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“Tant de bo serveixi per anar cap a la pau”
Gilad Shalit, el jove soldat israelià que ahir va tornar a casa després de cinc anys de captiveri, va fer vots perquè el seu alliberament
a canvi de més de mil presos palestins serveixi per avançar cap a la pau. EFE
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elscromos
URIEL BERTRAN Els diputats de
Solidaritat tenen fama de no assistir
a moltes comissions del Parlament.
“Val la pena destacar que aquest cop
Uriel Bertran s’ha excusat”, va dir
ahir Joan Morell, president de la ComissiódelaSindicaturadeComptes,
cosaquevacausarriuresixiuxiuejos.

➷➷➷

vist
altwitter
Eduard Boet (@BoetQ)
Periodista
“Proveu un matí de passar de les tertúlies de la
ràdio i escoltar un CD amb la vostra música
preferida a tot drap. Arribareu millor a la feina”
Jaume Clotet (@jaumeclotet)
Periodista
“He sentit el xiulet tradicional d’un esmolet i he
tret el cap per veure si era Boi Ruiz. Falsa alarma”

TONI ALBÀva bromejar, durant la
cita anual dels empresaris del metall amb el president de la patronal,
Antoni Marsal, presentant-lo com a
líder de la CEOE. “Tot arribarà”, li
va respondre l’afectat. Justament
Marsal va estar entre els opositors a
Joan Rosell en la seva reelecció com
a líder de Foment del Treball ara fa
un any.

➷➷➷

Dolors Boatella (@DolorsBoatella)
Cantant
“Això de la portada de l’ABC ha sigut
una fe de etarras”

DALÍ.Aixícomlaturbulentavidade
Dalí ha donat peu a l’òpera que s’estrena avui al Liceu, Jaime Salom, autordelllibret,noveuelmateixpotencial a la vida de Miró. “Era tan bon
noi!”

➷➷➷

Rudy Fernández (@rudy5fernandez)
Jugador de bàsquet del R. Madrid
“És increïble que l’ACB no em deixi posar
«Rudy» darrere a la samarreta. Més val que no
digui el que en penso...”

SERAFÍNCASTELLANOLaGeneralitat valenciana ha tornat a fer ús
deltraductorautomàticenuncomunicat i de nou l’ha espifiat. El consellerdeGovernaciós’haconvertit,per
art de màquina, en Serafí Castellà.

Toni Soler (@soler_toni)
Periodista i historiador
“@rudy5fernandez Doncs és realment una
estupidesa, sobretot quan la Lliga ACB es canvia
el cognom pels diners quan vol”
Toni Albà (@tonialba)
Actor
“Cau, o sigui, que es tira més bé «@PuntoPelota:
Cristiano Ronaldo cau més bé que Messi segons
l’audiència de #puntopelota»”

esmoletdeparaules

Dialecte

E

lslingüistes,ambJesúsTuson
al capdavant, han fet esforços
notables per desnegativitzar
el terme dialecte. El fan sinònim de
varietat i afirmen que una llengua
només la podem parlar a través d’un
dialecte, perquè no és res més que la
suma de les seves varietats.
Però l’ús popular l’associa a una
manera de parlar que no arriba a
llengua i que estigmatitza socialment els que el fan servir. I és tan
cert que res que sigui lingüístic el fa
inferior, com que, històricament,
parlarcertsdialecteshatancatportes.
Desafiant tots aquests prejudicis,
avui joves catalans procedents de les
varietats més allunyades del central,
mantenen (quan ja fa anys que viuen
a Barcelona) els seus trets dialectals,
tot i que també són capaços de parlar
i escriure l’estàndard força millor
que molts barcelonins.

Oriol Domènech (@orioldomenech)
Periodista
“El que em faltava per veure. La nova Masia, que
porta el nom de l’Oriol Tort, i un logo gegant de
Qatar Foundation. Confiem que reflexionin”

Mantenir amb orgull el dialecte
és profundament coherent amb la
lluita per salvar el català. En altres
paraules, la defensa del català només
crearà complicitats si el món entén
que és la nostra manera de defensar
la diversitat lingüística. I per fer-ho
creïble, primer hem de respectar la
diversitat interna de les llengües.
És just el contrari del que va fer
l’altre dia el nostre president quan
va dir que a alguns nens andalusos
quan parlen castellà no se’ls entén.
Jo li diria dues coses. Primer, que
acasasevaningútécapproblemaper
entendre’ls. I segon, que perquè Mas
entengui perfectament els
nens andalusos i gallecs
cal unalluitaaferrissada
contra la diversitat lingüística que crec que
als catalans no ens
toca abanderar.

ALBERT PLA NUALART

Ramon Tremosa (@ramontremosa)
Eurodiputat (CiU)
“Si Grècia declara la fallida abans de les eleccions, el PP encara farà més diputats: els efectes
sobre el deute espanyol seran molt negatius”
Carlos R. Galindo (@carlosrgalindo)
Periodista
“Els bisbes redactaran una nota d’orientació
moral per al 20-N. Quina por! Si us plau,
que ens deixin caminar solets...”
Toni Strubell (@toni_strubell)
Diputat al Parlament (SI)
“Els Mossos s’hauran de comprar una part
de l’armilla antibales. Que l’encertin i sigui
la part on els toqui la bala!”
Joan Pons Moll (@holajoan)
Dissenyador gràfic
“Els autònoms vivim el Halloween quatre
vegades a l’any. En diem «trimestre»”

LINGÜISTA I ESCRIPTOR

el
sumari

ara

iaquí

A vegades
avancem en
tots els sentits
hir un lector em va ensenyar com s’ho fa per escoltar l’ARA. Pateix ceguesa i fa servir l’aplicació per a iPhone i una eina que li llegeix els articles en veu
alta. Amb el dit pot avançar i anar
enrere del mateix article. Hi ha molt
a millorar, em va dir, tant els que
fem continguts com els programes
de generació i reconeixement de
veu, i més en català. Per part nostra
anirem fent tant com puguem. Veure com la tecnologia ajuda a superar
barreres és un bany d’optimisme.
Ara i aquí m’heu llegit (qui sap si escoltat) entusiasta amb les xarxes socials i alhora crític amb com ens fan
ser més ansiosos i dependents. És
cert que els canvis de l’última dècada, i els que vindran, afecten la música, el cinema, la literatura, el periodisme, sobretot els seus models
de negoci. Però de tant en tant, i em
ve de gust fer-ho avui, hem de cridar
ben alt i amb eufòria que el que tenim a l’abast és un miracle. Que el
2011 les oportunitats de connectar,
veure, escoltar o llegir materials diversos són tan infinites que si no estiguéssim tan desbordats d’oferta
dedicaríem un dia sencer només a
celebrar-ho. La velocitat amb què
hem passat de descobrir amb emoció el fax a tenir l’hàbit de parlar per
Skype amb l’altra punta de món és
enorme. I si hi afegeixes tecnologia
que acosta encara més
cecs i sords al món audiovisual, la notícia
agafa una altra dimensió. Avancem en tots els
sentits.

A

CARLES CAPDEVILA
DIRECTOR DE L’ARA

latriadeldirector
■ Com a contrast amb l’eufòria
amb què celebro els avenços tecnològics, Ferran Sáez critica el
consumisme acrític de les xarxes
socials i la poca privacitat. (23)
■ Els segadors tenen l’origen en
uns versos eròtics. Un llibre ho
documenta i la Sílvia Marimon
ens ho explica (30)
■ Els dies que juga el Barça en Joan Maria Pou té article. Avui anima a anar al Camp Nou (44)
director@ara.cat
Twitter: @carlescapde
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l’editorial

L’accés al crèdit
empitjora per a
les empreses

arasí / arano
Sí

No

Joan Francesc Mira

Emilio Botín

L’escriptor valencià
ja va traduir la
Divina Comèdia i
els Evangelis,
amb unes versions
molt celebrades per
la crítica i els
lectors. Divendres
arribarà a les
llibreries un nou
repte: l’Odissea.

El president del
Banco Santander no
vol més regulació ni
taxes per a la banca,
ni tampoc una
recapitalització
general. S’entén que
ell no ho vulgui, però
la ciutadania sí que
ho vol. Sobretot tal
com ha anat la crisi.

Sí

No

Eduardo Madina

Víktor Ianukóvitx

El diputat del PSOE
és un exemple de
com s’ha d’afrontar
la fi de la violència al
País Basc. Tot i
perdre la cama en
un atemptat segueix
defensant el diàleg i
està esperançat
amb el resultat de la
conferència de pau.

El president
d’Ucraïna ha
perdut credibilitat
amb el judici a
l’ex-primera
ministra Iúlia
Timoixenko. La
Unió Europea vol
que asseguri la
independència
judicial al país.

Les empreses no tan sols no Els exàmens successius que ha
estan millorant l’accés al crè- de superar van apujant el llisdit, sinó que, segons les últi- tó del capital que se’ls exigeix.
mes dades que ahir van fer pú- I s’apliquen a tothom, amb inbliques les cambres de comerç dependència de com hagin
i l’Institut del Crèdit Oficial gestionat l’entitat. Així s’expli(ICO), topen amb traves en quen les crítiques del presivuit de cada deu casos en què dent del Santander, Emilio
truquen a la porta del banc. La Botín. Té la paella pel mànec:
cosa va empitjorar entre el ju- sempre pot dir que si els collen, aleshores no hi haurà crèliol i el setembre passats.
dit i, per tant,
Des de l’inici
tampoc es reactide la crisi, les envarà l’economia.
titats financeres
Però hem passat
han despatxat todel sistema finantes les preguntes
cer més solvent
relacionades amb
del món, segons
la sequera crediZapatero, a mig
tícia dient que la
demanda
de Cal clarificar sistema financer
préstecs ha cai- amb urgència engolit per la piconadora de les
gut radicalment, i
els balanços fusions, en bona
també que el conpel llast
text els obliga a
dels bancs per part
d’uns actius llivigilar més.
És certa que la
conèixer la gats al totxo i que
no paren de devademanda solvent
de crèdit ha bai- seva exposició luar-se. Són les
nostres subprime.
xat, però també
al risc
Ara, el deute sobiés una realitat
i després
rà, tradicional reque, per l’efecte
pèndol, s’ha pasprocedir a fugi d’inversors,
s’ha convertit en
sat d’una alegria
la
seva
la seva nova bomdesbocada en la
concessió de fi- recapitalització ba de rellotgeria.
Cal esbrinar i clanançament (sorificar amb urbretot crèdits hipotecaris i als promotors) a un gència la foto dels balanços de
zel no sempre justificat. La les entitats financeres per veubanca intenta protegir-se: ella re quina és la seva exposició
mateixa pateix problemes per real al risc que planteja el nou
finançar-se als mercats inter- escenari, i després recapitalitnacionals, i sort n’ha tingut de zar el sector a fons. No hi ha
la barra lliure que li ha donat el cap altra via per contenir la
Banc Central Europeu (BCE). crisi. I per recuperar el crèdit.
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Pròxim Orient Jornada d’intercanvi

REBUDES TRIOMFALS

Un dels fundadors de Hamàs
celebra la llibertat a Gaza.
M. SALEM / REUTERS A dalt, el soldat
Gilad Shalit saluda el primer
ministre Netanyahu. A. OHAYON / EFE

Un soldat per mil pres
El jove militar israelià Gilad Shalit torna a casa mentre
surt de la presó un primer grup de reclusos palestins
L’intercanvi d’un miler de presoners palestins pel soldat israelià
Gilad Shalit ha generat esperances
que pugui servir per aconseguir la
pau. Però la por que es reactivi la
violència no s’ha esvaït.
ANNA GARCIA
JERUSALEM

La complexa operació d’intercanvi
va arrencar de bon matí. Hamàs va
lliurar el soldat israelià Gilad Shalit a Egipte mentre 477 presoners
palestins s’esperaven per ser alliberats. Eren el primer moviment d’un
gest, en què Egipte ha jugat un paper clau, que ha de culminar amb
l’alliberament de 550 palestins més
les pròximes setmanes.
Després d’entregar Shalit, es van
alliberar 27 presoneres. Dues es van
oposar a anar a Gaza per por de represàlies. Amna Muna era una
d’elles. Condemnada a cadena perpètua el 2003, era coneguda a la presó pels seus problemes amb la resta de recluses. Desencallat l’entrebanc, Shalit va ser entrevistat per la
televisió egípcia. El soldat, prim i
una mica atordit, va assegurar que
l’havien tractat bé i va estar d’acord
amb l’alliberament dels palestins.
“Em sentiria feliç si tots els presoners poguessin recuperar la seva
llibertat i tornar amb les seves famí-

lies”, va dir el soldat. “Espero que
aquest intercanvi pugui servir per
aconseguir la pau”, va concloure.
Shalit, que fa una setmana es va assabentar del seu alliberament, va dir
que era conscient que la seva llibertat havia estat possible gràcies a les
bones relacions d’Egipte amb Israel i Hamàs.
Els palestins, de celebració

Mentre una bona part de la població
israeliana estava enganxada a la televisió seguint l’alliberament de
Shalit, desenes de milers de palestins van sortir als carrers de Gaza i
Cisjordània. Uns 180 presoners palestins van arribar a la franja, on
ahir van tancar les escoles i es va declarar festa nacional. Al pas fronterer de Rafah els esperava una delegació de Hamàs, entre ells el primer
ministre de Gaza, Ismail Haniyeh,
que els va rebre, un per un, amb petons i abraçades.
Unes 200.000 persones, en un
ambient festiu, van omplir la plaça
d’Al-Katiba per acompanyar als
seus herois. Mussa Abu Marzuq, líder de Hamàs, va afirmar a la televisió palestina que l’alliberament de
Shalit inclou també l’acceptació,
per part d’Israel, d’aixecar el bloqueig a Gaza. A Cisjordània, les classes també es van suspendre i s’han
organitzat tres dies de celebracions.

Conscient del triomf polític de
Hamàs, el president de l’Autoritat
Nacional Palestina, Mahmud Abbas,
va celebrar l’alliberament dels presoners alhora que recordava els que
encara estan engarjolats, uns 5.000.
Per primer cop, Abbas va dir que Israel li havia promès alliberar més
presoners. No va desaprofitar l’ocasió per parlar de la importància
d’aconseguir un estat palestí amb les
fronteres del 1967 i que es pugui culminar la reconciliació palestina.

El director de la Societat de Presoners Palestins i membre de l’Organització per a l’Alliberament de
Palestina, Kadura Fares, va criticar
l’acord perquè no inclou alguns dels
presoners de més alt nivell, com
Marwan Barguti. Alguns analistes
israelians creuen que Hamàs, en el
fons, no estava interessat a donar
llum verda a Barguti perquè, ara per
ara, és l’home que pot arrossegar
més simpatitzants, tant a Gaza com
a Cisjordània.

EL BITLLET

Els uns i els altres
a primera cosa que cal recordar és que no és la primera vegada
que Israel intercanvia presoners en proporcions d’un a mil o similars. Ha passat diverses vegades des del 1982, i una de molt sonada va ser a mitjans dels vuitanta, quan Israel va canviar vuit soldats
per més de quatre mil palestins de cop. Qui hi guanya? Sembla que tothom, si hem de creure en primera instància el que diuen els uns i els altres i el que mostren les enquestes i les imatges. Si tots hi guanyen, per
què no ho fan més sovint? Estem parlant de persones (per sort, aquestes estan vives), en un conflicte en què hi ha molts morts damunt la taula. En la Segona Intifada han mort en vuit anys més de mil israelians i
més de quatre mil palestins de totes les edats i condicions. I
per cert, Israel i Hamàs negocien, una manera de donar-se legitimació mútua, diguin el que diguin els uns i els altres.

L

PERE VILANOVA
CATEDRÀTIC CIÈNCIA POLÍTICA (UB)

temadeldia

ara DIMECRES, 19 D’OCTUBRE DEL 2011

Un acord que dóna aire
a Hamàs i Netanyahu

8 M
Mitzpe

Una operació complexa
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1 Israel trasllada un grup de 96 palestins

de la presó de Ketziot i un grup de
dones a la presó de Hasharon

Els islamistes recuperen la iniciativa davant d’Abbas
CISJORDÀNIA

2 Hamàs deixa el soldat Shalit

Presó de
Hasharon 1

sota custòdia de les autoritats
egípcies a la frontera

7 Ramal·lah

Tel Nof 5
e
3 Israel lliura el primer grup de

4

GAZA

3

6

ISRAEL

EGIPTE
5

Shalit arriba a Israel, a la base de
e
Tel Nof. Es reuneix amb la seva
família i Netanyahu

1

JORDÀNIA

Presó de
Ketziot

6 Un segon grup de presos

palestins arriba a Egipte

7

Un grup de presoners
palestins arriba a Ramal·lah

soners
Al pas de Beitunia, on s’esperaven desenes de palestins per rebre
al centenar de presoners amb destí
a Cisjordània, hi va haver enfrontaments entre palestins i forces de seguretat israelianes perquè Israel, a
l’últim moment, va decidir fer passar els reclusos per un altre lloc. 40
presoners seran exiliats a altres països com Síria, Qatar i Turquia.

50 km

8 Gilad Shalit arriba al seu poble,

on és rebut per una multitud

Reaccions

Diferents lectures
del mateix intercanvi
Benjamin Netanyahu
PRIMER MINISTRE ISRAELIÀ

“Entenc el dolor dels que
veuen com els assassins dels
seus familiars són alliberats.
És el millor acord possible”

Qui hi guanya a Palestina?
Amb l’acord, Hamàs aconsegueix
recuperar la iniciativa política a
dins de Palestina, després que el líder del seu rival de Fatah, Mahmud
Abbas, presentés com a president
de l’Autoritat Palestina la petició a
l’ONU per al reconeixement de l’estat palestí. Amb aquest moviment,
Abbas havia recuperat popularitat
als territoris ocupats i havia aconseguit tornar a posar la reivindicació
palestina a l’agenda internacional, i
a més havia deixat Hamàs de banda.
“Hamàs ha demostrat que és capaç
de negociar i d’aconseguir resultats
davant d’Israel, i això és el que
compta en la política palestina”,
apunta l’investigador Robert Danin,
del Council on Foreign Relations.
L’altra cara de la moneda és el president Abbas, que, més enllà dels
discursos, fa anys que no obté resultats tangibles per millorar la situació dels palestins.

Negociació
El procés de
pau continua
encallat i no
sembla que
el gest tingui
cap impacte
Precedent
Israel ha fet
al llarg de la
història més
intercanvis
com el de
Gilad Shalit

Mahmud Abbas
PRESIDENT DE L’AUTORITAT PALESTINA

“El sacrifici dels nostres
presoners no és en va. La
qüestió dels presos és una de
les nostres grans prioritats”

Al costat israelià, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, fa un pas
endavant, tot i que no es tracta de
cap gest extraordinari: Israel ha intercanviat en la seva història més de
13.000 presoners palestins a canvi
de 16 soldats. El retorn a casa dels
soldats israelians sempre ha tingut
un fort component emocional en la
societat israeliana, i amb l’acord es
fa valer la màxima de “no abandonar mai cap soldat”. També cal tenir
en compte la humiliació que representava per al poderós exèrcit israelià i els seus serveis d’espionatge
tenir un soldat capturat en un lloc
tan petit i pobre com la franja de Gaza, després d’haver-ho intentat tot,
incloent-hi bombardejos massius.
Algunes veus crítiques veuen
l’acord com un signe de debilitat, i
diuen que instigarà més segrestos.

Quins canvis implica
al Pròxim Orient?
Ban Ki-moon
SECRETARI GENERAL DE L’ONU

“Em felicito per l’intercanvi i
espero que desemboqui en
passos endavant en el
desbloqueig de Gaza”

En el panorama regional, Egipte reemergeix com a poder amb capacitat de mediació, i demostra que encara té possibilitats, més enllà dels
seus problemes interns amb una
transició cap a la democràcia problemàtica, d’actuar a la regió: “Tot
i les tensions creixents entre la po-

Per què ara?
Des que Hamàs va capturar el soldat
Shalid el 2006, ha volgut intercanviar-lo per presoners palestins. Fins
ara tots els intents (inclosa la mediació alemanya) havien fracassat. La
Primavera Àrab ha capgirat el panorama regional i ha portat tant Israel com Hamàs a posicions conciliadores. Israel ha perdut aliats claus de
les últimes dècades, com el president egipci derrocat, Hosni Mubàrak. Amb la revolta a Síria, a la frontera nord d’Israel, Tel Aviv veu trontollar un règim que no li era afí però que tampoc li posava problemes.
Alhora, el govern de Netanyahu
està molt pressionat internament
pel moviment de protesta social,
emmirallat en els indignats, que
(encara que no aborda el problema
palestí) des de l’estiu exigeix millores en l’estat del benestar i retallades dels pressupostos militars.

Com afectarà el procés
de pacificació?
Elprocésdepauestàcongelatdesdel
2008ieldiscursd’Abbasaldavantde
l’ONU, amb el veto al reconeixement
de l’estat palestí anunciat pels Estats
Units,novaservirpertornaraasseure els israelians i l’Autoritat Palestina a la taula de negociacions. Tot i
que el Quartet –format per l’ONU,
Rússia, els Estats Units i la Unió Europea– va instar les dues parts a tornar a les negociacions, les converses
segueixen encallades en la negativa
d’Israel a congelar la construcció de
colòniesalsterritorisocupats,laprecondició dels representants palestins per reprendre-les. L’intercanvi
de presos no sembla que hagi de servir per superar aquest bloqueig.e

Què canvia a dins d’Israel?

Els israelians ho veuen bé

Per a Israel ahir va ser un dia de sentiments contraposats malgrat que el
80% dels ciutadans aprovaven
l’acord. A l’alegria de rebre al seu
soldat, símbol de tots els fills que
l’estat hebreu envia al front, s’afegia
el dubte de si aquest intercanvi podria afavorir nous atacs terroristes.
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, conscient del
preu pagat, va insistir, des de la base aèria Tel Nof, on Shalit es va reunir amb els seus pares, en el deure de tot primer ministre de tornar
un soldat captiu a casa seva.
L’últim pas d’aquesta primera fase, amb una complicadíssima coreografia política, va ser Mitzpeh Hila, on viu la família Shalit i on va ser
traslladat el jove després de l’exhaustiu reconeixement mèdic que
se li va fer a Tel Nof.
Desenes de simpatitzants, amb
banderes israelianes, saltaven d’alegria als voltants de la casa dels Shalit. Ahir va ser un dia històric al Pròxim Orient, d’importants gestos que
podrien tenir la seva continuació el
26 d’octubre, quan el Quartet es reuneixi amb israelians i palestins per
rellançar el procés de pau.e

és enllà del drama
humà que hi ha al
darrere de l’intercanvi de presoners
entre Hamàs i Israel,
l’acord per alliberar el soldat Shalid
té guanyadors i perdedors a Israel i
Palestina. No sembla evident, però,
que el gest tingui cap impacte per rellançar les negociacions de pau.

M

mar
Mort

Font: Elaboració pròpia / Gràfic: ARA
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de Rafah. Fa les primeres
declaracions a una
televisió egípcia

CRISTINA MAS

Jerusalem
Je

BARCELONA

presos palestins a la Creu
Roja, al pas de Kerem
Pas de
Shalom amb Gaza
Kerem
Shalom
halom

4 Shalit creua la frontera

blació i el consell militar que governa Egipte, el govern post-Mubàrak
ha demostrat que pot seguir jugant
un paper significatiu”, explica Phyllis Bennis, politòloga de l’Institut
Transnacional d’Amsterdam.

Anàlisi

QUI GUANYA I QUI PERD

✔
✔
✔
✘
✘

Hamàs
Amb l’acord, la facció islamista aconsegueix
recuperar la iniciativa política a Palestina.

Netanyahu
Compleix la màxima de “no abandonar mai
cap soldat” i reforça el pes de l’exèrcit.

Egipte
Emergeix com a poder amb capacitat de
mediació i demostra els seu paper decisiu.

Mahmud Abbas
No ha tingut cap paper en les negociacions
per alliberar el soldat israelià.

Forces de seguretat d’Israel
Tot i les incursions i atacs a Gaza, durant 5
anys han estat incapaces d’alliberar Shalit.
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Batasuna insta
ETA a plegar
i fa irreversible
el procés de pau
Assumeix íntegrament els cinc punts
de la conferència de Sant Sebastià
Crònica

DANIEL GÓMEZ
SANT SEBASTIÀ

antiga Batasuna està
més que satisfeta dels
resultats de la Conferència de Pau. Un dels
portaveus de l’esquerra abertzale, Rufi Etxeberria, entén
que les aportacions de la delegació
internacional a la reunió de Sant Sebastià “obren un nou temps” al País Basc, i això li fa pensar que “la pau
està més a prop que mai”. En una
compareixença que volia ser “solemne”, celebrada en un hotel donostiarra, l’esquerra abertzale mostrava el seu “total i decidit suport a
totes i a cadascuna de les conclusions” apuntades pel grup de Kofi Annan, l’exsecretari general de les Nacions Unides, que dilluns va ser a la
Conferència de Pau. Era la seva manera de dir –evitant l’emplaçament
directe– que ETA ha de seguir les
recomanacions dels mediadors i
cessar definitivament la seva activitat armada. En el torn de preguntes
posterior, el polític guipuscoà deixava a banda el to escrit més genèric
i era una mica més explícit: “El que
esperem és una resposta positiva
d’ETA a la interpel·lació que li ha
traslladat la Conferència, i serà la
mateixa ETA la que respondrà quan
ho consideri oportú”.
El regust irlandès de la declaració
agrada als independentistes bascos.
Tres dels sis mitjancers que van participar en la cimera –Gerry Adams,
Bertie Ahern i Jonathan Powell–
van ser protagonistes destacats dels
acords de pau entre l’IRA i el Regne
Unit. Les referències al diàleg i a la
política per resoldre els problemes i
la inclusió d’una consulta a la ciutadania com una mesura més que pot
contribuir a una pau duradora evoquen el conflicte d’Irlanda del Nord
entre republicans i unionistes.

