va oscil·lar entre els 10 i els 14 mi-
lions de dòlars– per acabar el 23 de 
maig del 2010 en un doble capítol 
retransmès simultàniament en 59 
països al mateix temps que ho fe-
ia la cadena ABC als Estats Units. 
Al conjunt de l’Estat, va ser Cuatro 
la cadena que va treure més profit 
de l’èxit de la sèrie en comprar-ne 
els drets d’emissió el 2009 després 
que Televisió Espanyola la rele-
gués a La 2 a partir de la tercera 
temporada a conseqüència de la 
baixa audiència obtinguda a La 1.  
      Les dues parts del final de la fic-
ció creada per J.J. Abrams van ser 
vistes per 396.000 i 408.000 es-
pectadors a la cadena que ara per-
tany a Mediaset. Als Estats Units, 
però, va interessar 13 milions d’es-
pectadors, una xifra relativament 
baixa comparada amb altres fi-
nals, com ara la de Friends, que va 
acaparar l’atenció de 52,5 milions 
de televidents. 

El factor internet 
La transcendència de Lost va su-
perar la pantalla del televisor i es 
va expandir per internet, tal com 
explica el crític de sèries Toni de 
la Torre: “Va ser una sèrie que es-
tava pensada per fer que l’espec-
tador hi participés, per generar 
teories i debat a la xarxa, que s’ali-
mentava no només amb els miste-
ris mateixos de la sèrie sinó tam-
bé amb moltes referències cultu-
rals que eren examinades i inves-
tigades per l’audiència”. A més, es 
va convertir en la primera ficció 
a ser consumida principalment 
online, fet que, segons De la Tor-
re, va propiciar la gènesi de l’actu-
al febre per les sèries. Tot i això, el 
2010, el president dels Estats 
Units, Barack Obama, va haver 
d’avançar una setmana el debat 
sobre l’estat de la nació per no co-
incidir amb l’arrencada de l’últi-
ma temporada de Lost, que coin-
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Continuació 
Des que  
es va acabar 
‘Friends’ que 
hi ha rumors 
de retorn
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Ryan Gosling i Eva Mendes,  
en el “núvol” del primer fill
El primer fill de la parella que formen els 
actors Ryan Gosling i Eva Mendes com-
pleix deu dies avui. Coincidint amb aquest 
aniversari, la revista People ja s’ha pronun-
ciat sobre el moment que viuen, cosa que 
ells encara no han fet, ja que sempre fugen 
de la premsa. “Ryan Gosling està bojament 

enamorat del nadó”, assegura una font a la 
revista. Sobre la mare de la criatura, publi-
quen que està “més contenta que mai i se 
sent com en un núvol”. Mendes i Gosling ja 
fa tres anys que estan junts. Del nadó no-
més se sap que és una nena i l’embaràs es 
va descobrir quan ella estava de set mesos.GENT

Gaga i l’autopromo

Lady Gaga ha estat a Grècia. Allà va de-
cidir sortir al carrer a penjar cartells 
del seu nou àlbum. Al marge del còmo-
de look de treball, destaca la cara de les 
joves que l’espiaven per la finestra.

INSTAGRAMERS

INSTAGRAM

L’interès de la reina Sofia  
per qüestions paranormals

Marc Anthony es casarà per tercer cop
nim una molt bona amistat des de fa 
molts anys. Ell està content i, si ell 
està content, tots estem contents i 
l’acompanyarem”. 

Anthony i De Lima van començar 
la seva relació a principis del 2012. 
Tot i això, no ha sigut feliç des del 
principi. El gener del 2013 la parella 
ho van deixar. Després de passar un 
curt període amb l’hereva de la firma 
Topshop, Chloe Green, van tornar a 
intentar-ho. Anthony, de 46 anys, va 
estar casat amb la Miss Univers Da-
yanara Torres i amb la cantant Jen-
nifer Lopez. Té cinc fills. Una d’una 
primera relació, dos amb Torres i 
una bessonada amb JLo.e

monarques en viatges oficials en més 
de dotze ocasions. Uns moments en 

què la reina hauria aprofitat 
per preguntar-li: “Què hi 

ha de nou?”  
La reina Sofia, a 

més de curiosa, 
també seria su-
persticiosa, ja que 
tant ella com la se-
va filla Helena 
porten ulls de na-

zar. La que ha sigut 
reina d’Espanya du-

rant gairebé quatre dè-
cades –malgrat la caiguda 

de Joan Carles a Botswana, el 
tret al peu de Froilà, Corinna zu 
Sayn-Wittgenstein, el divorci de 

Marichalar o el cas Nóos– és de 
l’opinió que aquests amulets allu-
nyen els mals d’ull de les persones 
que els porten. 

Però Sofia no és l’únic personat-
ge que aixeca el cap per mirar més 
enllà. L’actriu KKate Hudson (02) i 
la seva mare –la també actriu Gol-
die Hawn– asseguren que poden 
veure els morts. Al programa brità-
nic d’Alan Carr, Kate deia: “Tant la 
meva mare com jo podem veure 
morts. En realitat no és veure en el 
sentit literal de la paraula, sinó sen-
tir els esperits”. Tot i que podria 
haver aparegut a El sexto sentido, 
l’actriu de Glee afirma que en un 
cas va veure una dona sense rostre. 
“Va ser esgarrifós”, revivia.e

Encara que en la fotografia que 
il·lustra aquesta notícia la rreina So-
fia (01) aparegui envoltada per figu-
res del mainstream espanyol com 
capellans i la política popular Ma-
ría Dolores de Cospedal, els seus 
gustos i interessos no coincideixen 
sempre amb els majoritaris. La re-
vista Vanity Fair d’aquest mes, tal 
com recollia ahir Europa Press, de-
dica un llarg espai a la monarca es-
panyola, de la qual expliquen que té 
una gran predilecció per tot el que 
és paranormal. 

La publicació posa sobre la taula la 
sintonia entre Sofia de Grècia i l’es-
criptor i periodista J.J. Benítez, que 
explica que des de fa quaranta anys la 
reina s’ha acosta a ell interessada en 
els nous descobriments d’aquest àm-
bit. L’ufòleg, autor de llibres com Mis 
ovnis favoritos i El hombre que susur-
raba a los ummitas, explica 
que en una ocasió fins 
i tot va “estar a la Zar-
zuela reunit amb ella 
i l’encara príncep 
Joan Carles” per 
parlar sobre els te-
mes en què ell és 
expert. En aquella 
trobada, segons re-
lata, la reina li va 
preguntar: “¿D’on vé-
nen?”, “Quina forma te-
nen?” o “Com són?” Una 
sèrie de qüestions que es van 
anar repetint al llarg dels anys, quan 
Benítez va arribar a acompanyar els 
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Marc Anthony i Shannon de Lima 
es casaran aquest octubre, tal com 
explicava ahir en exclusiva la pàgi-
na web d’¡Hola! La publicació es ba-
sava en les declaracions que els ha-
via fet dies abans el cantant colom-
bià Carlos Vives, que va explicar per 
al canal de televisió que ha creat la 
revista que estava convidat a l’en-
llaç. Potser sense el vistiplau del fu-
tur matrimoni, Vives va dir: “Sí, es-
tic convidat al casament, els acom-
panyaré aquell dia, esclar que sí. Te-

BARCELONA
J.C.

Una llarga trajectòria

Sophia Loren porta molts anys treba-
llats i Bibiana Fernández també. Per al 
80è aniversari de la italiana, Fernán-
dez va publicar una foto en què feien 
pizza juntes a ¿Qué apostamos?

Duel de bellesa

A la Setmana de la Moda de Milà hi 
han acudit els i les models més impor-
tants del món. Nieves Álvarez ha pen-
jat aquesta foto amb Jon Kortajarena. 
Van trobar-se a la gala amfAR. 