L’

Acompanyat d’una trentena de dirigents de diferents èpoques de l’esquerra abertzale, Etxeberria destacava que la Conferència “ha plantejat de manera clara l’existència d’un
conflicte polític que necessita una
solució política” i del concurs de totes les forces basques –també del
PP– per superar-lo.

Estratègia
Els abertzales
celebren que
es reclami
Una taula política a la vista
La nova esquerra abertzale ja pen- una “solució
sa en el dia després de l’esperat política” per al
anunci d’ETA i pretén impulsar lla- conflicte basc
vors una taula de partits per “desenvolupar un clima de diàleg constructiu” que condueixi a “un acord democràtic a Euskal Herria basat en el
seu reconeixement nacional i en seu
dret a l’autodeterminació”. I fa una
crida a la “classe política” per “esforçar-se per construir la pau i fer possible una solució definitiva” al problema basc. Amb aquesta proposta,
els independentistes intenten posar
les bases d’un fòrum de diàleg multilateral, que és una de les recomanacions del punt quatre de la declaració dels experts internacionals.
La Conferència de Pau de Sant
Sebastià ha recuperat així la fórmula de les dues meses que es van intentar articular durant el frustrat
procés de pau del 2005-2007. Ales-

Reacció
El govern
basc no
mourà fitxa
fins que ETA
anunciï la fi de
la violència

BATASUNA REAPAREIX

Moltes cares conegudes de
l’antiga Batasuna es van posar
darrere de Maribi Ugarteburu i
Etxebarria per donar suport a
la Conferència de Pau. EFE

hores només va funcionar, durant
uns mesos i amb alts i baixos, la integrada per ETA i el govern espanyol –la “taula tècnica”–, mentre
que la taula de partits –la política–
mai no es va arribar a posar en marxa, i aquesta va ser una de les causes del fracàs d’aquell intent negociador. Tot i que la paternitat
d’aquest doble sistema de diàleg cal

EL BITLLET

Tic-tac, tic-tac...
ant en el rictus de Mariano Rajoy
d’ahir com en l’histerisme de la
premsa madrilenya s’endevina la por
del nou escenari que s’aproxima, el de l’absència de la violència. Però no són els únics
amb aquest neguit en sentir el tic-tac, tictac del rellotge que marca el final d’ETA.
Ni tan sols l’esquerra abertzale sap amb
exactitud quin és el camí que s’obre a partir d’ara. Les incògnites són moltes. La desaparició d’ETA facilitarà la unitat abertzale o desencadenarà una lluita aferrissada
per l’hegemonia? Com respondran les víc-

T

times del terrorisme? Com somatitzaran
els últims reductes pro etarres una derrota que es vol fer passar per decisió unilateral? Què farà l’Estat ara que es queda sense el seu principal argument per no abordar el conflicte territorial? De moment, ja
hem vist dirigents de Batasuna com Rufi
Etxeberria amb americana i corbata. I algunes víctimes i etarres penedits han començat pel seu compte el procés de reconciliació. És l’escenari que haurà de gestionar
Rajoy. Tic-tac...

atribuir-la al president dels socialistes bascos, Jesús Eguiguren, l’esquerra abertzale ràpidament se la
va fer seva i la va convertir en el seu
mètode per aconseguir la pau sota el
nom d’Orain Herria, Orain Bakea.
Mentrestant, el PNB adverteix a
ETA que el temps s’acaba i que és
hora de prendre una decisió definitiva. Aralar i Eusko Alkartasuna
–socis electorals de l’esquerra
abertzale en la coalició Amaiur–,
també esperen el comunicat d’ETA
en què anunciï que no agafarà mai
més les armes. El conseller d’Interior basc avisava ahir a ETA que “la
pilota és a la seva teulada”. Rodolfo Ares afegia que “els abertzales
radicals necessitaven el suport de la
conferència internacional per reclamar a ETA l’abandó de totes les
activitats terroristes”. L’executiu
de Vitòria no se sent concernit per
les recomanacions dels mediadors,
entén que només a ETA li toca pronunciar-se sobre la violència i
anunciar que plega. “El govern
basc, per tant, no es planteja cap
moviment”, advertia la conselleraportaveu, Idoia Mendia.e

DAVID MIRÓ
SUBDIRECTOR

DANIEL GÓMEZ ÉS EL CORRESPONSAL
DE CATALUNYA RÀDIO A EUSKADI
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Madrid diu que la cimera és
part de la litúrgia final d’ETA
Rubalcaba no va beneir el PSE perquè hi participés
Fins que l’organització terrorista
no faci un pas definitiu, el govern
espanyol es mantindrà “impassible”. Creu que la Conferència de
Pau forma part d’un procés intern
per justificar-se al món abertzale.
JOAN RUSIÑOL

La treva que ETA va decretar a principis d’any va posar en
marxa un guió molt pensat però que
no comptava amb un possible avançament electoral a l’Estat. La decisió de José Luis Rodríguez Zapatero de convocar els ciutadans a les
urnes el 20-N ha tensionat tots els
actors polítics i els ha obligat a resituar-se. En canvi, el govern espanyol ha aconseguit treure’s de sobre
bona part de la pressió mediàtica i
carregar-la en els aspirants a la presidència, sobretot en Mariano Rajoy. Des d’aquesta posició de relativa comoditat, la Moncloa s’ha limitat a treure ferro a la Conferència de
Pau i ha xutat la pilota a la teulada
d’ETA. Zapatero considera que les
conclusions són “un paper més” que
forma part de la “litúrgia” per justificar davant de l’esquerra independentista basca el final de tants
anys de violència.
L’encarregat d’explicar el punt
de vista del president del govern espanyol va ser el ministre de la Presidència, Ramón Jáuregui, amb una
àmplia trajectòria a la política basca. En una entrevista a la Cadena
SER, va assegurar que el seu govern
no se sent “concernit ni interpel·lat”
per les conclusions dels mediadors

MADRID.

Estratègia
El govern de
Zapatero no
acostarà, de
moment, els
presos d’ETA
a Euskadi
Optimisme
“Podem estar
tocant la pau
amb la punta
dels dits”,
afirma
la Moncloa

internacionals, que considera “relativament decebedores”. Pel ministre, la cimera de dilluns només buscava la cobertura del món abertzale en el tram “final” de l’existència
de l’organització terrorista, que
“sempre” ha buscat “aquesta mena
d’intervenció internacional”. Més
enllà de la reunió, però, la Moncloa
subratlla que ara cal veure el got mig
ple: “Podem probablement estar tocant la pau amb la punta dels dits”,
va dir Jáuregui. Per si de cas, Zapatero no vol tornar a picar-se els dits
i va avisar que no pensa fer “cap
gest” per modificar la política penitenciària de dispersió.
Rubalcaba vol prudència

Seguint el discurs de Madrid, el candidat socialista a la presidència del
govern i exministre de l’Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, va desmarcar-se de la conferència i de la participació dels seus companys bascos.
Va afirmar que no havia donat el
“vistiplau” a la presència del PSE a
la reunió, si bé Rubalcaba té en el socialisme basc i en el lehendakari,
Patxi López, el seu principal puntal
dins del partit. Ahir la dreta mediàtica espanyola els va arribar a titllar de “tontos útils”.
L’aspirant socialista va optar per
demanar “prudència, unitat i fermesa” perquè s’està “davant del final del terrorisme”. Amb la vista posada ja en una eventual escenari de
pau, l’expresident Felipe González
va advertir que el relat final l’escriuran “els demòcrates”. El de Sant Sebastià el veu “equivocat”.e

Rajoy mante l’immobilisme i el rebuig del PP
El president del PP i candidat dels
populars a les eleccions espanyoles,
Mariano Rajoy, va evitar ahir posicionar-se sobre la Conferència de
Pau celebrada dilluns i va assegurar
que el que és important és que existeixi un comunicat d’ETA “dient
que abandona de manera definitiva
i incondicional la seva activitat criminal”. Rajoy, de visita ahir a Biscaia, va afirmar que no volia “contribuir a la cerimònia de la confusió” i
que no tenia sentit pronunciar-se
sobre la fi de la banda armada fins
que no hi hagi un comunicat defini-

tiu. El candidat del PP va afegir que
es pot derrotar el terrorisme des de
la llei, des de l’estat de dret i des de
la democràcia, no va voler opinar
sobre la declaració de l’esquerra
abertzale en què assegurava que assumia les conclusions de la cimera
de dilluns. Rajoy va tancar la qüestió fent seves les declaracions efectuades ahir pel president del PP
basc, Antonio Basagoiti, que va indicar que les conclusions de la trobada internacional eren “inacceptables per a qualsevol demòcrata”.
Esteban González Pons, vicesecretari de comunicació dels populars, va considerar ahir que els socialistes bascos van cometre una
equivocació “greu” a l’hora d’anar
a la Conferència de Pau de Sant Sebastià i va afegir que “intentar donar una sortida noble a ETA és fer
el joc a Batasuna i als seus amics”.
González Pons va posar en dubte
que el conflicte basc sigui “l’última guerra que hi ha en marxa a
Europa” i va afirmar que “no hi ha
hagut una guerra, però sí víctimes
i botxins”.

El ministre de la Presidència, el basc Ramón Jáuregui, va explicar ahir la posició del seu
govern respecte de la Conferència de Pau. Creu que el final d’ETA és a prop. M.H. DE LEÓN / EFE
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Eduardo Madina
DIPUTAT DEL PSOE I VÍCTIMA D’ETA

“Res pot parar la
sensació de pau que
viu la societat basca”
Reacció “El PP no hauria de tenir por d’un escenari
de fi del terrorisme que no sigui gestionat directament per ells” 20-N “Espero que la proximitat de les
eleccions no generi distorsions ni dificultats”
NARCÍS PRESAS

Eduardo Madina és una de les joves
promeses del PSOE. Militant del socialisme basc, una bomba d’ETA al
seu cotxe el va deixar sense cama.
Malgrat l’atemptat, sempre ha defensat el diàleg com a via per superar els conflictes.
¿És més a prop la pau a Euskadi
després de la Conferència de dilluns a Sant Sebastià?
Des de fa uns mesos vivim un temps
excepcionalment marcat per l’esperança de pau a Euskadi. Crec que tot
el que ha anat passant els últims mesos ha suposat un element d’acceleració. A veure si la Conferència també ho és. La notícia de dilluns és que
per primer cop en cinc dècades l’esquerra abertzale ha demanat que pari el que denominen lluita armada, o
terrorisme, com se n’hi vulgui dir.
És un fet inèdit.
El fet important és que per primera vegada –amb l’acompanyament
internacional, d’empresaris i organitzacions pacifistes– destacats dirigents de Batasuna han demanat a
ETA que pari.
Li va agradar el contingut de la declaració?
Em quedo amb el punt 1. Té tanta

importància en termes històrics
que tota la resta em sembla clarament secundari.
¿Li hauria agradat que hi participessin el PP i els governs basc i espanyol?
El PP, sí. Els governs no han de participar en una conferència organitzada per organitzacions privades.
Va faltar-hi el PP. Està abocant-hi
un excés de soroll i desconfiança
que no pot parar una realitat: que la
societat basca viu una sensació de
pau com mai abans. Res no es pot
parar ni amb paraules bordes ni
amb l’excés de soroll que estan abocant aquest dies a l’opinió pública.
Aquest nou escenari hauria estat
possible sense l’aparició de Bildu?
Més aviat hauria estat impossible
senselacreaciódelescondicionsperquè succeís, i això s’ha produït
aquestsúltimssetanys.Cinccúpules
d’ETA desarticulades. Un procés de
pau en què la democràcia va sortir
mésfortaiETAmésdèbil.Vamapostar molt fort. Ens van insultar de totes les maneres possibles. El més suau que ens van dir és que érem traïdors. Res del que està passant seria
possible sense aquests 7 anys.

Eduardo Madina va ser ahir a Girona per participar en un acte del PSC. CÈLIA ATSET

Objectiu
“El govern
espanyol ha
d’assegurar la
sostenibilitat
de la
pau”

Com hauria de reaccionar el govern central davant l’anunci de

l’abandonament de la violència per
part d’ETA?
Primer de tot, hauria de celebrarho. Si ETA anuncia que deixa les armes complirem el somni de diverses generacions. Seria una grandíssima notícia. Si passa, s’obrirà una
nova etapa a tots els efectes.
Hi hauria d’haver algun gest per
part del govern espanyol?
Hauria de demanar a la dreta espanyola que deixés de dificultar amb
el llenguatge i amb les seves posicions polítiques la unitat de la democràcia. Seria fonamental. Això i la
gestió d’estabilització de la pau. Assegurar la sostenibilitat d’un escenari d’absència de violència.
I el govern basc?
També ha de saber configurar escenaris d’unitat democràtica i de sostenibilitat de la pau i de la llibertat.

Fer impossible tornar enrere, a escenaris de terrorisme.
Quin paper espera del PP?
Demanaria que no tingués por d’un
escenari de fi del terrorisme que no
sigui gestionat per ells. No dic que
tinguin por de la fi del terrorisme,
que sé que no, sinó por de no gestionar-lo ells. Que vinguin, i que en
formin part, perquè també hi han
fet molt, i han passat molt de patiment. Que vinguin a participar d’un
escenari d’estabilització de pau i llibertat que no tingui marxa enrere.
La campanya electoral pot dificultar el procés?
No hem actuat mai en clau electoral.
Espero que la proximitat de les eleccions no generi distorsions ni dificultats davant d’aquesta nova realitat: avui l’esperança de la societat
basca és més alta que mai.e

La Generació Lluch es prepara per l’endemà de les eleccions
per aquesta demarcació, Àlex Sáez.
Més enllà de les eleccions, l’acte va
tenir una lectura generacional en
clau interna, amb la mirada posada
a l’endemà del 20-N. El polític gironí va dir de Madina: “Ets un referent
per a tots nosaltres i estic convençut
que encara ho seràs més en el futur”.

JOAN RUSIÑOL
MADRID. Els resultats del PSOE el
20-N determinaran si Alfredo Pérez
Rubalcaba té prou força per optar a
la secretaria general del partit, que
a la primavera deixarà vacant José
Luis Rodríguez Zapatero. Si, com
prediuen les enquestes, la patacada electoral els situa per sota dels
mals resultats de Joaquín Almunia
l’any 2000, ningú dubta que la militància començarà a buscar un nou
líder per encapçalar un projecte renovat de dalt a baix. El secretari general del grup socialista al Congrés,
Eduardo Madina, apareix cada cop
amb més força a les travesses.
El polític basc va ser ahir a Girona fent costat al cap de llista del PSC

Defensors del diàleg

El cap de llista del PSC per Girona, Álex Sáez, va
rebre ahir el suport d’Eduardo Madina. ACN

Si aquesta generació, que ronda
entre els 35 i 40 anys, té un referent comú és l’exministre Ernest
Lluch. Seguint el seu exemple, Madina ha estat sempre un ferm defensor de la paraula per acabar amb
el terrorisme. Amb 26 anys, quan
era el líder de les Joventuts Socialistes d’Euskadi, va ser víctima
d’un atemptat.

Ahir Sáez va anar més enllà de les
tesisoficialsdelPSOEivacelebrarels
passos que s’estan fent a Euskadi. Els
va qualificar de “bones notícies” i va
dirquel’exministredeSanitat“hauria
estat a la conferència de Sant Sebastià” perquè “era partidari del diàleg
fins i tot en els moments més durs”.
L’actual responsable del ministeri, Leire Pajín, amiga de Madina,
també s’ha emmirallat sovint amb el
polític català, el pare de la cobertura sanitària estatal. Aquest pinyol,
ben vist per rubalcabistes i zapateristes, tornaran ben aviat al Congrés
i, des d’allà, poden tenir un paper
destacat en la nova etapa que s’obrirà al socialisme espanyol. Sáez va recordar ahir que és una generació
amb “moltes coses en comú”.e
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Les autonomies, forçades a
estalviar 7.500 milions d’euros

ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

enbreu

El compromís és tancar el 2011 amb l’1,3% de dèficit

Candidatura republicana
Bosch apel·la a la fraternitat
amb CDC de cara al 20-N

Els consellers d’Economia del PP en l’últim Consell de Política Fiscal, al mes de juliol. MANUEL H. DE LEÓN / EFE

El ministeri d’Economia ja té una
programació dels plans de reequilibri financer de les autonomies. El
2011 hauran d’estalviar fins a 7.500
milions. El pla de dèficit de Catalunya, però, encara no s’ha aprovat.
MANEL MANCHÓN
BARCELONA. El ministeri d’Economia i Hisenda vol complir el seu objectiu. La vicepresidenta econòmica, Elena Salgado, es juga la seva
pròpia credibilitat, encara que el govern espanyol socialista pugui estar
ja de sortida. Però del que es tracta,
sobretot, és de complir amb la Unió
Europea i aconseguir la confiança
dels mercats. I l’objectiu és acabar
l’any 2011 amb un dèficit del 6%.
D’aquest percentatge, les autonomies no poden passar de l’1,3%. Per
fer-ho, les 12 comunitats que tenen
aprovats els seus plans de dèficit
preveuen estalviar uns 7.500 milions d’euros i ingressar uns 3.500
milions addicionals.
Totes les comunitats havien de
presentar els seus plans de dèficit.
Però Catalunya i Castella-la Manxa encara no els tenen aprovats. El
conseller d’Economia, Andreu MasColell, va deixar clar, en la seva entrevista amb la vicepresidenta Salgado, que no podia arribar a l’1,3%,
i que tancaria en el 2,4% de dèficit.
Mas-Colell, però, sí que s’ha compromès a arribar a l’1,1% de dèficit el
2013, l’objectiu per a totes les comunitats autònomes. Serà llavors quan
el conjunt de les administracions
públiques, segons l’acord amb la

Unió Europea, no podrà superar el
3% de dèficit. Malgrat els esforços
del govern espanyol, diversos organismes i bancs d’inversions han posat en dubte que Espanya pugui
complir. Salgado, però, hi insisteix.
El que ha fet ara el ministeri és
agrupar tots els plans de les comunitats, tret de Catalunya i Castellala Manxa. Tampoc figuren Madrid
i La Rioja, perquè no estaven obligades a presentar els plans econòmics
financers (PEF), ni Castella i Lleó.
L’agrupació de les xifres, per oferir
més transparència, tal com es va
comprometre Salgado en l’últim ple

El pla de Mas-Colell i
les peticions de Salgado
El govern espanyol manté l’objectiu d’arribar a finals del 2011 amb
el 6% de dèficit. Segueix insistint a
Catalunya que no pot superar
l’1,3%, però el Govern ja li ha transmès que no ho pot aconseguir. El
conseller d’Economia, Andreu
Mas-Colell, valora la tasca de la vicepresidenta Elena Salgado, però
ha deixat clar que la Generalitat
arribarà al 2,4%. Els mesos van
passant i tot dependrà de la capacitat del govern espanyol de reduir en altres partides, admetent que
les autonomies tindran moltes dificultats per arribar a l’1,3% malgrat els plans de dèficit aprovats.
En l’horitzó hi ha el fons de competitivitat que l’Estat ha de donar a la
Generalitat, uns 1.000 milions.

del Consell de Política Fiscal i Financera, del 27 de juliol, permet
veure la reducció per partides de
despesa.
Andalusia

A Andalusia hi ha el compromís
més important per reduir en el
capítol de personal fins a 510,9
milions d’euros. Hi ha també una
reprogramació d’inversions en
infrastructures per valor de 161
milions d’euros. Amb tot, el govern andalús preveu reduir la
despesa en 1.030 milions d’euros, i augmentar els ingressos en
1.467 milions. El resultat ha de
ser un dèficit per al 2011 de
l’1,3%. Pel que fa als ingressos, es
preveu ingressar 951,7 milions
per la venda de patrimoni, un impost sobre bosses de plàstic, per
valor de 30,2 milions, o un impost sobre dipòsits de clients de
les entitats financeres, que hauria de proporcionar 132 milions.
País Valencià

Una altra de les comunitats que
fa una retallada important en el
capítol de personal és el País Valencià, amb un estalvi de 371,2
milions d’euros. També gràcies a
“la reordenació de plantilles de
sanitat i educació”, que suposarà
un estalvi de 33,3 milions i 30,7
milions. Respecte al capítol d’ingressos, el govern valencià preveu aconseguir fins a 429,7 milions d’euros per la venda d’immobles de la Generalitat. L’objectiu? L’1,3% de dèficit.e

El candidat d’ERC al 20-N, Alfred Bosch, va apel·lar ahir a
la “fraternitat” nacional amb CDC durant la presentació
del seu llibre I ara què?, a la seu d’Òmnium. Ho va dir dirigint-se al director de la fundació CatDem (de CDC), Agustí Colomines, que va participar a l’acte juntament amb
l’escriptor Josep Ramoneda i l’arquitecte Oriol Bohigas,
“convençut” per les tesis de Bosch. El cap de cartell de la
coalició ERC - RCat - Catalunya Sí es va proposar ahir ser
la veu dels sobiranistes del 10-J a Madrid. En la presentació dels candidats republicans a les eleccions espanyoles, Bosch va deixar clar que s’ho juga tot a la carta
de la retòrica independentista. “La majoria dels que
vam ser al 10-J compartim la necessitat que l’independentisme català enviï un missatge clar a Madrid”, va clamar Bosch –acompanyat del centenari candidat a senador, Moisès Broggi–, que va erigir ERC com a “única veu
clarament independentista a Madrid”.

10

societat

DIMECRES, 19 D’OCTUBRE DEL 2011

ara

INFRAESTRUCTURES

El corredor serà mediterrani
La Comissió Europea anunciarà avui la inclusió de l’eix a la xarxa prioritària transeuropea
Brussel·les farà aquest migdia una
aposta clara pel Corredor Mediterrani, que queda incorporat a la xarxa de transport prioritari. L’eix Atlàntic també hi serà i el Central
s’hi inclou de manera parcial.
I. PUJOL / C. ARBOLÍ / A. GARCIA
BARCELONA. Avui a les 12.30 h el co-

missari de Transports de la Comissió Europea, Siim Kallas, anunciarà
les línies ferroviàries que s’inclouran a la Xarxa Transeuropea de
Transport. El Corredor Mediterrani, l’eix ferroviari de mercaderies
que ha d’unir Algesires amb la Jonquera, figurarà a la llista, esmenantse així la decisió del govern de José
María Aznar, que l’any 2003 no va
creure convenient incloure aquest
eix en la llista de xarxes prioritàries.
La decisió contribuirà en gran
mesura a acabar amb el concepte
d’Espanya radial que ha governat la
política d’infraestructures espanyola durant les últimes dècades,
amb la faraònica xarxa de l’AVE
com a cas paradigmàtic (el govern
espanyol ha invertit ja 97.000 milions d’euros en el tren d’alta velocitat, que va connectar Madrid i Sevilla fa quasi vint anys, i el servei encara no ha arribat a Figueres).
L’ofensiva política i empresarial
a Brussel·les, que s’ha intensificat
durant les últimes setmanes, ha
acabat donant fruits.

Què dirà avui la Comissió?
Segons ha pogut saber l’ARA, el comissari europeu de Transports donarà avui llum verda a la inclusió
del Corredor Mediterrani a la xarxa prioritària. Concretament el
traçat elegit serà el que connectarà la Jonquera amb Cartagena a
través del litoral. En aquest punt la
línia es desviarà per l’interior fins
a l’altura de Còrdova i des d’allà
enllaçarà amb Algesires. D’aquesta manera el Corredor Mediterrani s’ha imposat a l’eix semimediterrani, una opció que suposaria
desviar la línia ferroviària fins a

Madrid, amb una antena que connectés amb València.
La Comissió Europea s’ha decantat també pel Corredor Atlàntic, que
ha de connectar Algesires i Portugal
amb França a través de Madrid i el
País Basc.
El Corredor Central, eix que uniria Portugal i Algesires, Madrid,
l’AragóiFrança,noméss’haincorporat de manera parcial, descartant el
túnel de 40 quilòmetres pels Pirineus. De fet aquest tercer eix servirà d’intercanviador entre els corredors Atlàntic i Mediterrani. Així, el
mapa que anunciarà Kallas inclourà
unaconnexióentreelsdoscorredors
aprovats, el Mediterrani i l’Atlàntic.
Aquest enllaç ferroviari connectarà
els dos eixos a través de Saragossa.

Garanties
La Comissió
Europea en
finançarà el
10% i en
garantirà
l’execució

Què suposa aquesta
decisió?
La llista de corredors inclosos a la
xarxa transeuropea indica quins
projectes són prioritaris per a Brussel·les en l’horitzó del 2030.
La incorporació del Corredor
Mediterrani suposa que aquest
eix serà cofinançat per la
Unió Europea (que aportaria prop d’un 10% del cost
total, que podria rondar
els 41.500 milions d’euros) i, el que podria esdevenir més important,
que la Comissió es compromet a garantir-ne
l’execució, excepte en
els trams que ja estan
construïts, com l’alta
velocitat entre Tarragona i Barcelona
o la connexió internacional Figueres-Perpinyà.

La UE destinarà 40.000 milions
d’euros en els projectes de transports i d’energia que declari prioritaris, dels quals 21.700 milions aniran a parar a una dotzena de corredors de transport ferroviari de mercaderies de regions europees
considerades estratègiques.
Brussel·les disposa de 10.000 milions d’euros més procedents dels
fons europeus de cohesió.

moment de plantejar capricis ni
plans de reequilibri territorial no
justificats econòmicament. Les
restriccions econòmiques imposades per la crisi internacional han
obligat el govern europeu a prioritzar i aquest factor ha jugat a favor
de l’eix Mediterrani.
Aquest corredor de gairebé 1.300
quilòmetres uneix quatre comunitats autònomes (Catalunya, el País
Valencià, Múrcia i Andalusia) i aglutina gairebé la meitat de la població
Qui hi guanya?
La Comissió Europea ha reiterat espanyola i el 40% del producte indurant els últims mesos que la llis- terior brut (PIB). El Corredor Meta de corredors prioritaris es con- diterrani serà un baló d’oxigen en
plena crisi, ja que crearà miformaria seguint
lers de llocs de treball i concriteris de retorn
tribuirà a la reactivació
socioeconòmic
econòmica espanyola.
de les inversiA més, dotarà el teixit
ons. És a dir,
econòmic d’una eina pono era el
tent de connexió amb Europa, el principal destí de
les exportacions espanyoles (el Corredor Mediterrani concentra el 60% de
les exportacions espanyoles a Europa i el 70% de les
B
Barcelona
a
exportacions agràries). La
taxa d’evacuació ferroviària
d’Espanya és només del 4%,
enfront del 18% del conjunt
d’Europa.

El projecte
escollit

Castelló
València

Alacant
A

Cartagena

Màlaga
Algesires
g

Qui en són els impulsors?
Durant els últims anys la defensa
del Corredor Mediterrani ha recaigut gairebé en solitari als empresaris i la societat civil, que sovint s’han
queixat de la falta d’influència política en un projecte a llarg termini.
L’associació Ferrmed, presidida
per Joan Amorós, ha assumit el lideratge d’aquesta causa. Darrere
d’aquesta entitat hi ha bona part de
les multinacionals que operen a Espanya, que veuran incrementada la
competitivitat de la seva activitat a
l’Estat. Alguns dels grups empresarials membre de Ferrmed són Seat,
Ford, Mango, Vossloh, Alstom, Volvo, Abertis, Applus+, Bombardier,
Decathlon, DB Schenker, Celsa i Ciments Molins.

Font: Elaboració pròpia / Gràfic: ARA

Màxima expectació a Brussel·les
LAIA FORÈS
BRUSSEL·LES

El comissari europeu de Transports, Siim Kallas, anunciarà aquest
migdia els projectes ferroviaris que
s’incorporen a la llista d’infraestructures prioritàries. Fins llavors,
el secretisme a Brussel·les és absolut, tot i l’enorme expectació que hi
ha. “Estan tan preocupats perquè
no es filtri, que a la Comissió Europea ni tan sols han imprès mapes
per repartir-los entre els governs
interessats. No volen que ningú els
vegi abans que es faci públic”, expliquen fonts diplomàtiques espanyoles. Al Parlament Europeu també es

Prevenció
La CE ni tan
sols havia
imprès mapes
per evitar
filtracions

respirava optimisme entre els diputats catalans. Ja fa dies que
l’eurodiputat de CiU, Ramon
Tremosa, es va mostrar convençut que la Comissió declararà prioritari el Corredor Mediterrani.
Des d’ICV, Raül Romeva creu que
els arguments a favor de l’eix ferroviari mediterrani “són molt
clars”. La UE destinarà 40.000
milions d’euros en els projectes
de transports i d’energia que declari prioritaris per al període
2014-2020, dels quals 21.700 milions aniran a parar a una dotzena de corredors de transport ferroviari de mercaderies considerats estratègics.e

EL BITLLET

L’hora de l’eficiència econòmica
a selecció del Corredor Mediterrani imposa l’eficiència econòmica com a criteri de priorització. Caldrà estar atents a tres
qüestions no menors. Primer, saber amb exactitud el seu traçat
i que es confirmi que no es manté tot el seu recorregut fins a Algesires
i en quin punt serà modificat i anirà cap a l’interior. Segon, serà determinant conèixer si s’exigirà un programa d’inversions a curt i mitjà
termini i quina és la data límit per a la posada en marxa, ja que difícilment Espanya tingui els recursos necessaris. Tercer, els requeriments
associats al cofinançament permetran saber si el govern tindrà marge per assignar discrecionalment els fons europeus.
Aquesta preocupació distributiva pren importància amb
l’existència de més d’un corredor prioritari per a una dotació pressupostària europea que no ha augmentat.

L

DANIEL ALBALATE
PROFESSOR DE POLÍTICA ECONÒMICA DE LA UB
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Ferrmed ha tingut la complicitat
de les autoritats portuàries dels territoris inclosos en el Corredor Mediterrani, que sumen més de
200.000 milions de tones anuals.
Les cambres de comerç i les patronals també han jugat un paper important en favor de l’eix.
Els governs de Catalunya, València i Múrcia han escenificat en el
tram final de l’ofensiva per impulsar l’elecció del Corredor Mediterrani una aliança pràctica (que es va
visualitzar en la trobada del 16 de
setembre al palau de la Generalitat
entre els presidents Artur Mas, Alberto Fabra i Ramón Luis Valcárcel), conscients que l’elecció
d’aquest eix ferroviari és de les úniques bones notícies que poden
transmetre en època de retallades
pressupostàries.

Què en pensen?
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, que ahir es va
mostrar confiat sobre l’elecció del
Corredor Mediterrani, va lamentar
que hagi costat “sang, suor i llàgrimes” aconseguir posar al mapa una
infraestructura que s’hauria acceptat fàcilment a la resta d’Europa.
Tanmateix, Recoder va alertar que,

a partir d’avui, “caldrà seguir treballant” perquè el Corredor sigui una
realitat i “no un dibuix en un paper”.
Recoder va comentar que “la història és repeteix i es torna a confrontar l’obsessió catalana per connectar amb Europa, que representa
progrés i democràcia, amb l’obsessió de l’Espanya madrilenya, que té
tendència a mirar-se el melic i alimenta les possibilitats d’altres territoris en detriment de Catalunya”.
Salvador Guillermo, director
d’Estudis Econòmics i Fiscals de la
patronal Foment del Treball, va remarcar que “no té sentit desplegar
un corredor ferroviari d’aquesta
magnitud allunyat dels principals
ports que estan al llarg de tota la
Mediterrània”.
“Fer un Corredor Mediterrani
desviat cap a Madrid només per donar servei al port d’Algesires, que és
un port de trànsit amb una penetració en el territori gairebé nul·la, seria allò del cafè per a tothom. En una
situació pressupostària, la visió més
assenyada és la de tot l’eix mediterrani. Aquest Corredor Mediterrani
podria ser un dels canals d’entrada
al Magreb, i podria esdevenir clau
en les relacions entre Europa i la
resta de la Mediterrània”.e
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La platja de vies de l’estació del TGV de Figueres forma part del Corredor. CÈLIA ATSET

Mas i Blanco fan les paus
i ho celebraran plegats
El Govern felicita la fi del model de l’Espanya radial
Finalment hi haurà foto d’Artur
Mas i José Blanco celebrant plegats l’èxit del Corredor Mediterrani. Generalitat i Foment han fet les
paus i aquest vespre ho escenificaran a la Cambra de Barcelona.
C.A.

Homs
“Arriba el
moment de
mudar-se
tots i anar a
celebrar-ho”

BARCELONA. El portaveu del Govern, Francesc Homs, va exterioritzar ahir de manera molt gràfica
l’elecció del Corredor Mediterrani
com a eix prioritari: serà el “primer
projecte” que s’escapa de la “història de l’Espanya radial”. Homs va
voler en tot moment defugir la polèmica amb el govern espanyol i amb
el ministre de Foment, José Blanco,
que va decidir de manera unilateral
celebrar aquest vespre a Barcelona
un acte de celebració amb la societat civil catalana. El portaveu del
Govern va admetre que, malgrat
que hi ha hagut “malestar”, avui se-

rà un moment per “mudar-se tots
i celebrar-ho”. Homs va subratllar que aquesta “lògica radial” i
aquests intents de dibuixar el
Corredor Mediterrani “de Madrid cap a Sevilla”, xuclava Catalunya “cap a un centre que era
buit” i que quan es confirmi la notícia els catalans estaran connectats “amb el món i amb Europa”.
L’acte d’aquest vespre, que es
farà a la seu de la Cambra de Comerç, comptarà amb la presència,
a més de Mas i Blanco, dels consellers de Territori i Sostenibilitat,
Lluís Recoder, i d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena; el
president de la representació de
la Generalitat en la Comissió
Mixta Estat-Generalitat, Josep
Antoni Duran i Lleida; el secretari general de l’associació Ferrmed, Joan Amorós, i el president
de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls.e

4 preguntes a Joan Amorós SECRETARI GENERAL DE FERRMED

“Ara faltarà que Foment inverteixi de veritat”
● Quin és el principal argument a

APROFITAMENT

El pont de l’AVE que va de
Pont de Molins a Boadella
d’Empordà donarà servei al
Corredor. CÈLIA ATSET

favor del Corredor Mediterrani?
És un eix potentíssim, més curt, que
té massa crítica, població, indústria,
agricultura... Fer passar línies per
zones sense població seria una despesa sense rendibilitat, mentre que
el Corredor Mediterrani té una rendibilitat total.
● Com ens afecta, a Catalunya, la
connexió pel sud fins a Algesires?
És la connexió amb el nord d’Àfrica.
Al Marroc hi ha un miler d’empreses catalanes i això va in crescendo.
L’economia s’anirà desplaçant cap
al sud. És una zona absolutament
emergent.

Risc
El lobi que ha
impulsat el
projecte avisa
del perill d’un
incompliment

● El recorregut plantejat és el
més adequat?
No, ens han fet unes marrades
que no ens interessen. Els trens
faran una volta que suposarà un
sobrecost important i que ens farà perdre competitivitat.
● Què passarà a partir d’avui?
No podrem abaixar la guàrdia
perquè faltarà que Foment inverteixi de veritat en el Corredor
Mediterrani. Aquí hi pot haver un
perill important. Haurem de
pressionar perquè no quedi, com
sempre, en segon pla. També s’ha
de concretar la circumval·lació de
Barcelona i la connexió als ports.
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La revisió cadastral
dispara els ingressos
municipals per l’IBI
Els ajuntaments limiten l’impacte amb una
reducció progressiva dels tipus impositius
Barcelona, que demà aprovarà les
noves ordenances fiscals, manté la
incògnita de la revisió del cadastre
que li toca per llei. Una desena de
grans ajuntaments catalans s’han
acollit a la mesura amb atenuants.
ALBERT BALANZÀ
BARCELONA. L’Ajuntament de Sant

Cugat del Vallès ha aprovat aquesta setmana una rebaixa del tipus impositiu de l’impost sobre béns immobles –la taxa que ara mateix representa la principal font d’ingressos dels municipis–, però ingressarà
dos milions d’euros més per l’augment d’aquest impost en la línia de
l’IPC, que aquest any pot acabar al
voltant del 3%. Sant Cugat, que el
2006 va aplicar la revisió del cadastre que el ministeri d’Economia
obliga a fer en un període màxim de
deu anys, ha aplicat aquest atenuant
en el tipus impositiu (del 0,52% al
0,50%) “per minimitzar la revisió
cadastral” que va aplicar a tota la
ciutat i que pot anar aplicant a la
baixa fins al límit del 0,4%.
Amb unes de les finances més sanejades de l’àrea metropolitana, però, la ciutat vallesana es pot permetre el luxe, en temps de crisi, d’estalviar-se una part de la forta propina
que representa la revalorització del
cadastre per a les arques municipals. Algunes ciutats del seu entorn
que també van acollir-se a la revisió del ministeri el mateix any 2006
–com Cerdanyola del Vallès
(0,53%), Sant Boi de Llobregat
(0,54%) i Viladecans (0,58%)– tenen un tipus impositiu més alt. Viladecans, per exemple, també ha
compensat l’IBI “per evitar una pujada més gran marcada per la revi-

sió cadastral a l’alça de l’Estat”. Hi
ha altres ajuntaments, com el de
Mataró –que també va revisar el seu
cadastre el 2006–, que han adequat
del 0,33% al 0,4% el seu tipus impositiu sobre l’IBI, però han congelat
la majoria de la resta d’impostos. Un
dels últims ajuntaments a sotmetre’s a la revisió del cadastre, Manresa, que ho va fer el 2008, també ha
apujat els impostos sobre el 3% de
l’IPC, però, segons s’apunta en els
comunicats oficials, “modificarà a la
baixa els coeficients correctors que
actuen sobre els valors cadastrals
dels immobles”.
Amb aquests precedents, ahir
l’Ajuntament de Barcelona va presentar unes ordenances fiscals que
apugen dues centèsimes el tipus impositiu del valor cadastral que serveix per pagar l’IBI (del 0,75% al
0,77%). Però en cap moment de
l’elaboració de la proposta i de la negociació amb el PP s’ha apuntat la
possibilitat d’abordar la revisió del
cadastre que Barcelona hauria
d’aplicar aquest any, ja que l’última
revisió correspon a l’any 2001. L’últim equip de govern socialista ja va
desestimar acollir-se a la mesura,
òbviament impopular per l’augment directe d’impostos, perquè tenia a tocar la celebració de les eleccions municipals del maig. El nou
equip de Xavier Trias no aplicarà el
nou cadastre fins a les ordenances
fiscals del 2012, i aleshores es veurà si atenua o no la resta d’impostos.
Nous impostos

De tota manera, els ajuntaments
amb el cadastre revisat recentment
no han perdut l’oportunitat de crear noves taxes per equilibrar els
seus números o per compensar la

Ajuntaments com el de Barcelona han retocat a l’alça el tipus impositiu que serveix per
quantificar l’impost de béns immobles. XAVIER BERTRAL

Capital
Barcelona no
revisa encara
el cadastre
però ingressa
4 milions
més en l’IBI

despesa extra que significarà el retorn de la liquidació a l’Estat. Així,
Sant Cugat del Vallès tindrà a partir
d’ara taxa de clavegueram i gravarà
les companyies elèctriques que operin a la ciutat i les empreses que requereixin serveis especials de la policia municipal; Manresa recuperarà una taxa per ocupació de via pública amb material de construcció
que no s’aplicava des del 2008; Mataró ha creat fins a sis tipus de taxes no generals (algunes de més de
20 euros per llicències urbanístiques, però també una de 60 euros
per permanència al dipòsit municipal de vehicles abandonats).
L’Hospitalet, que com Barcelona
té pendent la revisió del cadastre
–l’última va ser el 2000–, ha creat
una taxa de 150 euros per casar-se al
palauet de Can Boixeres i una altra
de 40 euros per tenir gossos perillosos. Barcelona, contra la línia de
Mataró, en lloc de crear taxes per llicències urbanístiques ha eliminat la
que es cobrava per obres menors.
Cadascú fa els seus números.e

Ordenances fiscals

Vestits locals a mida
● Barcelona

La capital aprova demà una fiscalitat d’acord amb l’IPC (IBI, ICOI) o
que es congela (tracció mecànica o
clavegueram). Elimina la taxa
d’obres menors i bonifica l’IAE.
● Badalona
El PP, en minoria, ha vist frenada
la seva proposta de fiscalitat amb
una rebaixa del 25% de l’impost de
construccions i del 5% de l’IVTM.
● El Vendrell
PSC i CiU han presentat una proposta d’augment de l’IBI de l’11%,
una de les més fortes del territori,
i un increment de la taxa d’escombraries de 63 a 90 euros per casa.
● Tortosa
CiU ha augmentat els impostos al
voltant del 3%, d’acord amb l’IPC,
i s’ha compromès, a instàncies del
PSC, a rebaixar l’IBI quan es faci la
revisió cadastral que data del 1998.

Barcelona fa gratuïta l’àrea verda per als residents sense multes
A.B.
BARCELONA. Sis anys després que
l’Ajuntament de Barcelona comencés a implantar-la, l’àrea verda deixarà de ser de pagament a partir de
l’any que ve, quan es reparteixin els
nous distintius, per als residents
que no hagin tingut cap multa en
l’últim any i tinguin les taxes municipals al corrent de pagament.
L’equip de govern de Xavier Trias va
anunciar ahir que les ordenances
fiscals d’enguany inclouran una revisió de taxes en l’àrea verda que significarà la gratuïtat per al 70% dels
256.000 usuaris que compleixen els
nous requisits de bona conducta. La
validació es farà cada mes d’octubre
fins a dotze mesos enrere i els bene-

ficiaris rebran al desembre la nova
targeta. El consistori preveu eixugar el dèficit de 600.000 euros que
suposarà aquesta mesura per a les
arques municipals augmentant entre un 2% i un 2,6% el cost de l’àrea
verda per als no residents i entre un
1,8% i un 4,1% el de l’àrea blava, fet
que repercutirà amb més força sobretot als barris de l’Eixample i al
centre de la ciutat.
L’àrea verda, que ha arribat en els
últims anys a Barcelona ja a barris
allunyats del centre com el Poblenou, Sant Andreu i Sants-Montjuïc,
en el límit amb l’Hospitalet de Llobregat, ha creat escola més enllà de
Barcelona i ha estat adoptada per altres municipis com Esplugues, Valldoreix i Sant Joan de les Abadesses,

L’Ajuntament vol facilitar l’estacionament a l’àrea
verda als veïns més cívics al volant. PERE VIRGILI

que la van estrenar el 2009. Aquest
2011 s’han afegit a la idea l’Hospitalet, en el límit amb Barcelona al
barri de Gran Via-Districte Econòmic, i València.
La reducció dels ingressos de
l’àrea verda també cal veure com repercutirà en el Bicing, ja que
aquests ingressos servien per pagar
una part del cost del servei de bicicletes municipals i ara l’Ajuntament
ja ha anunciat que pensa renegociar a la baixa aquesta despesa amb
Clear Channel, l’empresa concessionària. L’equip de govern, que dijous aprovarà les ordenances fiscals
amb el PP, revisarà a l’alça, per la seva banda, altres taxes com la grua
municipal (1,5%) i els serveis de cremació dels cementiris (7%).e
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Aprovat el pla nacional de valors
El Govern va aprovar ahir
el pla nacional per a la promoció de valors a Catalunya “per a una nova cultura cívica”. Aquest pla, ja
anunciat fa pocs dies pel

conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís
Cleries, constarà d’un consell directiu, de diversos
grups de treball acadèmics
i d’un coordinador.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Mor la dona tirotejada a Girona
La dona tirotejada la nit de
diumenge a dilluns a Girona va morir ahir. La víctima
estava en estat molt greu,
després que la seva parella, un empresari francès

Els treballadors d’origen estranger han patit especialment els efectes de la crisi econòmica. XAVIER BERTRAL

Un de cada cinc immigrants amb
feina treballa sense contracte
CCOO alerta d’un augment de la irregularitat laboral per la crisi
Un 22% dels estrangers extracomunitaris que tenen feina a Catalunya treballen sense contracte. Al
servei domèstic, el percentatge és
del 99%. Un informe de CCOO adverteix que puja la irregularitat.
JOAN SERRA
BARCELONA. Per primer cop en els

últims tres anys ha augmentat el
treball irregular entre els immigrants que tenen feina a Catalunya.
Un de cada cinc empleats d’origen
extracomunitari treballa sense contracte, segons les dades de desembre del 2010. Aquest percentatge
suposa un increment de mig punt
respecte a l’any anterior. És una de
les conclusions de l’informe anual
sobre la situació laboral de la població estrangera a Catalunya, presentat ahir pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (Ceres) de CCOO.
“Els primers senyals de la nova contractació es tradueixen en l’oferiment de feina sense contracte, i això provoca un augment de la taxa
d’irregularitat laboral”, va explicar
Daniel Garrell, responsable de l’informe. Entre els anys 2007 i 2009,
el percentatge d’estrangers que treballaven sense contracte s’havia reduït del 34,4% al 21,5%.
El servei domèstic és el sector en
el qual es registren més situacions
irregulars. Un 99% de les empleades
de la llar d’origen estranger no disposen de contracte. En el cas del
sector agrícola, un 81,7% dels treballadors immigrants tenen una relació laboral irregular. La construcció, que fa tres anys era l’activitat
que concentrava més economia
submergida, ocupa la quarta posició
en el rànquing de CCOO, amb un

38,4% d’empleats estrangers sense
contracte. “Els primers que es van
quedar sense feina són els que no tenien contracte”, va afirmar Garrell.
El sindicat va augurar ahir un
augment de la irregularitat laboral
en el servei domèstic, format majoritàriament per dones immigrants.
A partir de l’1 de gener del 2012 entrarà en vigor la integració del servei domèstic en el règim general de
la Seguretat Social, fet que comportarà beneficis per a la majoria de
treballadores, però també alguns
danys col·laterals. CCOO va recordar que l’aplicació del decret farà
que sigui l’ocupador qui hagi de regularitzar la situació laboral de les
treballadores de la llar. Fins ara, les
empleades que tenien feina per hores en diferents cases es donaven
d’alta a la Seguretat Social. El sindicat va pronosticar que els canvis
provocaran que hi hagi menys dones del servei domèstic que cotitzin,
perquè no tots els ocupadors faran

el pas de donar-les d’alta. Això
impedirà a aquestes empleades
poder renovar la documentació.
CCOO també va comptabilitzar,
el gener del 2011, un descens de
15.581 empadronats d’origen extracomunitari respecte al 2010.
Més desacords laborals

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i la Unió
Catalana d’Hospitals –patronals
de l’atenció domiciliària– van denunciar ahir que no han signat el
quart conveni col·lectiu del sector. Van mostrar, així, el seu desacord pels augments salarials que
preveu: del 2,55% per al 2011 i del
2% per al 2012. Les patronals entenen que el pacte –celebrat pels
sindicats– encarirà el serveis
d’atenció domiciliària i provocarà la destrucció de més llocs de
treball. ACRA i la Unió alerten
que els ajuntaments rebaixaran la
contractació de serveis.e

2 preguntes a Ghassan Saliba SECRETARI D’IMMIGRACIÓ DE CCOO

“Si la crisi continua, la tendència es mantindrà”
● Com argumenta aquest repunt de

la irregularitat laboral?
Hi ha moltes empreses que pateixen
dificultats econòmiques, sense possibilitats d’accedir a crèdits de la
banca, que intenten sobreviure abaratint el cost de la mà d’obra. I el que
fan és estalviar-se la cotització a la
Seguretat Social. És un dels efectes
de la crisi econòmica. No hi pot haver una altra explicació. Ara no es
creen llocs de treball i, en algunes
ocasions, les empreses s’aprofiten de
la situació i condicionen el fet de

mantenir un empleat si treballa
sense contracte.
● Han xifrat la reducció dels
empadronats extracomunitaris.
El descens es mantindrà?
El model econòmic de l’Estat es
basava en la construcció i els serveis, que exigien mà d’obra intensiva, i aquest model està en crisi.
La conseqüència directa és que
baixa l’arribada d’immigrants. Si
la crisi continua, la tendència es
mantindrà. L’efecte crida es basa
en la necessitat de mà d’obra.

de 48 anys, li disparés diversos trets. Fins ara se
l’acusava d’homicidi en
grau de temptativa i, a
partir d’ara, de delicte
d’homicidi.

SUCCESSOS

Primer detingut pel cas Còrdova
La Policia ha detingut José
Bretón, el pare dels dos
nens desapareguts a Còrdova. Des del principi, tota
la investigació s’ha centrat
en la família paterna, especialment en el pare dels

dos menors –Ruth, de 6
anys, i José, de 2–. El pare
dels nens va denunciar
que els havia perdut en
una distracció al parc Cruz
Conde, tot i que la policia
dubta d’aquesta versió.
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TERRITORI

HABITATGE

Palafrugell
i Palamós es
reparteixen les
illes Formigues

Els ‘indignats’ frenen
les ajudes socials
Un equip de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Barcelona es va
presentar ahir a la tarda al bloc
ocupat pels indignats al carrer
Almagro, del barri de Verdun,
amb la intenció, segons fonts municipals, de comprovar si les famílies allotjades ja figuren en els
seus registres i en quina situació
estan. Els tècnics, però, no van
aconseguir entrar al bloc perquè,
com explicaven els concentrats,
s’hi van presentar “sense concretar exactament què hi anaven a
fer”. Les dues parts van acordar
que la trobada es repetiria avui
amb les famílies que volguessin
rebre la visita.