01 

02 

La reina Sofia va acudir dissabte a la nit a la interpretació del Rèquiem 
de Mozart a la catedral de Toledo, a Castella-la Manxa. EFE
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Quins dies pels que hem estat catalanistes tota la vida! 
Cada pas que fem per acostar-nos a la consecució de 
l’ideal suscita tant d’entusiasme com de melangia. Ens 
adonem –almenys jo– que és propera l’hora que ens 
caldrà canviar una colla d’actituds protestatàries i ne-
gatives que han esdevingut familiars al nostre espe-
rit. Ja l’adveniment de la República 
i la instauració de la Generalitat ens 
havien imposat alguns canvis 
d’aquesta mena; l’Estatut i la seva im-
plantació acabarà de capgirar el nos-
tre ordre íntim. I això, aquest tras-
bals, àdhuc quan es fa sota una onada 
d’optimisme o en una atmosfera de 
satisfacció, implica algunes recances. 
L’ànima humana està feta de tal ma-
nera que no pot evitar els encisos de 
la convivència; conviu llargament amb un obstacle, 
amb un enemic, amb una dona malèvola, amb un ti-
rà, i lluita ardentment per alliberar-se’n i al capdavall 
se n’allibera... I –paradoxa ridícula, contrasentit emo-
cionant– l’alegria del triomf no és pura i gran com sem-
blava natural que fos: l’entela, quasi imperceptible-

ment, una mena d’enyorança... Els antics catalanis-
tes no podrem evitar del tot aquesta ombra que farà 
més humana la nostra joia, que li traurà la rotunditat 
de les joies purament animals. [...]. En canvi, hi ha en 
aquest trànsit de l’ideal llargament acariciat a l’encar-
nació àcida i verdosenca, d’altres recances que no li són 

consubstancials i que hem d’esfor-
çar-nos a suprimir. L’Estatut va a 
triomfar a Catalunya amb el vot 
unànime dels catalans i el de gaire-
bé tots els no catalans afocats a Ca-
talunya que, més serens i més gene-
rosos que el senyor Unamuno, no se 
n’espanten ni se n’irriten. Si no de-
fallim, malgrat els errors recents, les 
Corts l’acceptaran amb lleus retocs 
de detall. Tindrem l’autonomia. 

L’autonomia! El dret de governar-nos! La responsabi-
litat dels nostres actes! La facultat de crear organismes 
administratius i polítics! I serà aquesta tasca construc-
tiva la que posarà a prova els nostres seny, generosi-
tat i coratge. [...] 

Carles Soldevila 1931
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Horitzontals 1. Ordiràs un pla. Vaporós. 2. Té tots els 
números per posar nerviós el locutor radiofònic. Es talla 
molt fàcilment. Se n’hi poden veure de tots els colors. 
3. Centre d’art. Oculto. Ens genera uns somnis calents. 
4. Estranya. Facilita les comunicacions a la Vall d’Aran. 
Marc internacional. 5. Radies temes revolucionaris. 
Íntim. Veïnes d’Aiguamúrcia. 6. Sala buida. Comparti-
reu un pis llogat. 7. Una casa amb l’aire força viciat. Per 
triomfar-hi, necessites nedar i guardar la roba, que tot 
vagi sobre rodes i tenir camp per córrer. 8. Viu sense 
parella. Els seus pioners eren gent que no tocaven de 
peus a terra. Litre. 9. Cap de Finisterre. Curs estacio-
nal. És d’una gran ajuda quan vols treure conclusions. 
10. Va, però torna. Aquesta ovella sol passar-la així. 
Fer malbé la roba. 11. Les teves mans estan a les seves 
mans. Un sant que motivà una concentració de nazis a 
Montserrat. 12. No és dels nostres. Per a l’home, és la 
primera pedra. El seu ús està restringit a les persones 
responsables. 13. Fa possible que el desert no estigui 
deshabitat. Motivi. 14. Vessar la meitat. El món gira al 
seu voltant. Per aquest, la manca d’autoritat no és cap 
problema.

Verticals 1. Camps. Morts de gana. 2. Final amarg. Res-
posta que trobaràs al final de l’anterior definició. El preu 
de les coses. 3. Estaré boig per algú. L’essència del creatiu. 
Instal·lar-se en plena natura. 4. Entrada de metro. Facilita 
molts enllaços. 5. T’has acabat mitja orxata. Un ase que fa 
el ruc. Canal de regatge. Les repeteixen totes les creen-
ces. 6. A Letònia té una importància capital. Acostumi a 
tirar llarg. 7. Alarmo en excés amb el meu comportament 
poc ètic. Amb aquest porc, ja cobreixes. El cor de la carxo-
fa. 8. Cal doblar-lo per aconseguir certa independència. 
S’aixeca enfadat. El català que es va mantenir neutral 
fins a principis del segle XX. 9. Humiliat, vilipendiat. S’hi 
va amb el directe, però, tanmateix, fa alguna volta. 10. Al 
centre de Ginebra. Vaig de baixa. Traci malament el camí 
cap al pol Nord. 11. Els trets característics d’una guerra. 
Aquesta es deixa portar pel corrent, però quan cal fa un 
cop de timó. Afecta la meitat del grup. 12. Les trobaràs a 
dins de les papereres. Portaria al punt de partida. 13. Qui 
el fa, se n’amaga. Un guapo de pel·lícula. 14. Deixi sense 
companyia. L’essència de les coses. Escoltava el sermó 
del capellà.
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ABANSD’ARA

En un girant històric

De Carles Soldevila (Barcelona, 1892-1967) a La Publicitat (2-VIII-1931). Fa 
vuitanta-tres anys l’ideal mobilitzador de voluntats catalanes era l’Estatut.

PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
PERIODISTA, ASSAGISTA I CATEDRÀTIC A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

[ ]

Gaudeix ‘online’ dels mots encreuats de l’ARA a  
http://passatemps.ara.cat

Va dir-ho dissabte la vicepre-
sidenta espanyola, Soraya Sá-
enz de Santamaría: “Artur 
Mas ha de reflexionar abans 
de signar el decret de convo-
catòria del referèndum del  
9-N perquè és el president de 
tots els catalans”. Per cert, 
també va dir que Artur Mas és 
president de la Generalitat 
gràcies a la Constitució, obli-
dant (no per ignorància o ma-
la fe sinó a causa de l’estrès de 
seguir tantes rodes de prem-
sa del seu cap en tants i vari-
ats idiomes) que quan els re-
besavis dels rebesavis dels 
que van redactar la Constitu-
ció del 1978 mamaven, feia se-
gles que corrien pel món els 
rebesnéts dels rebesnéts del 
1r president de la Generalitat. 
Bé, però anem a la cosa aques-
ta de ser el president de tots.  

Un president de tots, diu la 
filosofia Soraya, no pot fer se-
gons quines coses perquè dei-

xaria desemparats els ciuta-
dans que no hi estan d’acord. 
Perfecte. Però si no les fa, dei-
xa desemparats els ciutadans 
que sí que hi estan a favor i 
també deixa de ser el presi-
dent de tots. O sigui, executi la 
decisió que executi (un carril 
bici o una llei de l’avorta-
ment), sempre hi haurà algú 
que no hi estarà d’acord i, per 
tant, mai serà el president de 
tots. Llavors, què fem? Que 
tots siguin com el seu presi-
dent, que deixa podrir els te-
mes? Passa igual amb la frac-
tura social. Argumenten que 
una consulta no vinculant 
(ep, no ho oblidéssim mai ai-
xò) fa que les famílies es fotin 
els canelons de Sant Esteve 
pel cap. Ah sí? Quan qui no vol 
fer la consulta és, segons la 
majoria de les enquestes, un 
20%, ¿el que trenca la societat 
és fer el que defensa el 80% de 
la societat? Segur?

lallambregada

El president  
de tots els catalans

IU FORN - PERIODISTA
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S. Sáenz de Santamanía 
Vicepresidenta obsessionada 

a enaltir la Constitució. 
@frandomenech 

 
Apocalypse Nou 

Pel·lícula institucional  
de reestrena a Madrid  

al novembre amb motiu de la 
llei de consultes. @jepjepus 
 

BicICETA 
Mitjà de transport del PSC 

que no els permet avançar al 
ritme al qual es mou el poble 

català. @jsolec 
 

BadaloNO 
Població governada pel PP on 

l’ANC no rebrà suport per al 9-N. 
@jrmoleroyll 

 
Aventura Pons 

Innovadora revitalització  
d’un antic cinema barceloní 

per part d’un conegut cineasta. 
@jmjarrl

Envieu la vostra paraula al Twitter @diccionara 
(hashtag #diccionara),  

a facebook.com/diccionara o per e-mail a dic-
cionara@ara.cat

Coordina:  Fran Domènech

DICCIONARA

El consell

Que no us sorprengui

Un canvi de temps farà que avui hàgim de repescar el paraigua. Les pluges seran 
intenses i molt abundants al País Valencià, però també s’aniran estenent pel sud 

del país i de cara a la tarda arribaran a moltes comarques interiors.

dijous divendres

MIQUEL BERNIS

La setmana
dimecres dissabte

Dilluns, 22

Eviteu circular o estacionar el vehi-
cle en zones inundables i tingueu 
present que els vostres desplaça-
ments habituals avui es podran veu-
re afectats per la pluja.