ARA
GIRONA. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) ha
reafirmat la delimitació que el Govern va fer el setembre del 2009 sobre el repartiment de les illes Formigues entre els ajuntaments de
Palamós i Palafrugell, a la comarca del Baix Empordà. El consistori de Palamós havia recorregut davant el tribunal aquesta decisió del
departament de Governació, però,
finalment, el TSJC ha desestimat
el recurs contenciós administratiu
i ha donat per bona la delimitació
feta llavors.
Per tant, queda fixat que l’illa
Gran i els illots propers pertanyen
al terme municipal de Palamós, i sa
Planassa, sa Corba, l’escull Llagoster i els esculls de Fora queden adjudicats al municipi de Palafrugell.
L’origen del conflicte es remunta a fa cinc anys, quan els ajuntaments de Palamós i Mont-ras van
pactar que les illes Formigues pertanyien al terme municipal de Palamós. El recull històric de Palamós i
Mont-ras exposava que, fins el 1717,
les illes Formigues van ser compartides per Palamós i Palafrugell; però més tard Mont-ras va substituir
Palafrugell.

Membres del 15-M davant del bloc ocupat al barri barceloní de Verdun. JORDI PIZARRO

El Govern mediarà amb els
bancs pels desnonaments
Vol actuar abans de l’inici de l’expedient judicial
per frenar l’augment de les execucions hipotecàries
El Govern aprova criteris mínims
per regir els convenis amb les entitats de crèdit. Vol impulsar la mediació abans que l’execució hipotecària es judicialitzi i evitar així més
desnonaments.

Revisió dels límits

L’acord no va agradar a Palafrugell
i, uns mesos més tard, l’Ajuntament
de Palafrugell hi va intervenir i va
demanar que es revisés l’acord entre Palamós i Mont-ras perquè, segons les seves dades històriques, les
Formigues mai havien deixat d’estar dins el seu terme municipal.
D’aquesta manera, Palafrugell entenia que Palamós no podia negociar-ne l’annexió amb Mont-ras, ja
que les illes en disputa mai havien
estat seves.
L’acord de la Generalitat, firmat
l’1 de setembre del 2009 pel llavors
conseller de Governació Jordi Ausàs, va prendre en consideració l’argumentació de Palafrugell i va acordar repartir els illots entre les dues
poblacions. Un acord que ara ha reafirmat la sentència del TSJC, amb
data del 27 de setembre.e

LAURA DÍAZ-ROIG
BARCELONA. El Govern ha aprovat

uns criteris mínims que regiran la
mediació entre les entitats de crèdit
i els deutors per evitar els desnonaments “amb risc d’exclusió social”.
En concret, impulsarà la mediació
prèvia, és a dir, abans que el conflicte es judicialitzi, per evitar situacions irreversibles.
“Fins ara, a l’Ofideute –entitat
que s’ofereix com a mediadora entre la família i el banc– només rebíem la part dèbil [la família] quan ja

tenia una citació judicial. Volem ferho al revés, que les entitats vinguin
a nosaltres abans de judicialitzar el
conflicte”, diu Carles Sara, secretari d’Habitatge de la Generalitat. Sara està convençut que les possibilitats d’arribar a una solució són molt
més altes abans d’anar al jutjat,
quan ja hi ha costes judicials i un
procediment obert que dificulta
tots els moviments.

Acords
Un dels
criteris és
ajornar els
terminis del
Marc comú
préstec
L’objectiu és fixar un marc comú hipotecari
per a les entitats per poder assolir
alguns d’aquests mínims, com
l’ajornament dels terminis del préstec hipotecari i dels períodes de carència, la dació en pagament i l’ús de
l’habitatge amb opció de compra. A
més, s’inclouen previsions perquè
els interessos de demora dels prés-

tecs i crèdits hipotecaris no siguin
superiors a 2,5 vegades l’interès legal del diner.
El Govern, doncs, impulsarà la
signatura d’acords amb les entitats,
que tampoc estan interessades a
quedar-se amb més immobles. La
mesura ajudarà l’administració a
identificar les famílies que pateixen
aquest problema abans que el cas sigui al jutjat o que, en el pitjor dels
casos, es produeixi el desnonament,
i així es podran alertar els serveis socials perquè actuïn.
Per una mediació eficient en
l’àmbit de les execucions hipotecaries, sigui prèvia o posterior a l’inici del procés judicial, és fonamental
un mediador independent amb una
formació especialitzada i la predisposició de les entitats financeres,
assegura Elena Moreno, responsable del centre de mediació del
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
que creu que els convenis amb les
entitats bancàries poden simplificar molt el procés de reclamació del
deute hipotecari. “No és recomanable que les entitats financeres tinguin els seus propis mediadors, amb
una dinàmica que no garanteixi la
imparcialitat”, diu Moreno, que
creu que és la via per no deixar desemparades les famílies que no poden assumir els deutes.e

FORMACIÓ

L’Estat necessita 5 milions més de titulats de FP per al 2020
SÒNIA SÁNCHEZ
BARCELONA. Quel’economiadelco-

Les illes Formigues, a la costa
entre Palamós i Palafrugell. ACN

ara

neixement –la que ens salvarà de la
crisi– demana més graduats en formació professional (FP) ja se sabia.
Des d’ahir ja es pot dir exactament
quants. L’Estat espanyol necessita
5,4 milions més de titulats en formacióequivalentalaFP peral2020,segons un estudi presentat ahir pel ministre d’Educació, Ángel Gabilondo,
a Madrid. L’informe adverteix que
l’any2020el50%delsllocsdetreball
(uns 20,3 milions en total) requeriran una titulació de grau mitjà, és a
dir, FP o batxillerat. Avui hi ha
4.664.859 persones amb un títol de
FP a tot l’Estat, de manera que farà
faltaaugmentarelnombredetitulats
en 5.489.642 persones.

El sector manufacturer, que inclou la fusteria,
necessitarà 12.000 graduats més de FP. FERRAN FORNÉ

Si es manté l’increment actual del 6% anual en la matrícula,
arribarem al 2020 amb uns 4 milions més de titulats de FP. Això
vol dir que cal incrementar l’oferta de formació per aconseguir els
graduats que falten: 1,4 milions.
Gabilondo va xifrar en 200.000
les places noves de FP que caldrà
crear en la pròxima legislatura. El
sector que demana més augment
de places (115.000) és el de distribució i transport, que inclou des
de mecànica fins a comerç i màrqueting; seguit del sector serveis
(60.000), sobretot en l’àmbit sociocultural i la sanitat. La construcció necessita també 11.000
places més, no per demanda laboral sinó per la baixa formació actual dels treballadors.e
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En alerta per les cooperants
Metges Sense Fronteres tem que les accions militars “posin en perill” les dues segrestades
Atacar les mílices d’Al-Shabaab no
és la millor solució per recuperar
les cooperants, segons l’ONG Metges Sense Fronteres. L’organització es desmarca de qualsevol acció
de les autoritats kenianes.
MARIA ORTEGA

Les accions militars
empreses per Kènia en territori somali contra les milícies islamistes
d’Al-Shabaab –vinculades a Al-Qaida–, a qui acusen d’estar al darrere
dels segrestos de turistes i cooperants, han posat Metges Sense
Fronteres (MSF) en alerta. L’organització tem que “qualsevol ús de la
força” que es pugui relacionar amb
el segrest de la catalana Montserrat
Serra i la madrilenya Blanca Thiebaut acabi posant en perill la seva
seguretat o endarrerint-ne l’alliberament. Per això el president de
l’ONG a l’Estat, José Antonio Bastos, va destacar ahir que continuen
“sense cap informació veraç” sobre
la identitat o els objectius dels autors del segrest i que MSF es desmarca de “qualsevol acció militar o
armada” i de les “declaracions o presumpcions de responsabilitat” relacionades amb el segrest.
L’organització mèdica i humanitària continua reclamant l’alliberament immediat i “sense ús de la força” de les dues cooperants, segrestades dijous al campament de refugiats de Dadaab, a Kènia, i a ben just
100 quilòmetres de la frontera somali. Bastos va demanar ahir “cautela i precaució” als que treballen
per resoldre el segrest.

BARCELONA .

Les segrestades, a Kismayo

La tensió es va elevar a la zona quan
l’exèrcit de Kènia va creuar diumenge la frontera amb Somàlia per
perseguir els islamistes armats
d’Al-Shabaab, a qui acusen del segrest de les dues cooperants de
MSF. Ahir el general Yusuf Ahmed
Dhumal, cap de les forces del Govern de Transició de Somàlia al sud
del país, assegurava que les dues segrestades són a la ciutat costanera

TROPES KENIANES A SOMÀLIA

Un grup de forces de seguretat de Kènia es replega a la ciutat de Liboi, a la frontera amb Somàlia. Nairobi va llançar el cap
de setmana una missió al país veí amb l’objectiu de trobar les cooperants de Metges Sense Fronteres segrestades al camp
de refugiats de Dadaab dijous. La policia keniana defensa que darrere del segrest hi ha Al-Shabaab. TONY KARUMBA / AFP

somali de Kismayo, bastió de les milícies islamistes, on els segrestadors
les haurien portat des de la ciutat
portuària de Taabto per allunyar-se
de l’operació militar conjunta entre
Kènia i Somàlia.
Per la seva banda, un portaveu de
l’exèrcit kenià, Emmannuel Chirchir, va explicar ahir tant a la BBC
com a l’agència Reuters que l’ofensiva a la frontera amb Somàlia tira
endavant i que les tropes, tant per
terra com per aire, es dirigeixen cap
a Afmasow, a només 90 km de Kismayo. El fang de l’estació curta de
pluges potser els dificultarà l’avenç,
però diferents testimonis a la zona
conclouen que Al-Shabaab es prepara per a una batalla a Afmasow.

Tensió a la frontera
SOMÀLIA
Tropes kenianes han
llançat una ofensiva
Mogadiscio
contra el campament
2 dels milicians a Afmadow

KÈNIA

Afmadow
Dadaab
1

Nairobi

100 km
Font: Elaboració pròpia / Gràfic: ARA

Les cooperants van ser
segrestades a Dadaab i
traslladades possiblement
a Kismayo

Kismayo

Incertesa
MSF diu que
no té cap
informació
“veraç” sobre
els autors del
segrest

Tot i això, els islamistes radicals
van tornar a negar ahir tenir res a
veure amb el segrest. “Al-Shabaab
nega categòricament totes les acusacions relacionades amb el segrest
de turistes i cooperants a Kènia”,
subratllava la milícia en un comunicat en què també amenaçava les tropes kenianes que el dia anterior,
després de concentrar-se a la frontera, s’havien endinsat en territori
somali. Fonts pròximes a Al-Shabaab van explicar ahir a l’agència Efe
que la milícia podria estar negant la
seva responsabilitat en el segrest
per evitar que el govern espanyol
doni suport a la invasió de les forces
kenianes en territori somali.
Activitat suspesa temporalment

Aquesta incertesa preocupa Metges
Sense Fronteres, que rebutja totes
les especulacions i demana màxima
“cautela” per protegir les cooperants. Tot i que l’ONG manté la seva assistència d’urgències al campament de Dagahaley –amb l’excepció
de cinc llocs de salut que estaran
tancats fins que les condicions de seguretat en permetin la reobertura–,
per protocols de seguretat ha “suspès temporalment” les activitats al
campament d’Ifo 2, on es va produir el segrest. L’organització també ha
aturat part dels programes nutricionals als camps de Dadaab, que assisteixen 15.000 persones i ha replegat mig centenar de cooperants a
punts més segurs, com ara Nairobi,
però confia poder reprendre aviat la
seva tasca habitual.e

EL BITLLET

No és el millor
moment
iscreció, tota. L’ONG
Metges Sense Fronteres
s’enfronta periòdicament
a situacions desesperades com
la del segrest de dues cooperants seves al camp de Dadaab, a
Kènia, la setmana passada. I saben bé com respondre-hi. La
màxima prioritat és no fer soroll. És per això que l’ofensiva
de l’exèrcit kenià contra les milícies d’Al-Shabaab en territori
de Somàlia els preocupa, i amb
raó. No sembla el millor moment per llançar un assalt com
aquest. A Kènia se li ha de reconèixer l’esforç que històricament ha fet per la pacificació
dels seus veïns, el Sudan i Somàlia. I l’abnegació per acollir centenars de milers de refugiats somalis al seu territori aquests últims mesos. Però ara no és oportú encendre cap foc.

D

MARC VIDAL
CAP D’INTERNACIONAL
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Els Estats Units van planejar
un atac al ciberespai de Líbia
El Pentàgon va desestimar la iniciativa per no crear un precedent
Itàlia
Berlusconi, lliure d’alguns càrrecs
El primer ministre italià, Silvio Berlusconi, va quedar ahir lliure dels càrrecs de frau fiscal i apropiació
indeguda pel cas Mediatrade. La jutge del Tribunal
de Milà que porta el procés va concloure durant l’audiència preliminar que no s’haurà de presentar al judici que comença el 22 de desembre. Tot i això, el Cavaliere té oberts 3 processos més amb la justícia.
GIUSEPPE LAMI / EFE

Ucraïna
La UE anul·la la trobada amb Kíev
La Unió Europea va decidir ahir ajornar la trobada
amb el president ucraïnès, Víktor Ianukóvitx, “fins
que no s’adoptin mesures per assegurar la independència judicial del país”, en referència a la sentència de set anys de presó per a l’ex-primera ministra,
Iúlia Timoixenko. Ianukóvtx va criticar la decisió i va
respondre que no vol “anar a demanar almoina”.
ANDREI MOSIÈNKO / AFP

ERIC SCHMITT / THOM SHANKER
THE NEW YORK TIMES
WASHINGTON

Poc abans de l’inici de la intervenció
a Líbia al març, l’administració Obama va debatre intensament si fer un
pas endavant i obrir la missió a un
nou tipus de guerra: una ofensiva cibernètica per rebentar el sistema de
defensa antiaèria del règim gaddafista, que amenaçava els caces de
l’Aliança Atlàntica.
De moment, part de la informació encara és classificada, però l’objectiu hauria estat carregar-se els
tallafocs de les xarxes de seguretat
dels ordinadors del govern libi per
trencar les comunicacions entre
militars. D’aquesta manera s’hauria
evitat la transmissió de dades entre
els radars i les bateries antiaèries
del règim preparades per disparar
contra els avions aliats.
Però la iniciativa no va agradar al
Pentàgon. Part dels oficials van
mostrar-se reticents a la proposta
per por que marqués un precedent
per a altres nacions, en particular
Rússia i la Xina, que podrien posar
en pràctica aquest tipus d’ofensives
pel seu compte. També van ser incapaços de resoldre si el president tenia prou poder per tirar endavant
aquest tipus d’atac sense informar
el Congrés.
Finalment, el Pentàgon va rebutjar l’opció d’una guerra cibernètica
i va utilitzar avions convencionals,
míssils de creuer i drones –avions no

tripulats– per abatre les bateries
antiaèries i els radars del règim de
Muammar al-Gaddafi.
Aquest debat previ entre un petit
cercle d’assessors de l’administració Obama demostra el creixement
de l’ofensiva cibernètica com a nova forma de fer la guerra. L’interrogant que ara es planteja als Estats
Units, però, és quin és el límit per
creuar les defenses del ciberespai
d’un estat.
L’any passat el cuc informàtic
Stuxnet va acabar –aparentment–
amb part de les centrifugadores nuclears de l’Iran, i va retardar així la
seva capacitat per produir combustible nuclear. Tot i que ningú ha reclamat l’autoria de l’atac, hi ha certes proves que suggereixen que el vi-

Clinton visita Trípoli
per reforçar el CNT
Unitat, reconeixement i lideratge.
Va ser el missatge que va voler
transmetre ahir la secretària d’Estat nord-americana, Hillary Clinton, en la seva visita per sorpresa a
Trípoli. La mandatària va demanar
a les milícies rebels que reconeguin el pes i el lideratge del Consell
Nacional de Transició Libi (CNT) i
avancin cap a la formació d’un únic
grup armat. “L’experiència assenyala que crear un exèrcit nacional
sota comandament civil és essencial”, va dir Clinton. Els analistes
consideren que és el repte més important de la nova Líbia, mentre
continuen els enfrontaments a Sirte, l’últim bastió gaddafista.

rus provenia d’un projecte entre els
Estats Units i Israel. El Pentàgon i
els seus contractistes militars també repel·leixen regularment atacs a
les seves xarxes informàtiques,
molts dels quals procedeixen de la
Xina i Rússia.
L’ofensiva preventiva dels EUA

Davant d’aquest nou repte, l’administració Obama està accelerant la
capacitat del país per fer-hi front,
mentre públicament només emfatitza els seus esforços per defensar
el govern, els militars i les xarxes
d’infraestructura pública.
“No volem ser els que trenquen
el sostre de vidre en aquest nou tipus de conflicte”, diu James Andrew Lewis, membre del Centre
d’Estudis Estratègics i Internacionals dels Estats Units, especialitzat
en tecnologia i seguretat nacional.
Aquesta màxima ja s’ha repetit
moltees vegades. Va servir durant
la intervenció a Líbia, però també
en el moment d’autoritzar un comando de Navy Seals a entrar al Pakistan per matar Bin Laden. El Pentàgon s’havia plantejat inhabilitar
els radars d’Islamabad, però finalment no ho hauria tirat endavant.“Aquest tipus de capacitats cibernètiques encara són com el Ferrari que guardes al garatge i només
trauràs per a una gran cursa”, diu el
portaveu de l’administració Obama
sobre l’assumpte.
El debat a Defensa sobre un ciberatac a Líbia ha estat descrit per més
demitjadotzenad’oficialsnord-americans, que han parlat en l’anonimat,
perquè no estan autoritzats a difondre informació classificada.e

Síria
Xocs entre l’exèrcit i desertors
Activistes sirians van denunciar ahir la mort a trets
d’un membre de les forces d’intel·ligència per franctiradors al nord del país. No és un cas aïllat. A la regió d’Idlab fa setmanes que es repeteixen els enfrontaments entre forces del règim i desertors, mentre arreu de Síria continuen les detencions massives
i els civils morts diàriament es compten per desenes.
MAHMUD HAMS / AFP

La secretària d’Estat dels EUA, Hillary Clinton, saluda un grup de soldats rebels a Trípoli. La mandatària
va fer ahir una visita per sorpresa a Líbia per transmetre un missatge d’unitat al nou govern. KEVIN LAMARQUE / AFP
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SECTOR IMMOBILIARI

RETRETS

Els promotors creuen que el
descens dels preus és culpa de
les “agressives” ofertes de la
banca per desfer-se dels actius
immobiliaris. XAVIER BERTAL

Els pisos cauen a preus del 2005
Aquest any es podria tancar amb un descens del 5%, superior a la caiguda registrada l’any passat
Entre el juliol i el setembre el preu
de l’habitatge a Espanya va baixar
al nivell del 2005. El sector hipotecari va caure un 5,19%, la pitjor
caiguda de la història, i el preu dels
lloguers va baixar un 3%.
MIQUEL CODOLAR
MADRID. El preu de l’habitatge lliu-

re segueix caient sense donar senyals de recuperació. Durant el tercer trimestre d’enguany el metre
quadrat va costar de mitjana 2.077
euros a Catalunya, un 2,6% menys
que el trimestre anterior i un 6,5%
menys que el mateix període del
2010. A Espanya, on el metre quadrat es va situar als 1.729,3 euros, la
caiguda trimestral va ser més dura
(1,3%) però la interanual va ser
menys intensa (5,6%). Són xifres
que continuen allunyant-se dels
2.490 euros per metre quadrat que
es pagaven el segon trimestre del
2008 a Catalunya o els 2.101 euros
del primer trimestre del mateix any
a Espanya.
José Blanco, responsable del ministeri de Foment, que va publicar
les dades, es va negar a comentarles. Però sí que va demanar a tothom
que tingui habitatges per vendre –es
calcula que l’estoc voreja els
700.000 habitatges– que els col·loqui ara “per generar activitat en la
construcció” i crear llocs de treball.
Blanco va dir que “una cosa és no
construir els habitatges que excessivament es construïen i una altra

diferent és paralitzar el sector per
una falta de crèdit”. El ministre ho
va aprofitar per recordar que aquest
és el motiu pel qual Zapatero ha decidit rebaixar l’IVA al 4% per a la
compravenda d’habitatges fins al 31
de desembre.
La pitjor caiguda hipotecària

Per la seva banda, les hipoteques viuen el pitjor moment de la història
segons l’Associació Hipotecària Espanyola (AHE). El saldo total de
crèdit hipotecari va arribar a l’agost
als 1,03 bilions d’euros (un volum
que equival aproximadament al
100% del PIB espanyol). Això va suposar una contracció del 5,19% respecte al mateix període del 2010 i la
caiguda més important que mai hagi tingut el sector. Les dades posen
de manifest la reversió que afecta el
sector hipotecari des de l’inici de la
crisi de les hipoteques subprime als

Estats Units l’agost del 2007 i contrasta amb els creixements de més
del 20% que va arribar a experimentar el saldo d’aquest crèdit en la fase més aguda de la bombolla.
La caiguda de les hipoteques es
pot pronunciar si es compleixen les
previsions del sector pel que fa a
l’evolució dels preus. Manuel Gandarias, director del gabinet d’estudis de Pisos.com, va exposar que els
pròxims mesos la tendència es mantindrà, tot i que considera que el ritme de caiguda es moderarà fins a
mitjans del 2012. Gandarias opina
que actualment les operacions de
compravenda recullen baixades de
preus de fins al 25% respecte al preu
inicial de l’oferta. Des del portal Idealista.com, Fernando Encinar no es
va atrevir a fer prediccions però va
assegurar que el descens dels preus
“no ha tocat fons i és impossible
predir” fins on pot arribar.

El Barcelona Meeting Point, a l’espera de negoci
Avui comença la quinzena edició
del saló immobiliari Barcelona
Meeting Point (BMP), que tindrà
lloc fins diumenge al Palau 8 de la
Fira de Barcelona de Montjuïc. A la
inauguració hi participarà l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el
vicepresident primer de Rússia,
Aleksander Jukov, com a representant del país convidat. El saló
acollirà 265 expositors, un 30%

més que el 2010. Els organitzadors
esperen que hi acudeixin més de
100.000 visitants per informar-se
dels habitatges, solars, oficines,
edificis i parcs industrials i científics, entre d’altres. Entre les novetats destaca la presència del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que
portarà 30 estudis d’arquitectura
catalans per atreure l’interès de
les delegacions russes.