Algunes de les precipitacions pre-
vistes per a les pròximes hores des-
carregaran amb molta intensitat i 
podran causar aiguats i inundacions 
puntuals. Sigueu prudents.

ELTEMPS

Dimarts, 23

                                                    AVUI                                                                                DEMÀ 

                                                     15 h                21 h                                                     08 h              15 h 
Barcelona                 26º               21º                                        20º          24º 
Lleida                          27º               22º                                        16º          23º 
Girona                         27º               20º                                        16º          23º 
Tarragona                25º               21º                                        19º          25º 
València                    26º               22º                                        19º          27º 
Palma                          26º               23º                                        17º          24º 
Perpinyà                   26º               22º                                        15º          25º 
Puigcerdà                 22º               16º                                         9º            18º 
Andorra la Vella   23º               17º                                        10º          20º 
Valls                             26º              20º                                        19º          24º 
Reus                            26º               19º                                        18º          24º 
Sabadell                    27º               20º                                        16º          24º

Europa
                                          MÀX.                 MÍN.                                                             
Madrid                                                                      ruixats forts 
Londres                                                                             variable 
París                                                                                     insegur 
Berlín                                                                                     ruixats  
Roma                                                                          pocs núvols 
Brussel·les                                                                       insegur 
Estocolm                                                                               plujós 
Amsterdam                                                                     insegur 
Praga                                                                                     ruixats 
Lisboa                                                                              tronades 

       25º              15º 
       18º               8º 
       19º              11º 
       15º              11º 
       27º              20º 
       15º              11º 
       13º              11º 
       16º              12º 
       16º              11º 
       25º              18º

El sol La lluna
SORTIDA POSTAALBA SORTIDA

 07.11 hores 07.38 hores 19.49 hores 20.16 hores 05.52 hores 18.49 hores
POSTA NIT FOSCA

Comparant fora de test

No és cap secret que el fre a la llei 
d’avortament del Partit Popular 
ha posat en peu de guerra la ca-

verna mediàtica més extremista. No han 
paït gens bé la marxa enrere del ministre 
Ruiz-Gallardón. Perdoneu l’acudit. La ve-
ritat és que estan que trinen i algú els hi 
hauria de dir que ja fa dies que pixen fo-
ra de test. N’hem escoltat de tots colors 
però l’altre dia a 13TV, a El cascabel al ga-
to d’Antonio Jiménez vam escoltar una 
declaració fortíssima d’una convidada 
d’una associació pro vida. La transcriu-
ré tal com va anar i que tothom pensi el 
que vulgui, però fa feredat. “¿Cuándo nos 
podremos llamar un país civilizado? ¿Cu-
ando entendamos que estas cuestiones no 
son ni de derechas ni de izquierdas? Los de-
rechos humanos no se defienden en virtud 
de cuánta gente sale a la calle o cuánta 
gente opina que sí o cuánta gente opina en 
una encuesta. ¿Pero qué es esto? Estamos 
viendo que ese horror en Irak que si deca-
pitan a uno o que si decapitan a otro. ¿Qué 
está pasando en los centros abortistas? Por 
el amor de Dios”. Esfereïdor. Un autèntic 
insult als familiars dels dos periodistes i 
del cooperant assassinats per l’Estat Islà-
mic. Vergonyós. Molt greu. I fa por que 

ningú present a l’estudi li digués absolu-
tament res davant de tal argumentació 
digna d’una pel·lícula d’Almodóvar. Tot al 
contrari. L’escoltaven amb devoció i res-
pecte com aquell qui escolta algú amb un 
mínim criteri. Silenci còmplice. Proba-
blement el ministre Ruiz-Gallardón 
l’hauria aplaudit, però ara és complicat 
que pugui trepitjar cap plató perquè s’ha 
convertit en un traïdor a la seva causa. I 
Roma no paga traïdors. A més, si jo fos ell 
m’ho pensaria dues vegades abans d’ac-

ceptar una invitació a una tertúlia caver-
nària, perquè són capaços de cremar-lo 
en una pira en horari de màxima audièn-
cia. Que Déu l’agafi confessat.  

 
FFeliç retorn, Andreu. Aquesta nit torna 
En el aire a La Sexta amb Andreu Buena-
fuente, Berto Romero i companyia. És 
una gran notícia ens ho mirem com ens 
ho mirem. Avui en dia, costa trobar a la te-
levisió generalista programes que valguin 
la pena. Cada vegada més. I et pot agradar 
més o menys Buenafuente, jo reconec 
que en sóc fan, però sempre és una alena-
da d’aire fresc. Els seus continguts mai et 
deixen indiferent. Frescor tot i els anys 
en la trinxera. Malgrat que el programa 
té unes limitacions pressupostàries evi-
dents i uns límits de contingut molt mar-
cats per Atresmedia, continua sent del 
millor de la tele. Pesi a qui pesi. Caldrà 
veure com funcionen els nous fitxatges 
en una nova temporada marcada per la 
continuïtat, però la temporada passada, 
malgrat tot el que he comentat abans, va 
ser excel·lent. Molta sort i ben trobats 
perquè la tele us trobava a faltar. A casa 
us veurem amb ganes malgrat les hores 
intempestives. 

críticatv
GUILLEM SANS - CRÍTIC DE TELEVISIÓ
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El paradís ja no és el que era
SUECS I ITALIANS. Explica un diplo-
màtic europeu que a principis de la dècada 
dels 70, en una reunió entre Olof Palme i 
Aldo Moro, el primer ministre italià li va 
preguntar al suec per què el seu país no vo-
lia entrar a l’aleshores Comunitat Econò-
mica Europea. “Perquè som un país neu-
tral”, va contestar Palme. Però Moro no en 
va tenir prou. “I què? –li va dir–. Vosaltres 
accepteu la legislació europea i entreu, 
després ja és cosa vostra si la respecteu o 
no”. Suècia no va entrar a la Unió Europea 
fins a mitjans dels 90, una dècada més tard 
que Grècia, Espanya i Portugal, i gairebé 
quaranta anys després que Itàlia. “No és 
veritat que el país sigui neutral –matisa-
va el diplomàtic–, eren un país lliure d’ali-
ances” i com que “tot s’ho prenen literal-
ment” formar part de la Unió els obligava 
a pensar en conjunt i acceptar ingerències 
dels nous socis i de Brussel·les.  

D’Estocolm a Roma, l’entrada dels su-
ecs va transformar la UE. Les polítiques 
mediambientals es van convertir, de cop, 
en prioritàries. Va aparèixer el debat sobre 
la transparència de les institucions, fins 
al punt que van aconseguir que les reuni-
ons dels consells de ministres es pogues-
sin seguir en directe, en vídeo, des de la sa-
la de premsa de l’edifici (el que no van po-
der evitar és que, aleshores, els temes es-
pinosos de l’agenda desapareguessin de la 
reunió pública i es discutissin a l’hora de 
dinar, sense càmeres a prop). 

 
“SUPERMODEL”, PERÒ NO TANT. 
Suècia va continuar sent un país amb un 
model econòmic i social propi. Un exem-
ple d’estat del benestar per a aquells que 
havien dissenyat el model social europeu. 
Els suecs estaven convençuts que vivien al 
millor país del món. Les reformes socials 
es negociaven amb la patronal i els sindi-
cats; els serveis estaven més liberalitzats 
que la mitjana europea (un procés iniciat 
pels socialdemòcrates amb el suport dels 
conservadors); eren una societat parità-
ria; i hi havia un ampli consens sobre els 
beneficis de la immigració. Però el model 
d’estat assistencial “del bressol a la tom-
ba” –com l’havien anomenat– no era tan 
transversal com es pensaven. Els grans 
suburbis nets i endreçats, construïts en 

mig del no-res als afores de les grans ciu-
tats, eren perfectes sobre el paper, però 
van acabar convertits en guetos d’exclusió 
social. Només tres mesos després que The 
Economist declarés els països nòrdics com 
“el pròxim supermodel” (un exemple de 
reinvenció del capitalisme, que combina-
va la rebaixa d’impostos, la privatització 
dels serveis –especialment de l’ensenya-
ment i la sanitat– i el manteniment d’un 
estat fort), Suècia es va trencar. Estocolm 
i Malmö van viure els pitjors aldarulls des 
de les revoltes de la fam de l’any 1917. Les 
banlieues sueques s’alçaven per denunci-
ar un “racisme institucional” i la falta 
d’oportunitats que condemnava els joves 
d’origen immigrant. De cop i volta el país 
va començar a llegir les altres xifres que 
definien el seu model. 