2.077 €

El preu
mitjàdel
metrequadrat
delspisos
continua
caient

4,5

La banca
necessitarà
més de
quatre anys
per vendre’s
tots els pisos

Els promotors immobiliaris asseguren que la culpa és dels bancs.
Creuen que si es manté la tendència
actual els preus poden tancar el
conjunt de l’any amb un retrocés del
5%, superior al 3,9% de l’any passat.
La patronal immobiliària Asprima
afegeix que entre els factors que
provoquen aquest descens hi ha les
“agressives” ofertes de preus que les
entitats financeres estan fent per
desfer-se dels immobles adjudicats.
Ángel Berges, d’Analistas Financieros Internacionales, va apuntar que
la banca, que té 70.000 milions al
sector immobiliari, necessitarà 45
anys per desfer-se del sòl i més de
quatre anys i mig per desprendre’s
dels actius immobiliaris.
S’encareix el lloguer a Barcelona

El lloguer més car de Catalunya és
a Barcelona, on de mitjana al tercer
trimestre es va encarir un 1,3% fins
a arribar als 12,43 euros per metre
quadrat al mes. Al pol oposat, Lleida és la ciutat més econòmica, amb
6,22 euros. Segons un estudi de Fotocasa elaborat amb l’Iese, a Catalunya els lloguers han caigut un 2,3%
al tercer trimestre fins als 9,58 euros per metre quadrat. A Espanya la
mitjana està als 7,67 euros després
de viure un descens un 3%. Les comunitats on és més car viure de lloguer són el País Basc, Madrid i, en
tercer lloc, Catalunya. Extremadura, Castella-la Manxa, Múrcia i el
País Valencià són les autonomies
amb lloguers més barats.e
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CRÈDIT EMPRESARIAL

El 80% de les pimes tenen
problemes per finançar-se

Evolució de la demanda de crèdit
Pimes que han intentat accedir al finançament extern (%)
81,6
79,2

L’administració triga sis mesos a pagar de mitjana
Vuit de cada deu pimes asseguren
que les condicions per accedir a un
crèdit s’han endurit en el tercer
trimestre. Aconseguir els diners
que garanteixen l’activitat diària
és més difícil i més car.
ELENA FREIXA
BARCELONA. La falta de liquiditat és

l’amenaça més greu en el dia a dia de
les petites i mitjanes empreses. Les
entitats financeres van posar traves
a vuit de cada deu sol·licituds de crèdit rebudes entre el juliol i el setembre, segons una enquesta conjunta
entre les cambres de comerç i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). Això
equival a més de 869.000 empreses
a tot l’Estat, de les quals 111.000 (un
13%) van acabar sense obtenir el finançament que demanaven. En la
majoria dels casos, el motiu per no
autoritzar el préstec era la manca de
garanties.
De totes maneres, aquelles empreses que sí que van rebre un crèdit el van obtenir amb unes condicions més dures. Les empreses afirmen que les garanties i avals exigits
van créixer i que, en un 48% dels casos, els bancs van requerir fins i tot
que l’empresari respongués amb garanties personals. A més, set de cada deu pimes van assegurar que tant
els interessos del préstec com les
despeses i comissions van ser superiors. El 90% de les sol·licituds es
van fer per finançar l’activitat diària
(pal·liar la necessitat de circulant),
mentre que només una minoria va
demanar finançament per fer noves
inversions.
En l’últim any, el nombre d’empreses que han intentat obtenir finançament de tercers s’ha reduït
en deu punts. L’enquesta de les
cambres comptabilitza que, tot i així, un 65% de les pimes espanyoles
(985.000 empreses) van intentar
accedir a alguna font de finançament. L’ICO va ser una de les opcions per al 41% dels demandants de
crèdit, un percentatge que no para
de pujar des de l’esclat de la crisi el
2009. Amb la mediació de l’ICO, el
86% d’aquestes empreses va obte-

nir crèdit, tot i que no sempre van
aconseguir l’import demanat. En
un 35% dels casos, els diners concedits va ser inferiors al que volia
l’empresari.
Més enllà de la banca tradicional
i les línies de l’ICO, els altres instruments per captar recursos van continuar sent molt minoritaris entre
les pimes. Un 3,5% de les empreses
van escollir la via del capital risc,
que va servir per cobrir només un
21,2% de les seves necessitats de finançament. L’opció dels business
angels va ser la solució només en un
0,9% dels casos.
L’entrebanc de la morositat

Les restriccions financeres entre les
empreses implica que hagin augmentat les dificultats tant per cobrar com per pagar. I aquest endarreriment de les factures empitjora
la situació de les pimes. Nou de cada deu han patit aquesta situació en
els últims tres mesos i el retard mitjà en cobrar les factures dels clients
s’apropa ja als cinc mesos.
L’escenari empitjora en el cas de
les empreses que esperen cobrar de
les administracions públiques. Un
71%, és a dir, 185.000 pimes a tot
l’Estat, van declarar tenir problemes perquè el sector públic pagui
les factures. Els endarreriments són
de gairebé sis mesos de mitjana i la
situació és especialment preocupant en el cas de les administracions
locals i autonòmiques.
De fet, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha reconegut davant dels empresaris l’incompliment de la llei de morositat (impulsada en el seu dia per CiU) per part
de les administracions. Dilluns passat, durant la gala dels empresaris
del metall, Mas va dir que l’objectiu
és acabar la legislatura complint el
pagament a 30 dies i 45 dies que
preveu la llei per alleugerir els problemes de tresoreria de les empreses. Tot i defensar que la situació de
Catalunya és millor que la d’altres
comunitats autònomes, Mas va reconèixer que falta molt per tenir
uns terminis de pagament en línia
amb Europa.e
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EL BITLLET

De Brussel·les a la botiga
actual crisi, la segona gran contracció –la primera va ser la del 1929–,
està demostrant un fet insòlit per
als ciutadans. D’una situació com aquesta,
que té com a principal característica l’enorme endeutament públic i privat, només se’n
pot sortir amb un pla realista a mig termini.
Els especialistes expliquen que fan falta
uns set o vuit anys. Però els governants,
principalment els de la Unió Europea –als
Estats Units el ritme escollit és més pausat–, han volgut reduir el deute en molt poc
temps. Això ha provocat que els bancs ha-

L’

gin acumulat deute sobirà, aparentment el
més segur del món. Aquest intent d’entendre el que està succeint, amb les explicacions dels macroeconomistes, ha deixat de
banda el que passa a les botigues, a les petites i mitjanes empreses. I és que l’enorme
embolic de la Comissió Europea, de l’FMI i
del Banc Central Europeu el que ha provocat és un ofegament del crèdit.
No és suficient tenir un projecte solvent. No hi ha crèdit per a ningú, fins que
Brussel·les vegi la llum.

MANEL MANCHÓN
SUBDIRECTOR D’ECONOMIA
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CRISI DE L’EURO

Botín carrega contra Brussel·les
Assegura que les creixents exigències a la banca posen en perill el sector i la recuperació econòmica
El president del Santander aprofita una conferència davant d’altes
autoritats per protestar contra els
plans de la CE. Elevar el nivell de
capital que han de tenir els bancs
enfonsarà el sector, assegura.

Apunts

Un mal dia
per a la banca
d’Espanya i Itàlia

ÀLEX FONT MANTÉ

● La morositat supera el 7%
per primer cop en 16 anys
Els crèdits morosos de la banca
van superar a l’agost el 7%, cosa
que no havia passat des del gener
del 1995, segons dades provisionals publicades ahir pel Banc d’Espanya. Actualment hi ha 127.000
milions d’euros en crèdits que potser no es cobraran.

BARCELONA. Emilio Botín va mos-

trar ahir la seva oposició frontal als
projectes europeus per a la banca,
que inclouen des d’una nova recapitalització fins a una devaluació
del deute espanyol que té la banca
actualment. El president del Santander, acostumat a posicionar-se
en qüestions extrabancàries (la
primavera passada va demanar a
Zapatero que no convoqués eleccions anticipades), havia guardat
distància amb els anuncis que arriben de Brussel·les. Però ahir va
aprofitar la inauguració de la Conferència Internacional de Banca
per destapar-se.
“És el moment de frenar el tren
regulador i valorar l’impacte de les
mesures que ja estan en marxa”, va
dir Botín. En la seva opinió, les mesures que s’estan plantejant des de
Brussel·les “no tenen cap sentit”
perquè no respecten les reformes
que ja s’han aplicat. Botín es referia a la intenció de la Comissió Europea d’apujar el llistó de capital bàsic fins al 9% malgrat que fa tot just
un any que ja es va elevar aquest nivell fins al 7%. El president del primer banc europeu per valor a la borsa (tot i que les accions de l’entitat
han caigut un 50% en els últims tres
anys) assegura que aquests canvis
posen en perill la recuperació econòmica. A la platea l’escoltaven autoritats de primera línia com Andrea Enria, president de l’Autoritat
Bancària Europea; José Viñals, director d’Assumptes Monetaris de
l’FMI, i Joaquín Almúnia, vicepresident de la Comissió Europea. “No
hi ha economia sana sense banca sana”, va proclamar el president del
Santander.

● Espanya ven 4.600 milions de
deute amb interessos similars
Espanya va aconseguir ahir vendre
4.602 milions d’euros en lletres a
12 i 18 mesos. Per les primeres va
pagar un 3,68% (un nivell gairebé
idèntic a l’anterior subhasta) mentre que per a les segones va mantenir uns interessos del 3,9%.
● Presumpte frau d’Unicredit,
el principal banc italià
La justícia italiana va confiscar
ahir 245 milions d’euros de manera preventiva a Unicredit, el primer banc del país, segons va publicar ahir Corriere della Sera. És la
quantitat que presumptament va
guanyar amb un “colossal frau fiscal” els anys 2007 i 2008.
● Berlusconi rep pressió dels
empresaris però no en fa cas
Les patronals italianes van enviar
ahir una carta a Berlusconi en què
li demanen més reformes perquè
“el temps s’ha acabat”. Tot i així, el
primer ministre va dir que “no hi
ha cap pressa” per aplicar les reformes.

Depreciació del deute?

Ahir el diari Cinco Días assegurava
que Brussel·les estudia depreciar un
5% el valor del deute sobirà d’Espanya, cosa que obligaria els bancs espanyols a captar 40.000 milions
d’euros per tenir el 9% de capital bàsic que possiblement s’imposi. Un
repte difícil en un moment en què la
competència entre entitats per captar fons ja és molt elevada.
D’aquests 40.000 milions, la meitat
l’haurien de captar els quatre principals bancs (Santander, BBVA, CaixaBank i Bankia).
La defensa de la banca espanyola és una de les poques coses que ha
unit José Luis Rodríguez Zapatero i
Mariano Rajoy. Ahir, el candidat del
PP a les eleccions del 20-N va assegurar que el president espanyol té
tot el seu suport perquè a la cimera
europea d’aquest cap de setmana
defensi la solvència del deute espa-

“És el moment de frenar el tren regulador”, va dir Botín. El Santander és el primer banc
europeu per valor a la borsa tot i que les accions han caigut un 50% en tres anys. EFE

Merkel
La cancellera
vol una troica
permanent
que controli
les finances
gregues

nyol. Rajoy va demanar a Zapatero
que “presenti batalla” i no permeti
una reducció del seu valor.
L’agenda de la cimera d’aquest
cap de setmana està molt plena.
Ahir Alemanya va obrir un nou
front quan la cancellera Angela
Merkel va reclamar que Grècia estigui supervisada permanentment
per una troica (equip format per
tres parts, en aquest cas CE, BCE i
FMI). D’aquesta manera, Merkel
considera que es tindria més controlat el país per assegurar-se que
compleix la implantació de les mesures que se li han imposat i la reducció del dèficit seguint els terminis previstos.
Un portaveu de la CE va sortir
ràpidament a negar que aquesta

opció s’hagi plantejat. “La Comissió no ha considerat mai aquest escenari”, va dir una font citada per
l’agència Reuters.
Com ha passat altres vegades, hi
ha dubtes sobre quines expectatives
cal tenir respecte a la cimera. Ahir
Angela Merkel va insistir a rebaixar
les expectatives generades en les últimes setmanes. “Serà un pas important però n’hi haurà d’altres més
endavant”. Dilluns la cancellera ja
havia dit que no calia “somiar” que
“tot s’hagi solucionat” aquest cap de
setmana. Però ahir la CE va insistir
que no es pot perdre més temps i
que cal una resposta “integral” i “urgent” per fer front a la crisi del deute, segons va declarar el seu portaveu econòmic, Amadeu Altafaj.e

● Standard & Poor’s rebaixa
la nota a 24 bancs italians
L’agència S&P va reduir ahir la
qualificació de 24 entitats financeres italianes. S&P apunta al deteriorament de la situació econòmica
del país com a principal motiu
d’aquesta decisió.
● Moody’s avisa d’una possible
rebaixa del deute francès
L’agència Moody’s va mantenir
ahir la màxima qualificació per al
deute de França (AAA), però va
avisar que possiblement la situarà
en perspectiva negativa, cosa que
en el futur podria suposar una pèrdua d’aquesta màxima nota.
● González: “L’Amèrica Llatina
gaudeix amb la crisi europea”
L’expresident espanyol Felipe
González va assegurar ahir que,
després de la crisi financera que
van patir als anys 80, ara l’Amèrica Llatina veu amb un “cert gaudi”
la situació econòmica que pateix
Europa i la seva incapacitat per resoldre la crisi de l’euro.
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Íbex-35

PUNTS

% VAR.

8.811,300

-0,60%

Els que pugen més
AMADEUS
FERROVIAL
ACCIONA

% VAR.

EUROS

2,61
2,34
2,19

13,155
9,411
69,640

% VAR.

EUROS
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ALIMENTACIÓ

Vichy comprarà la nau de
Schweppes per produir Cacaolat

Xavier Martí, director general de Comsa Emte Medi Ambient, a les oficines d’aquesta divisió del grup,
a l’avinguda Roma de Barcelona. SCOTT CHASSEROT

Comsa Emte es postula per a la
compra d’Aigües Ter Llobregat
El Govern vol privatitzar l’empresa pública per reduir el deute
El grup d’infraestructures Comsa
Emte explica a l’ARA el seu interès
a participar, amb socis, en la privatització de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat. Aigües de Barcelona també hi està interessada.
IGNASI PUJOL
BARCELONA. El conseller d’Econo-

mia, Andreu Mas-Colell, té sobre la
taula un pla de privatització d’empreses públiques per reduir l’endeutament de la Generalitat, que és
de 38.530 milions d’euros. Les
principals candidates a ser privatitzades, tal com ha explicat el mateix
conseller, són Tabasa –concessionària dels túnels de Vallvidrera– i
Aigües Ter Llobregat (ATLL), responsable de l’abastiment d’aigua en
alta pressió a l’àrea metropolitana
de Barcelona.
La privatització d’ATLL ja té almenys dos candidats. Aigües de
Barcelona (Agbar) ha mostrat en diverses ocasions el seu interès a participar en el procés, i ara s’hi ha sumat el grup d’infraestructures
Comsa Emte. Xavier Martí, director
general de Comsa Emte Medi Ambient, explica a l’ARA que si poden
incorporar-se a algun consorci oferent, s’hi sumaran.
Martí deixa clar que el grup no
podria abordar en solitari una operació d’aquesta magnitud, però remarca: “Com a operadors del sector
i per la nostra implantació local, ens
interessa [la privatització]”. El directiu també destaca que si el grup
participa en el procés de privatitza-

ció, vol ser “actiu en la gestió” de
l’empresa.
Comsa Emte, controlada per les
famílies Miarnau i Sumarroca, opera en el negoci de la distribució d’aigua a través d’Aigües de Catalunya,
empresa participada a parts iguals
amb Aguas de Valencia. L’ATLL va
tancar el 2010 amb una facturació
de 72,36 milions d’euros i unes pèrdues de 44,39 milions. El deute ascendia a 690 milions.
Aigües de Catalunya dóna servei
a cinquanta municipis catalans, especialment a les comarques de Tarragona. La companyia, que té una
facturació de 14 milions d’euros,
s’està introduint a la província de
Barcelona, el feu tradicional d’Agbar. La participada de Comsa Emte
ja s’ha adjudicat la distribució d’aigua en municipis com la Palma de
Cervelló i Sant Esteve Ses Rovires.

Martí admet que la delicada situació financera de l’Agència Catalana de l’Aigua –amb un deute de
1.325 milions d’euros– no hi ajuda,
però espera seguir guanyant quota
de mercat a Barcelona i Lleida. El
directiu confia que municipis com
Mataró, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Manresa i Reus
treguin a concurs el servei d’aigua,
tal com ha fet Tortosa (Comsa ha
comprat el 49% de l’empresa municipal d’aigua).
Negoci atractiu

Durant els últims anys el sector de
l’aigua ha centrat l’interès dels
fons d’inversió d’àmbit internacional. Així ho demostra la compra
–aquest mateix mes– de la filial
britànica de la companyia Agbar,
Bristol Waters, per part del fons
canadenc Capstone.e

El grup guanya pes a CLD i ja en controla el 70%
Comsa va fer un salt de gegant en el
sector dels residus durant el 2007
amb la compra del 50% de CLD,
l’antiga cooperativa d’escombriaires de Barcelona. El 2008, CLD va
ser una de les vencedores en el macrocontracte del servei de neteja i
recollida de brossa de la capital catalana per a un període de vuit
anys, valorat en prop de 2.000 milions d’euros. La filial de Comsa es
va adjudicar una de les quatre zones en què es va dividir el contracte i va assumir el servei als distric-

tes d’Horta i Nou Barris. Comsa
Emte ha anat incrementant la seva
participació en el capital de CLD
fins a arribar al 70% actual, segons
va explicar Xavier Martí.
La resta d’accions estan en
mans dels antics cooperativistes.
CLD factura 70 milions d’euros i
presta servei a 65 municipis de Catalunya i Andorra. Comsa Emte
participa aquests dies a Municipàlia (Saló Internacional d’Equipaments i Serveis Municipals), que
es va inaugurar ahir a Lleida.

Cacaolat es produeix a la fàbrica del Poblenou
i es distribueix des del centre de Parets. CRISTINA CALDERER
Vichy Catalán va millorar
ahir l’oferta per quedarse Cacaolat. L’empresa
va anunciar un preacord
per comprar la planta de
Schweppes a Barberà del
Vallès i poder-hi produir
el batut de xocolata si resulta escollida. Els detalls de la proposta millorada, que va presentar
Vichy al jutjat mercantil
6 de Barcelona, passen
per condicionar les instal·lacions de la fàbrica
com a màxim en un any i

poder duplicar la producció. També inclou un pla
industrial per a Saragossa per triplicar la producció. Vichy Catalán va
mantenir l’oferta econòmica inicial de 30 milions
per quedar-se la unitat
productiva de Cacaolat
(treballadors inclosos).
Els competidors són l’aliança Victory-Damm-Cobega i Central Lechera
Asturiana. Demà acaba el
termini per presentar les
ofertes definitives.

TECNOLOGIA

Apple guanya 18.000 milions
d’euros, un 85% més
El gegant tecnològic Apple ha guanyat 26.000
milions
de
dòlars
(18.000 milions d’euros)
en l’últim any fiscal, un
85% més. Els resultats
de l’últim trimestre, entre juliol i setembre,
mostren un augment del
53,7% respecte al mateix període del 2010.
Tot i així, tant les vendes
com els beneficis de l’últim trimestre van quedar
per sota del que preveien
els analistes. En els primers resultats després

de la mort de Steve Jobs,
el benefici per acció es va
situar en 5,10 euros davant dels 5,20 euros esperats. Les vendes de
l’iPhone també van decebre les expectatives.
Se’n van comercialitzar
17 milions d’unitats en
comptes dels 20 milions
previstos. El rècord de
vendes se’l va endur la
tauleta electrònica iPad,
de la qual es van vendre
11,12 milions d’unitats
entre el juliol i el setembre, un 166%.
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Bé, i ara ¿qui
ens alliberarà dels
nostres alliberadors?
Nicanor Parra

EL DIARI D’AHIR
Gilad Shalit: A la pàgina 18 de l’edició
d’ahir s’informava per error que el soldat
israelià Gilad Shalit havia estat sis anys
presoner de Hamàs, quan en realitat ha
estat cinc anys en captiveri.
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Cooperació, bitllet d’anada i tornada
a impactant, dura i lamentable notícia del segrest de dues dones cooperants del nostre país a
Kènia ha posat un cop
més el tema de la cooperació en boca de tothom. Aquests dies, ja sigui
en cercles acadèmics, assistencials
o simplement entre amics, es debat
apassionadament una qüestió amb
la qual tots ens sentim implicats
d’una manera o d’una altra.
En general tothom està d’acord
que la cooperació és necessària, però també que requereix una revisió
i una racionalització important, i
que actualment moltes actuacions
s’haurien de replantejar. Tanmateix, a mesura que aprofundim en
la conversa, es produeix una clara
diferenciació entre aquelles persones que han tingut alguna experiència en aquest àmbit i les que no.
La crítica fàcil és dir que els primers es mouen massa guiats pel
sentimentalisme, mentre que als
segons se’ls qüestiona la seva opinió pel sol fet que no hi tenen experiència pràctica. Però les coses no
són tan simples.
És cert que tenir una vivència en cooperació és
molt important, no
només per als joves,
sinó també per als
adults. En la majoria dels casos, hi ha
un abans i un després de l’experiència.
Però amb això no
voldria de cap manera mitificar la
cooperació o envoltar-la d’un
cèrcol d’heroïcitat. Tot el contrari: moltes persones coincidiran
amb mi si dic que
després d’una experiència d’aquest tipus
es té la sensació d’haver
rebut molt més del que s’ha
donat.
Malgrat tot, no hi ha cap
mena de dubte que hi ha
moltes coses que haurien
de millorar. De manera
que davant dels més escèptics, cal acceptar
que els esforços haurien d’estar molt
més coordinats
per evitar duplicitats, racionalitzar els sistemes de suport,
establir continuïtat en els
projectes, canalitzar i assegurar
aportacions econòmiques, comprometre’s amb les comunitats
locals, garantir l’acompanyament a
curt i a mitjà termini, i moltes altres
coses més.
Si bé tot això és cert, no podem
restar valor a l’experiència solidària, al que significa perdre la por i
sortir de casa. A obrir els ulls i comprometre’s, a assumir uns riscos
gens banals i a enfrontar-se a un
món que en general preferim igno-
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rar. Hi ha tantes formes de cooperació com especialitats. En el cas dels
estudiants, per exemple, les aportacions sovint són, lògicament, senzilles i no prolongades en el temps.
Però més enllà del seu valor intrínsec, són experiències que els deixen
una profunda petja; veuen realitats
punyents i sovint difícils d’assumir
que probablement els influiran en
les seves decisions de futur. De vegades, fins i tot, són accions generoses i valentes, com la d’uns joves que
van salvar la vida d’un jutge a Guatemala. En altres ocasions comporten riscos de conseqüències inassumibles, com és el cas de l’Ana, una
jove llicenciada en dret, alegre, brillant i plena de vida, que va contreure una estranya malaltia que
se la va endur per sempre.
És possible que en
el primer con-

SUSANA SUBIRANA

No podem creure que un
projecte de cooperació
tindrà èxit pequè està ben
planificat: això costa
d’acceptar i ens pot fer
desconfiar de la solidaritat

tacte els cooperants no hi aportin
gaire, i que algú pensi que és només
una mena de “turisme esnob”, una
manera inútil i poc racional d’ajudar. Jo no ho veig així. La majoria
dels joves es comprometen amb el
país on han estat, establint-hi llaços
i vincles de futur, com la Lara, que
poc temps després de la seva estada a Bolívia hi va tornar per adoptar-hi la seva filla.
Pel que fa als professionals, encara que hi ha moltes formes de cooperació, sempre són necessaris el
rigor i l’autocrítica. De fet, són
moltes les experiències en què
s’han invertit temps, dedicació i diners i després s’han esfumat, han
quedat en no res. Quan passa –perquè passa– crec que s’ha d’acceptar
amb la màxima humilitat possible:
no és la nostra obra la que s’esborra, i en qualsevol cas sempre en
quedarà alguna cosa, encara que no
sigui tangible. I és que no ho podem
avaluar amb la nostra mentalitat,
no podem creure que pel fet que
haguem planificat bé un projecte,
tindrà èxit i continuïtat en el
temps. Crec que aquesta és una de
les realitats que costa més d’acceptar, amb el risc afegit que la decepció ens pot convertir en persones
desconfiades, poc proclius a seguir
treballant en aquest àmbit.
En aquest sentit, hi ha qui arriba
a la conclusió que val més prioritzar
projectes i garantir resultats. Eludir
riscos i protegir la seguretat dels
participants. Però fins ara ningú no ha trobat la fórmula perquè tots aquests elements
convergeixin en la dosi adequada.
Altres vegades hi ha qui
es desespera i es pregunta
si té cap sentit ajudar uns
quants desvalguts quan
en són centenars o milers
els que no reben cap tipus d’ajuda. Penso que
aquest tema és especialment difícil per als metges, i recordo el que escrivia el meu fill Lucas
des de l’Hospital de Sant
Joan de Déu de Lunsar,
a Sierra Leone: “Les mares et saluden pel passadís amb el millor dels
seus somriures i t’agraeixen la feina feta, però
tu encara no saps el que
ha d’arribar. Com tampoc no saps si el que ja
has fet no acabarà –com
tot el que passa aquí–
complicant-se fins a l’infinit. Alguns nens se n’estan
sortint, es curaran! I ho noten, et somriuen i, malgrat
el que els toca viure, es pot
percebre una mica de felicitat en
els seus rostres! Suposo que això
deu ser el que fa que sobrevisquis a
l’Àfrica. No ho sé. Aquí tot és molt
difícil i viure-hi és una odissea. De
vegades ens preguntem què hi fem
aquí, ens lamentem de com ho estem passant de malament o de com
costa de treballar en aquestes condicions. Però els que estan fotuts
són ells! Que injust! Nosaltres, tard
o d’hora, tornarem a casa”.
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Estratègies de
comunicació
VISCA EL SISTEMA

SEBASTIÀ ALZAMORA
ESCRIPTOR

✒

És una llàstima que Ángel Acebes ja no
estigui en primera línia política, perquè
aquests dies hauríem gaudit amb les seves consideracions sobre la conferència de pau que es
va celebrar dilluns a Sant Sebastià. Segur que
en algun moment hauria deixat anar la paraula miserables, que només ell ha sabut declamar
amb aquell punt de tremolor lírica a la veu, que
no se sabia mai si era d’odi o de malenconia. I
ben possiblement hauria recordat que aquests
que ara diuen que volen la pau van ser els mateixos que van perpetrar la barbàrie de l’11-M,
perquè per molt que es disfressessin de moros
ell els havia vist la txapela.

✒

Ja no tenim Ángel Acebes, què hi farem,
però sí que tenim Esteban González Pons,
alumne avantatjat de l’escola valenciana del PP
i que tampoc no ho fa gens malament: afirmar
que Bertie Ahern, Gerry Adams, Kofi Annan,
Gro Harlem Brundtland, Pierre Joxe i Jonathan Powell no tenen “ni punyetera idea sobre
el conflicte que s’ha viscut al País Basc” té el seu
mèrit. Amb un parell, don Esteban, que ja ho
deia Uribarri a Eurovisión: el que passa és que
a l’estranger ens tenen mania. I per descomptat, tenim i sempre tindrem, com deien Els
Amics de les Arts, el diari Abc, que ahir publicava una de les seves portades més memorables: hi sortien fotografiats a tota plana els líders internacionals de la conferència de pau i,
a sota, el titular “Al servicio de ETA”. Déu n’hi
do els luxes que es permeten els etarres, per
tractar-se d’una banda en fase terminal.