 
BUSCAR CULPABLES. Suècia és el 
país de l’OCDE on les desigualtats han 

crescut més de pressa els últims quinze 
anys. El nivell dels estudiants en matemà-
tiques i en comprensió lectora ha caigut 
per sota de la mitjana de l’OCDE. Les di-
ferències salarials han crescut un terç. El 
15% de la població sueca ha nascut a l’es-
tranger però l’índex d’atur entre els immi-
grants és del 35% (la mitjana del país és del 
8%). La fórmula sueca era imperfecta.  

Fa una setmana, els Demòcrates de Su-
ècia, un partit marginal d’inspiració neo-
nazi creat el 1988, es van convertir en la 
tercera força del país (amb un 13% dels 
vots) amb la promesa de retallar un 90% 
l’entrada d’estrangers. Els conservadors 
de Fredrik Reinfeldt han perdut el govern 
i un munt de vots que han comprat el dis-
curs de culpabilitzar la immigració. Els so-
cialdemòcrates s’han declarat vencedors 
amb els segons pitjors resultats de la seva 
història. El paradís suec és avui una mica 
més intolerant.

Els Demòcrates de Suècia, un partit d’inspiració neonazi, van aconseguir ser la 
tercera força del país en les últimes eleccions. FREDRIK PERSSON / EFE

Dijous. 22.00 hores. Sóc a 
l’aeroport de Venècia. Es-
pero, esgotat, el meu vol 
de tornada. He impartit 
un seminari sobre inno-

vació a seixanta directius italians. Tot 
i que som llatins i amb les nostres llen-
gües ens hauríem entès prou bé, hem 
decidit fer el curs en anglès. 

Al dinar m’han demanat on visc i de 
seguida s’han posat a parlar sobre l’in-
dependentisme.  

Parlen tots alhora. Uns pensen que la 
consulta és un referèndum vinculant. 
D’altres, que Espanya hi està d’acord. 
Un boticlasta italià diu que una Catalu-
nya independent no és viable perquè es-
tà arruïnada. Un altre diu que a Escòcia 
té sentit votar perquè el Regne Unit és 
una unió de regnes i no és el nostre cas. 
Una noia li respon que els catalans vo-
lem marxar perquè Madrid viu dels di-
ners de Barcelona. I així... M’adono que 
les mobilitzacions han tingut ressò in-
ternacional. Però la desinformació és 
gran i tampoc els fa perdre la son. 

Ara, a l’aeroport tampoc ningú no es 
preocupa per saber què està passant a 
Escòcia. Falta poc per al resultat i la 
gent mira els esports. No goso canvi-
ar el canal del monitor. Avorrit, em 
passejo una mica per la terminal. Les 
botigues són iguals a les de qualsevol 
altra ciutat: Desigual, Burberrys, Di-
esel, Ralph Lauren... Les de llaminadu-
res venen Nutella, Toblerone, Milka...  

Sec en una cadira. Un home xerra 
amb la seva filla per l’iPad amb el Face-
Time, en videoconferència, i se saluden 
i riuen en veure’s. Tres japonesos carre-
guen els seus mòbils en uns endolls ha-
bilitats i no paren d’enviar missatges. I 
jo agafo el mòbil i escric aquest article 
a les notes recordatòries, fent-lo servir 
de processador de textos. Així, quan ar-
ribi a Barcelona i tingui cobertura el po-
dré enviar a l’ARA des del taxi. 

Torno a mirar les botigues de mar-
ques globals. Tothom, jo inclòs, escri-
vim a l’smartphone. Em torno a pregun-
tar què deu estar passant a Escòcia. Els 
italians segueixen mirant els esports.

CORREPINS I BOTICLASTES

Passi  
el que passi
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