✒

Ni tan sols en el cas que ETA es dissolgués en els propers dies, sembla possible evitar
la desfeta socialista del 20-N: el terrorisme (i
encara més el basc) es troba molt avall en el
rànquing de prioritats de la ciutadania, i no
computa com a ítem que pugui alterar el resultat previsible de les eleccions. De tota manera, el PP no pot evitar posar-se nerviós quan li
arriben notícies sobre terrorisme que no són
del seu gust just abans d’unes eleccions (ves
que no ens quedem sense majoria absoluta), i
per això tant el partit de don Mariano com els
seus mariachis periodístics reaccionen davant
del procés de pau a Euskadi amb l’histerisme
de la tieta Enriqueta, la dipsòmana. Per la seva banda, el PSOE, tot i el seu derrotisme taciturn, no renuncia del tot a penjar-se la medalla
de la dissolució d’ETA, i això explica que surti
el ministre Jáuregui a treure importància a la
conferència de pau, no fos cas que el trumfo se
l’apuntés encara l’esquerra abertzale.

✒

El pitjor malson del PP és que, quan ETA
desaparegui, s’haurà acabat el recurs de criminalitzar els nacionalismes basc i català per la
còmoda via d’associar-los amb el terrorisme.
Recorren al darrer naip dins la màniga i s’encomanen a les víctimes d’ETA, a veure si d’aquesta manera aconsegueixen adhesions per la banda emocional. D’això se’n diu manipulació: i
és tan repugnant com vostès vulguin, però avui
en dia rep el nom d’estratègia de comunicació
i és una eina bàsica de treball dels partits.
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Revolució, SA
acebook és una empresa
privada de comunicació i
entreteniment que The
New York Times va valorar a començaments del
2011, en plena crisi econòmica
mundial, en 37.637 milions d’euros.
Al cap de tres mesos aproximadament, a finals de març del mateix
any, el preu de Facebook ja s’estimava en 59.600 milions d’euros.
Twitter només té una valoració de
4.500 milions d’euros. N’hi ha dotzenes més, d’aquests espais relacionals, sense comptar els equivalents
locals més o menys plagiats, com ara
el Facebook xinès. Entre tots formen el que ja es coneix com “la
bombolla social”, perillosament
semblant a la que es va generar entorn de la informació digitalitzada a
mitjans de la dècada dels 90, i que va
esclatar d’una manera ben aparatosa a partir de l’any 2000 (es calcula
que l’any 2002, quan el Nasdaq va
arribar a baixar fins als 1.114 punts,
s’havien perdut més de cinc bilions
de dòlars).
Explico tot això per deixar clar
que estem parlant de capitalisme
salvatge, d’especulació borsària pura i dura, d’empreses multinacionals amb un evident –i legítim–
ànim de lucre. Estem parlant, en definitiva, del cor del sistema. I la cosa
no s’acaba aquí, esclar. Per accedir
al Facebook o similar es necessita,
entre altres coses, un ordinador o
un mòbil. I, naturalment, una xarxa
elèctrica en condicions, antenes de
telefonia mòbil, etc. I això ens porta a altres enormes empreses multinacionals que també cotitzen en
borsa: des de Microsoft fins a Apple,
passant per tota mena de proveïdors de banda ampla, etc.
L’acte contra el podrit i decadent
sistema capitalista que es va convocar dissabte passat no hauria estat
possible sense el podrit i decadent
sistema capitalista que acabem de
descriure esquemàticament. Sense

F
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la publicitat que sosté econòmicament les mal anomenades xarxes
socials i dóna dividends als inversors, aquesta convocatòria a escala mundial ni tan sols resultaria
imaginable. La publicitat s’hi insereix, precisament, perquè els anunciants saben que la veuran milions
de persones, en aquest cas els consumidors anticonsumistes. La insereixen, i la paguen ben cara, perquè saben que és efectiva. El preu
desorbitat de les empreses privades
de comunicació i entreteniment
que els més ingenus anomenen xarxes socials són la flor i nata del sistema, però guanyen i especulen
perquè s’han convertit en la base
dels moviments antisistema. Això
no és cap paradoxa ni cap ironia
històrica: és la nítida i previsible lògica del consum.
De vegades la gent identifica el
terme consum amb entrepans de fuet, benzina, electrodomèstics o medicaments. No, no, no: en l’era de la
informació el consumidor modèlic,
el gran benefactor del sistema capitalista, és justament qui depèn de

En l’era de la informació
el consumidor modèlic,
el gran benefactor del
capitalisme, és qui depèn
de les noves tecnologies
de la comunicació
DE FIT A FIT
JORDI DURÓ

les noves tecnologies de la comunicació i de la informació. En aquest
cas, el nivell de dependència és extrem, en la mesura que la nova revolució global només resulta viable en
el si del sistema per part dels usuaris-consumidors-espectadors
d’empreses privades de comunicació i entreteniment valorades en
milers de milions d’euros, que ara
mateix són la base de l’especulació
borsària arreu del món. No hi ha cap
empresa immobiliària, per exemple, que valgui el que valen Facebook o altres serveis similars. No hi
ha res que s’hi pugui comparar: és
l’exemple paradigmàtic del nou capitalisme globalitzat.
Però la cosa no s’acaba aquí.
S’està generant un Big Brother de
dimensions monstruoses, a còpia
de pitjar aquell petit rectangle on
hi diu “I agree” sense llegir el contracte que suposadament acceptem. És un món que no fa gens de
gràcia.
Per exemple, en el nou contracte sobre política de privacitat de
Spotify vigent des del 22 de setembre, hi posa (tradueixo literalment): “Quan utilitzi l’aplicació de
programari Spotify, el servei Spotify i les pàgines web de Spotify, rebrem automàticament informació
sobre l’ús de l’aplicació, el servei i el
lloc web, inclosa informació de caràcter personal com els mitjans als
quals vostè accedeixi, les consultes
que faci, la data i hora de la seva
sol·licitud, la seva adreça de protocol d’internet, les prestacions i funcionament de la seva xarxa i ordinador, el seu tipus de navegador, l’idioma i la informació d’identificació,
el seu sistema operatiu i la versió de
l’aplicació”. Tot plegat, connectat
amb el Big Brother suprem, naturalment: Facebook.
Em sembla que hi ha gent que
hauria de ser més crítica amb el tipus
d’empreses amb què es vincula per
fer revolucions de cap de setmana.
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Els romans i els bolets
n llatí els bolets es diuen
fungi o boleti, mots que
en català es converteixen en fongs o bolets.
Eren molt apreciats en
la gastronomia i temuts com a verí.
Se’n coneixien moltes espècies, que
foren ben descrites pel gran naturalista Plini el Vell al llibre 22 de la seva monumental obra enciclopèdica,
on a més dóna consells sobre com
distingir durant la cocció entre bolets bons i dolents. Consells tot sovint erronis, com ho acostumen a
ser certes dites de la tradició popular, com les que afirmen que són verinosos els bolets que canvien de color en coure’ls.
Tot just pocs dies després que
l’ARA hagi obsequiat els lectors amb
una guia de bolets, pot ser un bon
moment per fer algunes pinzellades
dels orígens de la tradició boletaire
catalana que ens van llegar els romans. Bàsicament, els romans distingien, com ara, dues categories
principals: els bolets (fungi farnei
vel boleti) i les tòfones (tubera), i
eren considerats aliments exquisits,
mereixedors de ser presents en les
taules dels comensals més sibarites.
Entre els comestibles hi havia els
bolets de freixe i també els suilli,
molt apreciats. Aquests darrers, el
nom dels quals deriva de sus (porc)
eren els nostres preuats ceps o surenys (Boletus edulis), que en italià
es diuen funghi porcini, amb un lligam eloqüent respecte del terme
antic. Però compte amb els boleti,
perquè dintre d’aquesta classificació també hi entraven les amanites,
la més mortífera de les quals és la
que coneixem com a farinera borda
(Amanita phalloides). A més dels
bolets que neixen sota els arbres
(d’aquí el nom que els donaven els

E

romans antics) també es
col·lecció Bernat Metge,
coneixien els bolets dels
l’ARA l’oferirà com a voprats, entre els quals cal
lum 11 de la sèrie–, el madestacar les múrgoles o
teix emperador Tiberi
rabassoles, que Plini el
“donà dos-cents mil sesVell diu que són semtercis a Asel·li Sabí per
blants a les esponges (a
un diàleg en què havia
Itàlia donen el nom de
introduït la disputa d’un
spongiola a aquest tipus
rovelló, un becafigues,
ISABEL RODÀ
de bolets). Els escriptors
una ostra i un tord”.
antics ens fan saber que
Les tòfones eren molt
DIRECTORA DE L’ICAC
els romans varen intenapreciades, i Plini, al llitar cultivar certs tipus de
bre 19, enumera difebolets, però només tenim algunes
rents espècies, que distingeix fonaLa cuina
instruccions teòriques que no samentalment pel seu color. ¿Considels bolets deraven els romans que les tòfones
bem si es varen dur a la pràctica amb
èxit. De tota manera, això demostra
eren superiors als bolets? En prinera una
l’interès dels romans pels bolets, i
cipi sí, però l’hispà Marcial, originatradició
com llegim en la traducció de Joari de Bilbilis (Calataiud), les situa en
quim Icart de l’obra de Suetoni so- dels romans segon lloc; en canvi, l’edicte de
bre la vida de Tiberi –dintre la
preus màxims que promulgà l’emFRANCESC MELCION

perador Dioclecià per lluitar contra
la inflació fixava el preu de les tòfones, i en canvi el dels bolets no.
Coneixem moltes receptes de
plats cuinats amb bolets, i fins i tot
Juvenal a les seves Sàtires recull
l’ensinistrament d’un pare al seu fill
sobre com condimentar i gaudir de
bolets i tòfones. Se n’empraven tant
els barrets com els peus i es podien
consumir crus, a la brasa o bullits i
servits calents, acompanyats de salses molt diverses, en les quals tot sovint hi intervenia la famosa salsa de
peix, el garum dels romans. Coneixem receptes molt refinades, tant
de bolets com de tòfones, gràcies al
tractat de l’Art de la cuina (De re coquinaria), que escrigué Apici en la
primera meitat segle I dC i que podem llegir en la bona edició catalana de Joan Gómez i Pallarès, també a la col·lecció Bernat Metge. Triem-ne una: “Neteges les tòfones, les
bulls, les sales i les punxes amb un
ast. Les rosteixes una mica i poses
en una olla oli, vi dolç minvat, vi, pebre i mel. Quan hagi bullit, ho lligues
amb fècula, desenastes les tòfones
i les presentes”.
Com veiem, els romans valoraven
molt els bolets, que són representats
en natures mortes de mosaics i pintures murals que ornaven les cases
unifamiliars (domus). Però també
els tenien por, perquè no en coneixien ben bé les espècies i estaven, consegüentment, atemorits pels seus
efectes perniciosos, que podien
afectar famílies senceres. El cas més
famós d’enverinament amb bolets
fou el de l’emperador Claudi, per uns
espècimens que li foren oferts per la
seva dona i neboda, Agripina. Sembla, però, que en aquest cas el crim
no fou comès amb les mortals amanites, sinó amb verí afegit.

CARTES I MISSATGES

I els pressupostos?
Què espera el govern de CiU per presentar els pressupostos del 2012? D’entrada
ja està incomplint la resolució del Parlament que els obligava a fer-ho abans
del 10 d’octubre. No sé si se n’adonen, però aquesta data ja ha caducat. Què tenen
a amagar? Tornen a fer el mateix que
abans de les eleccions municipals i, com
sempre, la culpa és dels altres i tot arreglat. La veritable voluntat política hauria estat presentar els comptes tal com
van acordar i dir sense embuts que les retallades encara no han acabat.
Si ells mateixos se n’avergonyeixen,
què esperen que pensem els ciutadans i
les ciutadanes?
CRISTINA MAZA
SANT JOAN DESPÍ

Fem un pensament
Ja fa temps que ens queixem, des de
la societat civil i la classe política, de
l’anticatalanisme que practiquen el
PP i els seus mitjans afins arreu d’Espanya. Que si aquesta actitud els dóna vots, que si no ens volen i ens empe@diariARA

nyen cap a posicions sobiranistes, que
si els catalans som insolidaris i egoistes, etc.
I jo em pregunto, què estan fent el Sr.
DuraniLleidaielSr.MasambAndalusia?
¿Estaríem davant d’una mena d’andalusofòbia que, ves per on, sempre apareix
quan s’acosten eleccions? A què juguen?
Si sospitem que el PP ho fa perquè
treu vots a la resta de l’Estat, ¿aquestes
incendiàries declaracions es tradueixen
en més vots a CiU? És un discurs pobre
i miserable que pretén aconseguir vots
enfrontant territoris i fent, precisament,
el que critiquem als altres.
Noaprovonielsunsnielsaltres,alcontrari.Peròsiaquestéselnivelldelsnostres
polítics, val més que fem un pensament.
IRENE SÁNCHEZ
SANT JOAN DESPÍ

Manifest de metges
Els metges caps de servei de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol de
Badalona volem manifestar el nostre
desacord amb les mesures que s’estan
prenent per fer front a la greu crisi eco-

nòmica en la qual estem immersos. Com
a responsables de la gestió dels nostres
serveis, volem manifestar que no només
no som els responsables d’aquesta situació, sinó que a més, malgrat els acords
puntuals assolits internament, l’ICS ha
comptat poc amb nosaltres per trobar les
solucions més adequades que permetin
mantenir al màxim l’eficiència i la qualitat de l’assistència prestada.
Si no es prenen mesures de correcció,
es veuran afectats els pilars fonamentals
dels hospitals de l’ICS, que són l’assistència, la docència i la recerca. Les conseqüències immediates que se’n deriven
són: a) l’augment de les llistes d’espera
i el retard en el diagnòstic i tractament
de malalties potencialment greus; b) una
distorsió del treball en equip dins de cada servei, característic dels hospitals
universitaris de tercer nivell, la qual cosa compromet en el futur l’actualització
i difusió del coneixement, imprescindibles per a una bona pràctica mèdica, i c)
la repercussió negativa sobre la docència
dels joves metges residents, els quals
veuran disminuït l’aprenentatge de la seva especialitat.

Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:
facebook.com/diariARA @ cartes@ara.cat
Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona Fe d’errades: opinio@ara.cat

La situació actual, si no es corregeix,
pot donar lloc a una notòria disminució
de la qualitat de l’assistència que havíem
assolit, i que havia col·locat la nostra sanitat entre les millors del món.
JOSEP MORERA I 24 FIRMES MÉS
CAP DE SERVEI DE PNEUMOLOGIA, HOSPITAL
UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL

Immigrants i gana
L’Unicefalertaquecadacophihamésfills
d’immigrants a Espanya que passen fam.
“La llibertat, pel que fa a les classes socials inferiors de cada país, és poc més
que l’elecció entre treballar o morir-se
de fam”, deia al segle XVIII l’escriptor
anglès Samuel Johnson.
Estem molt endarrerits?
JOSEP ROBERT REIG
BARCELONA

Les cartes enviades pels lectors tenir
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el
dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica,
número de carnet d’identitat
i un telèfon de contacte.
Les cartes no es respondran.

Defensor del lector: defensor@ara.cat

l’entrevista
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BRUNO

Eclèctic Demà, a la sala Luz de Gas de Barcelona,
Bruno Oro (Barcelona, 1978) presentarà el seu
segon disc, ‘Tempus fugit’. Si voleu conèixer qui
s’amaga darrere l’actor de les mil cares, com el defineix Màrius Serra, només l’heu d’escoltar

ORO
Actor i músic

“Cristiano
Ronaldo
dedica
una cançó
a Messi!”

ELISENDA
ROCA

Convindràs que Tempus fugit és difícil de classificar…
No és un disc fàcil. És una mica caòtic i transgressor. Estem acostumats que un músic segueixi una línia concreta. Però és un disc honest
i molt instintiu, és a dir, que he fet el
que he volgut. Amb el productor, al
començament, dèiem que seria un
disc amb cançons tranquil·les.
Tranquil? Sí que hi ha cançons
molt íntimes, però també hi ha
pop, jazz, funk i música disco!
Sí. Hi ha Geloso perquè m’agrada la
bona música disco. La gelosia per a
mi és un tema molt important i el
volia explicar.
Ets gelós?
Ho era, molt! Amb aquesta cançó he
fet molta teràpia, he sortit de l’armari de la gelosia. Ara ho sóc molt
menys, és increïble, però molt
menys!, quasi fins a no ser-ho. [Riu.]

un músic
J.J. CALE
un color

A Narayama parles de la mort.
És la meva gran obsessió. La balada de Narayama, la pel·li de l’Imamura, em va deixar garratibat. Tinc
la mort molt present. De petit, quan
em van explicar el concepte de la
mort vaig quedar impressionat. No
el tolerava. No tinc una família gaire religiosa i quan vaig entendre que
morir-se era que ja no hi havia res,
mai més, visualitzava aquest etern
silenci i aquesta negror. A les nits no
podia dormir perquè sentia el silenci de la mort. En aquesta cançó parlo d’una mort sense dolor.
També t’ha servit de teràpia?
I tant!

BLAU MARÍ

un lloc
NÀPOLS

O sigui que aquest disc és una mena de diari personal, de trajecte vital amb música?
Totalment. Parlo de Cadaqués, parlo de la meva àvia a Buda s’ha enamorat, parlo de Nova York, la ciutat
que em va fascinar, i això que tenia
reserves, perquè tothom em deia
que Nova York era l’hòstia! I sí, ho
és, i més si t’agrada la música.
Has enregistrat el disc a Nova
York.
I masteritzat a Los Angeles! Quins
músics! He tingut la sort de comptar amb el Marc Ribot, el guitarrista
del Tom Waits, tot un luxe.
I demà, al concert, quins músics
t’acompanyaran?
Músics joves, de l’Esmuc, boníssims! Manuel Krapovicas, contrabaix; Pau Romero, guitarra, orgue i
acordió; Dídac Fernández, bateria,
i Marcel·lí Bayer, saxos i clarinet.

L’actor i músic Bruno Oro presenta el seu nou treball discogràfic
a la sala Luz de Gas. FERRAN FORNÉ
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Cada cançó està dedicada a una o
a dues persones, per què?
A mi m’agradaria que me’n dediquessin una però no ho han fet mai,
encara. Cada cançó és un món. Messi està dedicada al Queco Novell
perquè som dos malalts d’aquest ju-

gador. Risotto en fa menor l’he dedicat a la Clara Segura perquè és
molt teatral.
Feu un bon tàndem la Clara Segura i tu. Quan us veu conèixer?
L’any 2001, fent El alcalde de Zalamea, amb el gran Jordi Dauder. En
aquell muntatge li van dir que tenia
càncer. Allà vaig conèixer la Clara,
vam connectar de seguida, i li vaig
dir: “Escolta, per què no fem alguna cosa d’humor? Jo escric alguns
esquetxos i ho provem”. I vam provar-ho, ens van veure els del Teatre
Malic i ens van agafar per al Grec. La
Clara i jo som com dos germans.
A Crackòvia, Carlos Latre, que és
merengue, fa de Messi, i tu, que ets
culer, fas de Cristiano Ronaldo.
Com ho porteu?
És estrany, mooolt estrany! Podries
titular l’entrevista: Cristiano Ronaldo dedica una cançó a Messi! [Riu.]
Fet! Latre em va dir que molts jugadors del Madrid veuen Crackòvia i que Sergio Ramos és l’únic a
qui no li fa gràcia la seva paròdia.
Creus que Ronaldo et deu veure?
Segur que ho ha vist perquè és tan
presumit… Crec que, en el fons, deu
ser molt insegur.
Com us ho feu per gravar Crackòvia i Polònia el mateix dia que
s’emet?
Mira, vaig llegir un reportatge sobre
Rafa Nadal i la final de Wimbledon
en què ell va guanyar per primer cop
a Federer. McEnroe va dir que era el
millor partit de la història del tenis.
Nadal parlava de la disciplina mental, de la seva preparació, de visualitzar la victòria, i vaig pensar que
els actors hem de tenir aquesta disciplina esportiva perquè, si no, no
aguantes. Molts cops estem esgotats mentalment perquè és estressant. La gent diu: “Que bé que us ho
passeu!” Home, el vint per cent de
l’estona, perquè té molta tela!
Per què no funcionen aquests programes d’humor a Madrid?
Potser perquè l’humor català té un
segell propi. El futbol sí que traspassa fronteres, és més comercial en el
món de l’humor, és molt universal i
més infantil. La prova és que es veu
a tota l’Amèrica del Sud, i a Rússia!
En canvi, un programa de paròdia
política fora de Catalunya… Cuidao!
El Toni Soler es resisteix a creure
que Polònia no pugui funcionar fora.
Et queda temps per pensar a fer teatre o cinema?
M’agradaria fer cine. Vaig fer un paper molt petit a Macià contra Companys i li vaig dir al Toni que escrivís
més guions. Jo acabo d’escriure un
text teatral que faré amb la Clara Segura la tardor de l’any que ve. Però
ara tinc un compromís amb el Toni
i mentre funcioni Polònia i Crackòvia no penso deixar-ho.e
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El CaixaForum de
Madrid desferma la
passió de Delacroix
Una exposició retrospectiva redescobreix
el mestre de la pintura romàntica
Grècia expirant sobre les ruïnes de
Missolonghi (1826) els estralls de la
guerra d’independència grega.
El viatge que Delacroix va fer al
Marroc el 1832 amb una missió diplomàtica francesa (va fer escala a
Sevilla i Cadis) va marcar un abans
i un després en la seva carrera. Per
ANTONI RIBAS TUR
subratllar la importància d’aquest
Un home del seu temps
moment, l’exposició inclou l’obra
MADRID. “No m’agrada la pintura
intel·lectual”, va deixar escrit als “Delacroix va ser un home mo- més important que va fer a la tornaseus diaris Eugène Delacroix. El dern”, explicava ahir Sébastien da del viatge i que ha sortit de magran mestre de la pintura romànti- Allard, conservador en cap de de- nera excepcional del Museu del
ca va trencar amb l’art del seu temps partament de pintura del Louvre i Louvre: Dones d’Alger a les seves hai va donar més importància a les comissari de l’exposició. “Com a ar- bitacions. S’ha dit que Delacroix va
emocions i als sentiments que als tista es va posar en dubte constant- poder entrar en un harem, però no
temes de les pintures. Va convertir ment, va parlar de l’actualitat del s’ha pogut confirmar. Tampoc se
els colors i la llum en eines capaces seu temps i va tenir un gran senti- sap del cert si les dones de la pintud’evocar tots els estats de l’ànima ment d’humanitarisme”, va afegir ra són musulmanes o jueves. Sigui
humana: des de la por i la desespe- Allard. Delacroix va néixer just des- com sigui, suposa tota una declararació fins a l’alegria i l’exaltació. prés de la proclamació dels grans ció d’intencions: el pintor no va viL’autor de La llibertat guiant el po- preceptes de la Revolució France- atjar amb l’objectiu de reproduir el
ble va creure que la pintura era au- sa. El 1815, però, va caure l’empera- món oriental segons el gust occitònoma, però també la va utilitzar dor i la seva generació va quedar or- dental. “Delacroix va viatjar per troper donar testimoni dels fets histò- fe de referents. “Aleshores Dela- bar el que li faltava al seu país, no
rics del seu temps. Es va considerar croix va voler ser pintor a tot o res. va viatjar amb la mirada d’un coloa si mateix com un pintor clàssic, El poeta Lord Byron es va convertir nitzador. Va viatjar per trobar la sehereu de Velázquez i Rubens, però en una influència important, va ser va pròpia essència”, assegura
va revolucionar tots els gèneres que com el Che Guevara per als revolu- Allard. La visió de Delacroix
va tocar.
cionaris de Maig del 68”, va compa- d’aquestes dones sorpreses en el
Delacroix va ser un artista tan rar Allard. Fruit de la influència de seu entorn íntim trenca amb la
imatge tradicional de les
visceral com sofisticat, tan segur Byron, Delacroix va capturar amb
odalisques. A més de ser
d’ell com capaç de qüestionar-se a pintures
com
tres dones modernes, els
cada moment. El seu llegat estaobjectes que les envolten
va adormit des de
reflecteixen els contactes
feia dècades. El
que hi havia entre Orient
1963 es va celebrar
i Occident.
una gran retrospecL’estada al Marroc i a
tiva al Museu del
Alger va marcar un punt
Louvre per celebrar
d’inflexió en l’obra de
el centenari de la seDelacroix. Al final de la
va mort. El 1998 el
seva vida es va deslliumateix museu li va
rar de tot el que havia
dedicar una altra exaprès i va recrear
posició més petita,
aquells paisatges que
centrada en la seva
l’havien enlluernat de
obra tardana. I ara,
memòria, només amb
gràcies a una iniciativa
el poder de la imagiconjunta de l’obra sonació. També va deicial de La Caixa i el Muxar pintures inacabaseu del Louvre, la seva
des: estava convenpersonalitat torna a
çut que acabar-les
mostrar-se amb tota la
no els hi donaria
seva riquesa.
s
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A partir d’avui el Caic
a
seves habit
s
le
a
Tanca l’exposixaForum de Madrid
r
e
lg
s d’A
nt
ció
ie
r
ta
ció
un d’aquests esacull l’exposició Eugène Done
n
O
l’
se
e
re
d
p
a
la re
dern
bossos, La caça del
Delacroix (1789-1863), ● Una visió mo encar tots els tòpics de s com a tradicile
lleó, un remolí de
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què es poden
entre pintures, dibuixos i onals odalisques, en contacte amb Occid
apreciar els degravats, que recull els re- dernes que estan
talls d’un cavaller lluitant
sultats de les últimes recerper abatre un gran lleó.e
ques portades a terme sobre l’artisEugène Delacroix (1798-1863), que
s’inaugura avui al CaixaForum de
Madrid, és la mostra més important que es dedica al pintor romàntic en els últims 50 anys. Al febrer
es podrà veure també a Barcelona.

ta. El seu objectiu és explorar com
treballava, observar com tornava als
mateixos temes una vegada i una altra al llarg dels anys. Al febrer, la retrospectiva es podrà veure al CaixaForum barceloní i coincidirà amb
una altra retrospectiva d’un artista
que Delacroix va admirar, Goya.

ELS ESTRALLS DE LA GUERRA

L’al·legoria de Grècia expirant
sobre les ruïnes de Missolonghi
de Delacroix que va precedir la
popular La llibertat guiant el
poble. CAIXAFORUM
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Sébastien Allard
CONSERVADOR EN CAP DEL DEPARTAMENT DE PINTURA DEL LOUVRE

Comissari Allard és responsable de
les col·leccions de pintura del segle
XIX del Louvre. La seva tasca se centra en la França de la Restauració i
la Monarquia de Juliol.

“La qüestió
política en l’obra
de Delacroix és
molt ambigua”
El naufragi de Don Joan
● Lluita per la supervivència
● Lord Byron és l’home de lletres que més composicions va inspirar

a Delacroix. Perduts a la deriva i a punt de naufragar, els tripulants
de la barca de Don Joan es juguen quin de tots haurà de morir per alimentar els altres. El desafortunat és el preceptor de Don Joan.

Els natxez
● El declivi i el ressorgiment de les civilitzacions
● Aquesta pintura, inspirada en la novel·la Atala de Chateaubriand,

dels amors de dos salvatges al bosc, representa el moment del naixement del fill dels dos únics supervivents de la guerra dels indis contra França que va tenir lloc entre el 1754 i el 1763.

Esbós de la Mort de Sardanàpal
● Caos, excés i mort
● Quan es va trobar assetjat per l’enemic, el llegendari rei Sardanà-

pal va ordenar als oficials que destruïssin tots els béns i es va immolar. En aquesta pintura, Delacroix es va tornar a inspirar en Lord Byron, en aquest cas en un poema dramàtic sobre la vida d’aquest rei.

A.R.T.

A Barcelona Eugène Delacroix
(1789-1863) coincidirà amb una altra retrospectiva de Goya, un artista a qui admirava. Com el va influenciar?
Es pot dir que la coincidència de les
dues exposicions a Barcelona pagarà un deute històric. Delacroix va
ser un dels primers artistes francesos que va poder veure els Capritxos
de Goya. Aquest negre de Goya va
influenciar molt Delacroix, només
cal veure els seus gravats. Finalment, però, Delacroix va convertir
el negre en un color, i quan va viatjar al Marroc es va lliurar a la llum
que hi va trobar i es va acabar d’alliberar de la influència de Goya.
Ha dit que aquesta retrospectiva
de Delacroix recull els resultats de
les últimes investigacions que
s’han fet sobre la seva obra. Cap on
han anat dirigides?
Hem treballat a partir de la nova
edició dels diaris de Delacroix que
es van publicar el 2009. La tasca filològica i les correccions que es van
fer en els textos de Delacroix van ser
molt importants, ens va permetre
corregir interpretacions errònies
que havíem fet. Al llarg d’aquests
anys també s’han descobert més
cartes i documents. El fet de comptar amb més material ens ha permès
donar una nova visió de la seva obra.
I jo també hi he ofert la meva pròpia
lectura de l’obra de Delacroix amb
la selecció de les obres.
Delacroix és conegut, sobretot, per
La llibertat guiant el poble, un quadre molt emblemàtic de la Revolució Francesa. La retrospectiva no
posa l’accent en el seu vessant polític. Per què?
La qüestió política de l’obra de Delacroix és molt ambigua. Provenia
d’una família molt important, el seu
pare va ser ministre de tots els governs de l’Imperi Napoleònic. Eugène Delacroix era, a més, un personatge molt burgès i només expressava les seves idees polítiques en
privat. Va ser un liberal conservador, que desconfiava dels moviments multitudinaris. Quan la revolució va tornar a esclatar el 1848 en
lloc de tornar a fer una obra en la línia de La llibertat guiant el poble, es
va posar a pintar flors. És l’únic moment de la seva producció que no està representat a l’exposició. Són
pintures molt fràgils i no han pogut
viatjar.e

Mirades
La benvinguda de la guàrdia d’honor sud-coreana
Fotografia: Jung Yeon-Je / AFP

Així inauguraven l’Exhibició Aeroespacial i de Defensa Internacional de Seül, a Corea del Sud. La fira està destinada als ministeris de Defensa perquè
es trobin entre ells per fer contactes diplomàtics i, a més, signin contractes
amb empreses de serveis relacionades amb l’armament i la seguretat.

ara.cat
19-10-2011
El millor fotoperiodisme al teu iPad. Descarrega’t l’aplicació gratuïta de l‘aramirades
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LA HISTÒRIA D’UN SÍMBOL NACIONAL

Tot mirant el
futur del millor
festival català, el
Temporada Alta

Els orígens eròtics d’‘Els segadors’

El traspunt

Un llibre demostra que l’himne català prové d’una cançó libidinosa
L’himne nacional era una cançó
eròtica que el 1640, amb la revolta
dels Segadors, es va convertir en un
crit de guerra. El professor d’etnomusicologia Jaume Ayats n’aporta
les proves en un llibre de l’Avenç.
SÍLVIA MARIMON

SANTI FONDEVILA

BARCELONA. “Segador, el bon sega-

n la presentació del Festival de Tardor de Catalunya Temporada Alta,
que va començar fa vint
dies, es va poder veure
una diferència de perspectiva entre
el director del certamen, Salvador
Sunyer, i el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell. Una diferència
que té molt a veure amb el futur del
festival més important que se celebra al nostre país. I sobre la qual cal
reflexionar. Per Sunyer, la vintena
edició suposa el final d’un cicle,
d’una etapa, com la festa d’un llicenciat que acaba la carrera i ha d’entrar al món laboral. Tot jugant amb
una idea metafòrica que obria incerteses i, a la fi, sense anunciar la
pregunta fonamental, Sunyer llançava un envit a la conselleria.
La qüestió no és nímia. Salvador
Sunyer, sobreposant-se a la crisi i a
la consegüent davallada de les aportacions públiques i dels patrocinadors, en aquest cas força importants
(474.840 euros aquest any), tanca el
cicle augmentant el nombre d’espectacles i de funcions i sense renunciar a una programació internacional d’autèntic luxe, un dels eixos
de l’excel·lència que ha acompanyat
el Temporada Alta en el seu recorregut. Això ha estat possible, en bona part, gràcies al conveni del festival i del Centre d’Arts Escèniques de
Girona-Salt amb les línies de suport
de la Unió Europea (programa Interreg). O sia, un grapat de diners
dels quals ha disposat durant les últimes tres edicions i que en la present suposen 538.000 euros, si fa o
no fa la mateixa aportació de la Generalitat (552.000).

dor, quantes garbes n’heu lligades? /
Trenta-vuitotrenta-nou,ialaraiade
coranta! / Més en lligaria jo si el lligador no es blincava! / Ja li’n donarem aliment: cop de ous i botifarra”.
Aquesta cançó viril i entusiasta, en
què uns segadors força optimistes o
fatxendes són capaços de tenir l’eina a punt trenta-vuit o trenta-nou
vegades, és l’origen de l’himne nacional de Catalunya. El músic i professor d’etnomusicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Jaume
Ayatshodemostraambdadesidocuments al llibre Els Segadors. De cançó eròtica a himne nacional (Avenç).
Segons Ayats, aquesta versió força més pujada de to que l’actual la
cantaven els segadors per animar-se
mentre treballaven de sol a sol. El
tema, conegut com Els tres segadors
i la dama, descriu com aquests joves
ufanosos baixaven de les muntanyes i la mestressa, impressionada
per la visió de la seva falç, enviava la
criada per manegar una cita. Quan
el segador pujava l’escala, la mestressa el rebia amb una insinuació:
“Segador, el bon segador, voleu segar un camp de civada?”

E

La melodia era força popular a
l’època tant aquí com a “gran part de
l’Europa llatina”, assegura Ayats.
Ara bé, ¿com acaba aquesta melodia
eròtica convertint-se en un un himne nacional que anima a aixecar les
armes, no les virils, sinó les bèl·liques? Poc després de la revolta del 7
de juny, diada de Corpus del 1640, es
va escriure una balada que narrava
els abusos i rapinyes de les tropes
castellanes a Catalunya. “Era una
balada clarament de propaganda
política que animava els pagesos a
aixecar-se en armes”, explica Ayats.
“El qui va fer la cançó –continua
Ayats– va aprofitar la melodia de
l’altra versió més eròtica, perquè
molta gent la coneixia”.
Va passar el temps i la cançó va
caure una mica en l’oblit. Al segle
XIX, diferents sectors catalanistes
van començar a reclamar un himne
català. A finals d’abril del 1892, va
sortir a la venda Les Cansons Populars Catalanas recullides i armonisadas por Francisco Alió. La cançó Els
segadors era una més i va ser tot un
èxit. “Alió ha substituït la lletra obscena amb què es canta a Vic per una
altra més adequada a l’esperit de la
melodia”, assegurava a l’època un
crític de La Vanguardia. El poeta
Jacint Verdaguer havia proporcionat la versió més política a Alió, i ell

Segle XIX
Diferents
sectors
catalanistes
van reclamar
un himne per
a Catalunya

ELS SEGADORS
-Segador, el bon
segador, voleu
segar un camp de
civada?
-Prou la’n segaria
jo si sabés on t’é
sembrada [...]
-Segador, el bon
segador, quantes
garbes n’heu lligades?
-Trenta-vuit o
trenta-nou, i a la
raia de coranta!
-Més en lligaria jo
si el lligador no es
blincava!
-Ja li’n donarem
aliment: cop
d’ous i botifarra.

La paròdia

L’ocasió per convertir Els segadors en himne va arribar el 6 de
març del 1897. Sota l’impuls de
la Unió Catalanista, quaranta
entitats catalanistes van presentar al cònsol grec un missatge escrit per Enric Prat de la Riba de
solidaritat amb l’annexió de
Creta a Grècia. Els cors de Catalunya Nova i Orfeó Català van
intentar cantar Els segadors però la policia va dissoldre l’acte.
La popularitat de l’himne va
anar augmentant i, fins i tot, va
aconseguir entrar a la catedral
de la burgesia: el Liceu.
Amb el temps es va canviar la
lletra i hi va haver polèmiques
molt enceses. Sigui com sigui,
l’himne es va estendre com una
taca d’oli. Fins i tot el pintor, escriptor i dramaturg Santiago Rusiñol en va fer una paròdia el
1902, que no va fer gens ni mica
de gràcia als sectors més catalanistes. L’himne nacional també
va patir la censura, el silenci,
l’exili i la clandestinitat.e

La Nova Euterpe: la
versió verda en directe
La versió eròtica d’Els segadors
no ha quedat enterrada en un
arxiu. Jaume Ayats, amb Sebastià Bardolet, Manel
Marsó i Xavier Solà (que actualment ocupa el càrrec de
secretari general de Cultura de la Generalitat) formen part del cor La Nova Euterpe. Des del
1996 canten un repertori que va des de les
balades atrevides fins
a cançons de festa o de
carlins. Ells continuen
cantant Els segadors libidinosos. “Davant tants
himnes bèl·lics, carnissers i xenòfobs –defensa Ayats–
que el nostre himne tingui un
origen eròtic ens honra”.

L’any del tot o res

Per Sunyer, entenc, el festival ha
crescut però necessita més suport.
No hi ha mitges tintes. O es fa amb
els recursos necessaris o no es fa.
Cal plantejar polítiques a mitjà termini. L’únic objectiu acceptable és
esperonar l’ambició de convertir-lo
–encara més, i si no és que ho és, ja–
en espai de referència cultural europeu. Què passarà l’any vinent? Ja es
veu que van mal dades. Ferran Mascarell no volia entrar en aquest terreny i això de parlar de la fi no li
agradava gens. El problema de futur
ja es plantejarà i, si cal, es resoldrà
en el futur. Déu dirà. El que no volia fer, i no va fer, era comprometre
qualsevol suport concret mes enllà
de les possibilitats de la conselleria.
Vaja, que allò de “tindrà el que li faci falta” no ho va dir. Per ara, doncs,
no ens queda més que gaudir de la
programació d’aquest any.e

la va barrejar amb la versió eròtica que li havia ensenyat el canonge vigatà Jaume Collell. Sorprèn que un eclesiàstic cantés
cançons verdes amb tota tranquil·litat. En aquella època, però,
“no tenien perjudicis, tant Collell
com Verdaguer provenien de
classes populars i a la plana de Vic
qui no cantava no era ningú”, explica Ayats.

DANIDE
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La Fabra i Coats és una de les fàbriques que no desplegarà tot el projecte
multidisciplinari previst i es quedarà als mínims actuals. DANI PUJOL

Barcelona replanteja
les fàbriques de creació
S’aturen els quatre projectes pendents
Barcelona replantejarà a fons les
fàbriques de creació que es van
convertir en un dels projectes estrella de l’últim mandat socialista.
La primera víctima serà l’Oliva
Artés, que queda ajornada sine die.
ALBERT BALANZÀ
BARCELONA. “Volem repensar molt

els nostres projectes en espais com
la Fabra i Coats, Can Saladrigas i Can
Ricart, on s’ha d’ubicar la Casa de les
Llengües”. Amb aquesta tirallonga
d’exemples i després de donar per
“ajornada sense data” la segona fase de construcció i adequació de la
fàbrica Oliva Artés com a museu, el
cinquè tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana,
va dibuixar la crua realitat que els espera a les fàbriques de creació del
Poblenou com a conseqüència de la

priorització de les inversions municipals que, en temps de crisi, preveu
el nou equip de govern.
Ciurana va oferir aquesta conclusió en un debat viu amb l’anterior
delegat de Cultura, Jordi Martí, en
el qual sobretot els dos representants de CiU i PSC van polemitzar
sobre el futur de la seu del Museu
d’Història de Barcelona (MUHBA)
a la fàbrica Oliva Artés, on hi ha el
projecte d’instal·lar-hi la col·lecció
contemporània de la ciutat. Ciurana va anunciar que dimarts de la setmana que ve començaran les obres
de desamiantització de l’espai, que
implica consolidar parets i sostres
i que tenen un cost d’1,5 milions
d’euros. Ara bé, dit això, el tinent
d’alcalde va precisar que la segona
fase d’aquestes obres, que té a veure amb l’adequació i la museïtzació,
i que costa 10 milions d’euros, “no és
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enbreu
avui una prioritat” per a l’Ajuntament i que, com a tal, queda
“ajornada”. Responent a la pregunta del grup municipal del PSC
sobre el calendari d’obres i la data perquè l’equipament obri portes al públic, Ciurana va dir que
“no hi ha una data” per culminar
aquest procés.
L’Ajuntament de Barcelona
no tanca la porta a aquests projectes en el pla d’inversions 20112015, però l’Institut de Cultura
es mostra més partidari de mantenir les fàbriques de creació que
ja s’han engegat, com l’Hangar,
La Central del Circ o La Seca, i
d’apostar per la finalització del
gran projecte del Mercat del
Born abans d’abordar la resta,
per als quals no descarta obrir-se
a la participació privada o buscar
una despesa inferior. Amb la Fabra i Coats, segons fonts municipals, la idea és mantenir els espais oberts existents a la nau central i fer el mateix a Can Saladrigas, on hi ha actius serveis socials
a la planta baixa. L’Ajuntament
s’està replantejant la participació en la Casa de les Llengües de
Can Ricart, un projecte del qual
la Generalitat s’ha retirat.
El Canòdrom, en sis mesos

La comissió de cultura, aquest
cop per unanimitat, també va dibuixar el futur del Canòdrom de
Sant Andreu com un espai “que
pugui incloure el centre d’art”
que es va perfilar en el mandat
passat amb el nomenament de
Moritz Küng com a director.
L’espai encara està pendent de la
finalització de les obres, i fins i
tot de la definició final de la instal·lació. Ara, en mans del Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (Macba), el singular edifici del
Canòdrom, tal com es va aprovar
ahir, ha de finalitzar les obres en
sis mesos amb 700.000 euros
que sufragarà l’Ajuntament (a
banda del milió que ja hi ha posat
la Generalitat). Serà el Macba qui
finalment decideixi si allà s’hi
instal·la un centre d’art o qualsevol altra dependència vinculada
al museu.e

TROBALLA ARQUEOLÒGICA

Troben tres esquelets d’una
necròpolis romana al Raval

Un dels esquelets romans que s’han trobat enterrats a
la vora d’una antiga via d’accés a Barcelona. DANI CORTIJO
Les obres de remodelació
de la plaça del Pedró, molt
a prop del Mercat de Sant
Antoni, al Raval barceloní, han desenterrat una
troballa: una estructura
funerària amb restes òssies de tres individus. Segons l’Ajuntament de Barcelona, el moment cronològic dels enterraments
seria d’època tardoantiga

(s. V-VII dC) i podrien formar part de la necròpolis
que es va construir en una
de les vies d’accés a la ciutat en l’època romana, de
la qual es coneix algun
tram a l’actual carrer Hospital. De fet, en unes altres obres en aquesta zona, fa 3 anys, ja es van
trobar 80 enterraments
d’època romana.

MÚSICA CLÀSSICA

Joan Guinjoan serà compositor
resident al Palau de la Música
El Palau de la Música Catalana tindrà a partir de la
temporada 2012-2013 un
compositor en residència, i
el primer serà Joan Guinjoan. El músic ja tenia una
forta vinculació amb el Palau, on ha estrenat 14
obres pròpies i on ha actuat com a pianista i director
al capdavant de la formació

Diabolus in Musica. La residència li permetrà recuperar i programar algunes
obres del seu catàleg, que
estaran presents al llarg
dels cicles de la temporada. La figura del resident
és un dels projectes més
significatius de Joan Oller i
vol donar una centralitat a
la creació musical actual.
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L’ODISSEA,
el gran viatge
literari

a

llegim
36-37
● Entrevista a John
Banville, que torna com a
Benjamin Black ● Ferran
Torrent publica novel·la,
‘Ombres en la nit’

38-39
● ‘La peculiar tristesa del
pastís de llimona’,
d’Aimée Bender ● Anna
Carreras publica un
dietari dolorós

La ‘Ilíada’ i l’‘Odissea’ d’Homer són dos
dels textos fundacionals de la literatura
occidental. L’escriptor Joan Francesc
Mira publica una nova traducció del
periple de l’heroi Ulisses per tornar a casa
seva, l’enyorada Ítaca

✒✒✒✒ Jordi Nopca

F

ins ara, els lectors catalans que volguessin conèixer les peripècies
d’Ulisses –l’heroi de la
guerra de Troia que vol
tornar a casa, el regne d’Ítaca– havien d’acudir a la traducció de Carles
Riba. “Conta’m, Musa, aquell home
de gran ardit, que tantíssim / errà,
després que de Troia el sagrat alcàsser va prendre”, hauria començat a
llegir.
L’escriptor Joan Francesc Mira
es va proposar traduir l’Odissea a
partir d’una relectura del clàssic
grec durant l’estiu del 2005. La seva
versió es proposava “no embellir el
text, ni intentar millorar-lo, ni pretendre fer-lo més poètic i més elevat”. És gràcies a aquestes intencions que el lector de l’Odissea que
aquest divendres arriba a les llibreries es trobarà amb un text menys
esponerós i arborescent que el de
Riba: “Parla’m, oh Musa, d’aquell de
mil cares, que féu mil viatges / quan
arrasà el castell i la vida sagrada de
Troia”.
Igual que Riba, Mira ha optat per
traduir un dels poemes fundacionals de la literatura occidental en
vers. N’explica els motius a la introducció del volum: “Traduir Homer
en prosa és del tot respectable, però
mai no es podrà llegir –ni percebre,

ni sentir– com una traducció en
vers. Mai, de cap manera. I traduir
Homer en vers significa, si és materialment possible (en algunes llengües segurament no ho és), reproduir els hexàmetres de l’original”.
Si Riba va seguir la traducció en alexandrins francesos de Victor
Bérard, que “està més a prop de Corneille i de Racine que d’Homer”, Mira ha apel·lat a l’hexàmetre clàssic,
que “no és de cap manera estrany als
ritmes de la llengua”.
Ajustar-se a l’original “pot ser un
acte d’alliberament i no una limitació”, recorda Mira fent referència a
unes paraules de l’últim traductor a
l’anglès de l’obra, Edward McCrorie. És per aquest motiu que l’autor
d’Els treballs perduts i Purgatori
respecta “les paraules repetides, sobretot en final de vers” i prova de reproduir el “llenguatge formulari”,
que permet identificar personatges
a partir d’epítets i reiterant frases
completes: “He procurat mantindre
aquest ús formulari, no de manera
mecànica i rigorosa, i ajustant-lo sovint (com en els versos grecs) a les
exigències del ritme”.
Mira destaca que l’Odissea és
una “història humaníssima” i es demana si no és, “sobretot, una novel·la d’amor i aventures” de la qual,
entre la multitud de personatges i

ODISSEA
HOMER
TRADUCCIÓDEJOAN
FRANCESCMIRA
PROA
480PÀG./24€

escenaris que hi apareixen, n’acaba
sobresortint el nucli familiar integrat per Ulisses, Penèlope i Telèmac. Ulisses protagonitza un periple llarguíssim per tornar de Troia a Ítaca en què ha de superar tota
mena d’obstacles (els lotòfags, el ciclop Polifem, la bruixa Circe, el descens a l’Hades, els monstres Escil·la
i Caribdis, el cant de les sirenes i els
encants irresistibles de Calipso).
Penèlope espera el retorn del seu
marit des d’Ítaca, convençuda que
segueix viu, i evita comprometre’s
amb cap dels pretendents que aspiren a casar-se amb ella i aconseguir
regnar a Ítaca. Telèmac, aconsellat
per la deessa Atena, marxa a buscar

01
DE TROIA A
ÍTACA (FENT
UNA GRAN
VOLTA)

02
EL CICLOP,
SEGONS
FREDERIC
AMAT

02
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CINC
HOMENATGES
ODISSEICS
‘Ulisses’
L’any 1922, James Joyce publicava Ulisses, novel·la-experiment que convertia el
Dublín del 16 de juny del
1904 en un catàleg de correspondències amb personatges i situacions de
l’Odissea d’Homer. Una de
les més afiligranades és el
símil entre la reflexiva
Gerty McDowell i Nausica,
filla d’Alcínou, un dels molts
amors possibles d’Ulisses.

‘O Brother’
Hi ha pocs gèneres i
temes que no puguin ser reciclats
pels germans Joel i
Ethan Coen. A O
Brother, Where Art
Thou? (2000) s’empesquen una revisió
satírica de l’Odissea
en què tres pinxos
s’escapen de la presó. En comptes de tornar a casa, el seu objectiu és trobar un botí robat i amagat.
De camí es topen amb sirenes i el Ku Klux Klan.

‘El silenci de les sirenes’

01
el seu pare, primer a Pilos i després
a Esparta, mentre els possibles hereus al tron d’Ítaca li preparen una
emboscada.
Hi hagi hagut o no un únic Homer, el cert és que la unitat i la forma final de l’Odissea –la dosificació
de les intrigues, les estratègies narratives i la fragmentació temporal–
estan tan ben resoltes que encara
ara, vint-i-vuit segles després de la
fixació del text a Atenes, la lectura
del poema èpic és fluïda i emocionant. “La meua capacitat com a jutge literari és del tot elemental i subjectiva –escriu Joan Francesc Mira–, però un judici almenys sí que
el tinc clar: que si d’aquesta literatura nostra, dita occidental, n’haguéssem de triar mitja dotzena d’obres
essencials, o només tres o quatre,
una en seria l’Odissea, i una altra la
Divina Comèdia”. Mira és optimista
pel que fa a la recepció de l’obra per
part dels lectors d’avui: “No és del
tot certa, en qualsevol cas, la creença que els lectors contemporanis de
literatura han perdut l’art de navegar, ni que l’alé dels déus ja no bufa
allà on solia. No hem perdut tota
l’esperança, si Homer (o Dante) pot
ser llegit encara d’una manera discretament extensa i renovada”.
Gràcies a la seva feina, Ulisses torna
a emprendre el viatge cap a Ítaca.✒

DOS GRANS TRADUCTORS
Joan Francesc Mira
Nascut a València l’any 1939, no és
la primera vegada que Joan Francesc Mira assumeix una traducció
ambiciosa i se’n surt amb resultats
remarcables. A més d’encarregar-se
de narradors del segle XX com Claude Simon, Antonio Tabucchi i Erri de
Luca, durant l’última dècada Mira ha
publicat les traduccions de la Divina
Comèdia, de Dante Alighieri (Proa,
2001) i els Evangelis de Marc, Mateu, Lluc i Joan (Proa, 2004).

Carles Riba
El poeta, crític i traductor Carles Riba (Barcelona, 1893–1959) va fer
dues versions de l’Odissea d’Homer,
una l’any 1918 i l’altra el 1949. Encara ara és considerada una gran
traducció literària: el ritme majestuós, la força d’alguns passatges i les
lliçons de català hi abunden. L’aportació com a traductor de Riba va ser
extensa i amb molts bons resultats
(Sòfocles, Èsquil, Eurípides, E.A.
Poe, Rilke, Hölderlin, Bédier).

L’escriptor Franz Kafka en
va tenir prou amb una narració de poc més d’una pàgina per capgirar el perill de
les sirenes a l’Odissea. En el
seu conte, la pitjor de les armes d’aquests éssers mig
peix mig dona no és la seducció del seu cant sinó el
seu silenci. Ulisses, que
s’espera la melodia, no sent
el silenci i passa de llarg del
tràngol.

‘Viatge a Ítaca’
A Viatge a Ítaca (1975),
Lluís Llach va adaptar un
poema de Kavafis. La lectura que es va fer de la cançó
va ser sobretot política,
gràcies a versos com
aquests: “Heu d’anar més
lluny / dels arbres caiguts
que ara us empresonen, / i quan els haureu guanyat / tingueu ben present no aturar-vos”.

‘La mirada d’Ulisses’
L’Ulisses d’Homer es
converteix en un director de cinema que
busca tres bobines
sense editar dels
germans Mannakis,
les primeres filmacions gregues. El viatge –desassossegant
i malenconiós– el
porta per diversos punts d’una Europa convulsa: és
testimoni de l’enderrocament del comunisme i observa els estralls de la guerra dels Balcans.
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ELS MÉS VENUTS

ELS LLIBRES
I LES COSES

l 1930, Óssip Mandelstam,
poeta rus nascut a Varsòvia i
creador, juntament amb la
seva amiga Anna Akhmàtova, del
corrent acmeista, va passar mig
any a Armènia. A partir del 1915, el
país havia patit un duríssim extermini per part dels turcs –de tres
milions d’armenis, un i mig van
ser assassinats– i des del 1922
s’havia convertit en república soviètica, tot i que una part del territori, incloent-hi el mític mont
Ararat, on segons el Gènesi amarrà l’arca de Noè, va seguir en mans
turques, i així fins avui.
Com altres escriptors, Mandelstam hi va ser enviat en missió
a predicar la bona nova del socialisme soviètic. Els seus plans, però, eren ben lluny de la comesa oficial: Mandelstam sentia un viu interès per Armènia, la seva enigmàtica llengua, la seva torturada
història mil·lenària i el seu antic
i fundacional cristianisme.
Les narracions fruit d’aquella
estada van ser publicades per la

E

CATALÀ

NO-FICCIÓ

FICCIÓ

Armènia,
un poble a
contrapèl

IGNASI
ARAGAY

ara

Actualment hi ha més armenis
en la diàspora –també a Catalunya– que al país d’origen, que tot
i haver recuperar la independència fa dues dècades no ha aixecat el
cap. Les complicades relacions
amb els veïns de Geòrgia, Turquia
i l’Azerbaidjan ho hi ajuden.
Mandelstam també va trobar
un país empobrit, però genuí,
marcat per una doble empremta:
l’hel·lenística i la del
ÓSSIP MANDELSTAM, POETA
primitiu cristianisme; i
tot filtrat per la poesia
RUS, VA DEIXAR TESTIMONI
persa: una Armènia a
D’UNA TERRA TORTURADA
l’extrem remot de la
El llibre Armènia en prosa i en cultura europea, tot i formar part
vers (Quaderns Crema) inclou d’Àsia. Amb el seu estil no sempre
aquests textos en prosa, titulats clar per al lector no avesat, ManViatge a Armènia, dues sèries de delstam fa un cant molt personal
poemes i uns apunts de la seva do- a aquesta terra torturada i orguna, Nadejda Iàkovlevna, que va llosa. Com diu Helena Vidal, “lleconservar tota la vida la seva obra gir-lo és fer treballar la raó i la
i la seva memòria. A més, també imaginació”. Mandelstam: “Esticonté una introducció de Gueor- mo aquest poble que viu a contragui Kutatian (Ufa, Rússia, 1946) i pèl, / que compta cada any com un
unes aclaridores notes de la tra- segle, / que infanta, que dorm i que
crida, / retort i collat a la terra”.✒
ductora al català, Helena Vidal.
revista russa Znàmia (bandera) el
maig del 1933, i li van valer la destitució al redactor Tsézar Volpe,
mentre que a Mandelstam se li va
exigir que es retractés dels continguts, cosa que no va fer. El 1934,
arran d’un poema contra Stalin, va
ser detingut i desterrat per primer
cop als Urals. El 1937 hi va tornar
a ser enviat. Va morir el 1938 en un
camp de concentració.
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CASTELLÀ
DE
TAPES

Celestino
Medeiros,
fora de la foto?

res-cents volts de corrent altern van facturar Sacco i Vanzetti cap a l’eternitat. Els dos
anarquistes d’origen italià morien a la cadira elèctrica el 23 d’agost del 1927 després d’haver
estat condemnats –erròniament– per un atracament que va provocar dues morts. John Dos Passos va escriure una molt recomanable crònica
d’aquesta infàmia americana i va mostrar com la
xenofòbia i l’odi al comunisme anaven de bracet.
La coberta mostra una de les fotos més cèlebres
de la parella. Testa descoberta, mans emmanillades i l’aspecte envellit –cap dels dos arriba als 40
anys– que tenen sovint els personatges de l’època.
La fotografia original mostra que, al marge esquerre, la mà de Sacco està també emmanillada a
una tercera persona de la qual només en veiem un
tros del braç. Podria ser Celestino Medeiros? El
jove va confessar el crim pel qual els dos anarquistes havien estat condemnats, però el jurat no se’l
va creure. Irònicament, el van executar
(per un altre assassinat) just el mateix dia
que mataven Sacco i
Vinzetti. És probable
que el braç orfe sigui
el d’un policia però
m’agrada pensar que
és el de Medeiros i que
la seva exclusió de la
fotografia és una metàfora de com la història l’ha bandejat.✒

T

ÀLEX GUTIÉRREZ

EL SECRET
DE...

MARIA
MERCÈ
ROCA

L’herència de
l’avi republicà
i la seva terra

escriptora gironina Maria
Mercè Roca publica
aquest novembre una nova novel·la, Bones intencions (Columna), una història que tracta
del diàleg intergeneracional,
l’encontre amb la immigració i el
pes que té la història política en
l’ideari d’una família. El protagonista es diu Valeri, un home senil de 80 anys amb
un llast a l’ànima que es diu Guerra Civil: el Valeri, republicà fins al moll de l’os, és un perdedor
de la guerra. El Valeri viu marcat pel desencís
d’haver vist derrotats els seus valors, fins que el
seu nét li descobreix que la seva generació va mantenir la guspira de republicanisme i catalanisme
que va arrelar i florir en els joves d’avui.
El personatge de Valeri està inspirat en l’avi de
Maria Mercè Roca. “Recordo el meu avi, Narcís,
amb una lleu demència que més que llàstima el feia entranyable i simpàtic. Era profundament republicà i sentia un gran amor per la terra, pel seu
hort i els arbres. Igual que el Valeri”, explica Roca. El protagonista de Bones intencions és un pagès retirat que ha d’anar a viure a la ciutat. L’avi
de Roca era ferroviari de professió a Sant Andreu
de Llavaneres però l’hort i el conreu de la natura
eren la seva passió. Tot i que no vivia de pagès, sí
que feia de masover a la casa d’uns estiuejants de
Barcelona. Tot plegat són records de la néta Maria Mercè que ara serveixen per polir els trets del
Valeri, sobretot el compromís polític republicà,
cabdal en la trama del llibre.✒
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HE LLEGIT
NO SÉ ON

EVA
PIQUER

Quan arribi el futur,
vull ser-hi
02

ARNE DEDERT/EFE

ALBERTO ESTÉVEZ/EFE

01

Ahir em va fugir volant el mirall del retrovisor dret. Deu ser un senyal: ancorar-se
en el passat és un mal negoci. Com deia Einstein, el futur arriba massa aviat.

canvi de xip, o passarà allò que
anuncia l’eslògan de Banc de Sabadell: quan arribi el futur, el senyor
Lara ja hi serà.

Malament rai si els
escriptors han de fer
bolos en places de toros

No cal pujar a l’Everest
per fer el cim i
continuar endavant

Sobre el llibre digital
i l’assassinat de la
imaginació lectora
Miquel Adam Rubiralta, editor de
LaBreu Edicions, considera que el
llibre digital “va destinat a matar la
imaginació del lector”. I escriu al
Facebook: “Mori el futur!”. Segons

Adam, la digitalització “només afavorirà les grans editorials, es carregarà d’una vegada per totes les llibreries, les petites editorials se
n’aniran a prendre vent, i d’això els
il·luminats en diuen democratitzar”. I suplica: “Quan el mercat (sí,
el mercat, aquell que tant odiem)
aboleixi els llibres de paper, algú em
donarà alguna feineta?”.
Ai, Miquel. Segur que té sentit la
defensa aferrissada del paper? I els
arbres que salvarem? I els avantatges indiscutibles del format digital?
(estic llegint l’esplèndid Llibertat,
de Jonathan Franzen, i carregar-lo
amunt i avall no és la cosa més còmoda del món, que diguem). I si la
reducció de costos fos una oportunitat en lloc d’un obstacle per als
editors independents? O fem un

01
EL SENYOR
LARA VA DIR
QUE
PLANETA
APOSTARÀ
FORT PER LA
TECNOLOGIA
DIGITAL

02
EL FORMAT
DIGITAL TÉ
FUTUR, PERÒ
POTSER
CONVIURÀ
EN PAU AMB
ELS LLIBRES
DE PAPER

03
BÀRBARA
VIDAL JUGA
A TENIS
SOBRE
RODES I NO
RENUNCIA A
ESCALAR
MUNTANYES

03

ARA

Fins que el van prejubilar als 58
anys, el meu pare treballava d’administratiu a l’empresa Motor Ibérica.
De petita, a l’escola, jo sempre explicava que la seva feina era “fer tractors”. Dir que feia números sonava
abstracte i avorrit.
Els fills de José Manuel Lara es
van decebre en descobrir que el seu
pare ni escrivia els llibres ni es dedicava a fabricar-los d’un en un. “Aleshores, què fas a la feina?”, li van preguntar, amb aquell to inquisidor
que saben tenir les criatures. I ell va
respondre, amb la seguretat de qui
té apresa la lliçó: “Poso en contacte algú que té coses a dir amb el màxim de gent que el vulgui escoltar”.
El president del grup Planeta veu
el llibre digital com “una gran oportunitat” per eixamplar el mercat.
Això sí: els lectors han de beneficiar-se de l’estalvi de costos sense que
els toqui el rebre als autors. “No podem permetre que un autor cobri
menys per un llibre digital que per
un de paper. Serà un fracàs si els escriptors han de fer bolos per places
de toros, com els cantants que ja no
venen discos -va afirmar l’empresari a la multitudinària roda de premsa de cada 14 d’octubre-. Entenc que

facin concerts Sabina i Raphael, però a Rosa Regàs o Ana María Matute no les acabo de veure”.
El senyor Lara va anunciar que
Planeta farà una aposta decidida per
la tecnologia digital, però també va
deixar clar a la seva manera que les
velles eines no moriran: als periodistes ens va regalar un bolígraf.

“L’esperança no és la convicció que
tot sortirà bé, sinó la seguretat que
té sentit el que fem”. Trobo aquestes paraules de Václav Havel a la
contracoberta del còmic Aix... Uix...
Ace!, editat per l’associació Trenkalòs i escrit per Bàrbara Vidal, una
analista informàtica i tenista que va
amb cadira de rodes i que, quan cal,
escala muntanyes. “Tots tenim algun cim a prop. I tant li fa com es digui o els metres d’altura que tingui”,
conclou l’autora d’aquest llibre sobre els discapacitats físics. Altres
volums de la col·lecció tracten sobre
els camps de refugiats, les diferències nord-sud, els territoris ocupats,
les mines antipersona, la immigració o les guerres de Txetxènia. “Des
de l’accident la meva vida ha canviat bastant, però res impedeix que
segueixi fent coses interessants -explicava ahir la Bàrbara a l’Institut
Guttmann, on es va presentar el llibre en un acte emotiu i musical-. Si
ens llevem ben d’hora, però ben
d’hora, el món pot ser una mica millor i podem arribar on vulguem”.
Doncs això: posem piles als despertadors (analògics o digitals, tant se
val), llancem els prejudicis per la finestra i el futur serà nostre.✒
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John Banville
Escriptor
Quan ha d’escriure sobre ciència ho fa amb el seu nom, però utilitza el pseudònim
Benjamin Black per a la novel·la negra. El tercer llibre amb l’investigador Quirke és
‘A la recerca de l’April’ (Bromera). Irlandès, per alguns és el millor novel·lista anglès.
son en què es veuen dues imatges
d’un llit amb flors, des de dalt i des
de baix. La de dalt és meravellosa,
molt bonica. Però a baix tot està fet
un desastre. Així és com es veuen
les flors des de sota i així és com em
veig jo. Unes flors horroroses que
són un fracàs.
Dóna molta importància a les frases. Sempre ha estat molt curós, estilísticament. Diu que les frases
són la millor invenció que ha fet
mai la civilització. Per què?
Fins i tot sense la roda hi ha hagut
civilitzacions, però no n’hi ha hagut cap sense la frase.
A les novel·les mostra una societat
molt demacrada. Exagera.
Als 50 Irlanda estava realment
molt malament. No hi havia diners. Durant la guerra vam ser
neutrals i per tant no vam rebre
ajuda americana. Érem molt pobres. És un perfil realista del Dublín dels 50. Ara a Irlanda estem
molt més bé que en aquell moment
i no voldria pensar que els meus
fills i néts viuran en un país com
aquell, que era terrible.

SCOTT CHASSEROT

“Els meus llibres
estan plens d’errors”
✒✒✒✒ Miquel Codolar
Per què i quan va decidir utilitzar
dos noms? Es necessiten? Existiria l’un sense l’altre?
No crec que es necessitin l’un a l’altre. Els podríem separar totalment.
Vaig començar a escriure com a
Benjamin Black la primavera del
2004. Vaig acabar la novel·la El mar
(Bromera, 2006) i tot just havia començat un llibre nou. I vaig escriure un guió de televisió que finalment no es va utilitzar. Vaig convertir el guió en una novel·la. Així
vaig començar al món del crim.
Ho necessita? És una teràpia?
Ha de ser alguna cosa que necessiti: en cas que no fos així no la faria. Però no crec que sigui terapèutic. Però potser sigui el cas, no
ho sé.
Hi ha qui pensa que només ho va
fer per guanyar més diners.
No tinc res en contra dels diners,
esclar que sí. Els llibres m’absor-

beixen molt i és just que em paguin
per escriure’ls.

VAIG
“SITUAR
UN

El que dóna unitat a les seves novel·les negres és l’aparició del forense investigador alcohòlic Quirke. Deixarà de beure? Com evolucionarà en el futur?
La veritat és que de vegades ho deixa, però sempre acaba tornant a
beure. Hi ha un altre llibre que ja
s’ha publicat en anglès, encara no
en català, en què no beu gaire. Es
comporta. Sobre si evolucionarà,
crec que és el centre dels llibres, el
que canvia són els que l’envolten i
en especial la seva filla, Phoebe,
que té problemes, és fosca com ell
però està més viva. Quirke és un forense que viu entre els morts.

LLIBRE A
PRAGA
SENSE
HAVER-HI
ESTAT.
HI VAIG
ANAR I NO
ESTAVA
TAN MALAMENT

El fet que el forense Quirke sigui el
fil conductor de les seves novel·les,
és perquè l’autor s’hi sent identificat? D’alguna manera s’hi està
descrivint a vostè?

”

Esclar, ha de ser part de mi, perquè
jo sóc l’única persona que conec
des de dins, tot i que tampoc el conec gaire bé: ni a ell ni a mi.
És veritat que no llegeix els seus llibres? Prefereix posar-se’n a escriure un de nou?
Mai més no vull tornar a veure’ls.
No vull saber-ne res.
Per què?
[Esbufega.] Els meus llibres no tenen res que m’interessi. Si obro
una pàgina l’única cosa que veuré
seran errors, moments de covardia, de dubte. Per això sempre
me’n mantinc allunyat.
Però durant l’escriptura sí que deu
llegir i rellegir els llibres.
Lògicament. Però ho faig quan estic treballant, una vegada que es
publica, el llibre ja no és meu, ja
pertany a altra gent. Hi ha una vinyeta de l’il·lustrador Garry Lar-

Creu que Euskadi seria un bon escenari per situar una novel·la policíaca en el futur?
No sé res sobre el País Basc. En tot
cas hi podria anar un cap de setmana per veure si hi puc situar una
novel·la.
Amb un cap de setmana en té prou?
Sí. Bé, potser una setmana. Diguem que una setmana. Però no és
perquè sigui fetitxista. La imaginació fa que el món sigui una ficció. És igual la investigació que puguis fer per fer una novel·la, al final tot dependrà del que tu decideixis imaginar-te. Jo vaig
escriure un llibre que vaig situar a
Praga i no hi havia estat mai a Praga. I quan vaig anar a Praga vaig
pensar que tampoc estava tan malament la meva descripció.
S’està celebrant la Conferència per
la Pau al País Basc. Vostè creu que
ETA podria seguir els passos de
l’IRA en aquest moment?
No ho sé. Ho espero però no conec
el País Basc. Crec, com a estranger
que sóc, que ha arribat el moment
perquè aquesta lluita acabi, però
no tinc cap coneixement sobre la
causa.
I ara en què treballa?
Estic preparant l’adaptació d’El secret de Christine Falls (Bromera,
2007) per a la BBC. És irònic. Vaig
escriure la novel·la a partir dels capítols per a la televisió irlandesa
que mai es van arribar a fer. I ves
per on, al final acabarà sortint al
lloc per al qual es van fer.✒
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EL LLIBRE

DE LA SETMANA

PERFIL
FERRAN TORRENT
(SEDAVÍ, 1951) ÉS
UN DELS
ESCRIPTORS
VALENCIANS MÉS
POPULARS I
PROLÍFICS DEL
PANORAMA
ACTUAL. ALGUNES
DE LES SEVES
NOVEL·LES MÉS
CONEGUDES SÓN
‘GRÀCIES PER LA
PROPINA’,
‘SOCIETAT
LIMITADA’ I ‘UN
NEGRE AMB UN
SAXO’
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‘Ombres en la nit’,
un laberint de
convulsions
Ferran Torrent es
trasllada a l’Europa incerta i traumatitzada que va
PERE
ANTONI
sorgir de la SegoPONS
naGuerraMundial per fer una incursió en el thriller d’espionatge. El
resultat és una història entretinguda, d’atmosfera tèrbola i inquietant,
deliberadamentclàssica,enlaqualel
lector trobarà, especiats per la típica vivor torrentiana, molts dels elements habituals del subgènere: obscures conspiracions, missions arriscadíssimes, agents secrets de filiació
imprevisible, perversos nazis fugats,
lluitadors clandestins capaços de tot
per servir els seus ideals, jueus superviventsdel’Holocaustquehande
carregar el pes d’un passat espantosament inconcebible...
Ambientada, principalment, en
la Viena i en la València del 1947, el
protagonista d’Ombres en la nit és
Santiago Cortés, un gitano valencià
de biografia emblemàtica. Exmilitant del Partit Comunista, Cortés va
combatre en les files del bàndol republicà durant la Guerra Civil Espanyola, es va exiliar a França poc
abans de la victòria de les tropes de
Franco, va lluitar amb la Résistance

i, finalment, va ser detingut pels nazis i enviat al camp d’extermini de
Dachau, on va sobreviure gràcies a
les seves apreciades qualitats com a
ebenista. A l’inici de la novel·la, el
trobem formant part del Nakam,
una organització jueva que es mostra indiferent davant la possibilitat
d’un retorn massiu a Palestina, que
actua sense donar comptes ni a la
Haganà ni als aliats i que, motivada
per unes implacables ànsies de venjança, té l’objectiu d’assassinar
tants criminals de guerra nazis com
sigui possible.
Amb tot, Cortés és únicament la
figura central d’una rica galeria de
personatges. Torrent no està tan interessat a relatar-nos la seva peripècia concreta com a fer-lo servir de
pretext –o, més ben dit, de guia– per
mostrar un món convuls en què el
record dels pitjors horrors ho infecta quasi tot, en què la venjança és indistingible de la justícia, en què els
dogmes ideològics i els interessos de
la geopolítica internacional ho embruten tot de cinisme i d’amoralitat,
en què una decisió individual és susceptible de generar a escala mundial un greu conflicte d’interessos, i en
què gairebé tothom té una culpa per
amagar, una intenció perillosa per

DANIEL SALA-GARCIA
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TORRENT EN
TÉ PROU
AMB UNES
PINZELLADES PER
DESCRIURE
UN
AMBIENT,
UN
PERSONATGE I ELS
DILEMES
MORALS I
EMOCIONALS
QUE EL
ROSEGUEN

dissimular o una tragèdia a la qual
provar de sobreposar-se. Sense caure en la confusió ni tampoc en l’efectisme gratuït –els defectes més letals d’aquest tipus d’obres–, Ombres
en la nit presenta un argument tan
tumultuós com es podria esperar
d’una novel·la d’intriga que vol ser
un entreteniment de qualitat que
atrapi el lector des de la primera pàgina fins a l’última.
El nucli central de la novel·la és
un complot del Nakam per assassinar el doctor nazi Heinrich Henkel,
que vindria a ser una mena de contrafigura fictícia de l’ominosament
mític Josef Mengele. Ajudat per la
misteriosa organització Odessa,
una xarxa d’exmembres de les SS
creada a la fi de la guerra per donar
un cop de mà als alts i mitjans comandaments nazis a escapar-se
d’Europa, Henkel s’amaga a València, emparat pel règim de Franco i
a l’espera de poder partir cap a l’Argentina de Perón. És justament a
València on l’argument acaba d’agafar el vol: dos agents del SIS britànic,
una cèl·lula de resistents republicans i un espia enviat pel Komintern fan que els plans de Cortés i
companyia s’emboliquin d’una manera gairebé fatal.
Una de les virtuts innegables de
Torrent és que en té prou amb unes
quantes pinzellades ben col·locades
i robustes per descriure un ambient
(la sordidesa misèrrima de la postguerra), per definir el caràcter d’un
personatge (la ira suïcida d’Ariel
Menashe, la seducció amenaçadora
de Zoltán Vègh) i per plantejar els dilemes morals oemocionals queelroseguen. Construïda de manera molt
cinematogràfica, amb escenes perfiladíssimes, amb molt de diàleg
(semprefrasescurtes)iambunescàs
interès per l’exploració psicològica,
la novel·la està escrita amb una prosa directa, que reforça tota la tensió
d’una història que, potser, hauria requerit un centenar més de pàgines
per acabar de treure tot el suc.✒

SOTA SOSPITA

Moll, al llindar de l’abisme
n dels fenòmens dels últims
anys és l’aparició de moltíssimes editorials petites, delicades, exigents, valentes, normalment exquisides i amb publicacions no gens menyspreables. Barcelona continua sent l’epicentre de
l’edició, però a Girona i Mallorca
els nous segells han crescut com
bolets. A l’illa, però, la crisi està
sent terrible. Si fa uns mesos vam
saber que Edicions del Salobre entrava en standby després de publi-

U

car des de l’obra completa d’Andreu Vidal i Miquel Àngel Riera
fins als dos primers volums de l’autobiografia de Thomas Bernhard,
ara se’ns informa que Moll, un dels
segells degans del país, està en concurs de creditors. Té un deute massa gran que no pot assumir i, a més,
no pot comptar amb cap ànima política –sobretot a Mallorca– que li
doni un cop de mà.
Més antiga que Moll –que va
néixer el 1934–, crec que en actiu

només tenim Proa. Durant aquests
77 anys, l’editorial mallorquina ha
viscut moltes vicissituds, des de
sabotatges fins al menyspreu, però mai no havia estat al llindar del
tancament. Diuen que la culpa la
tenen els actuals gestors, que van
reeditar en format luxós els deu
volums del diccionari AlcoverMoll sense tenir en compte que és
consultable gratuïtament a internet. A més, les ajudes institucionals a l’edició en català han estat

ANDREU
GOMILA

L’EDITORIAL, NASCUDA EL 1934,
ESTÀ EN
CONCURS
DE CREDITORS

esborrades d’un cop de ploma pel
nou i inefable president balear, José Ramon Bauzá.
Si Moll desapareix, si mor, marxarà un dels símbols de la resistència mallorquina, un segell vital per
explicar no només la literatura insular del segle XX i el que portem
de XXI, sinó també per explicar tot
el país. Amb ella desapareixeran
les edicions de Bartomeu Fiol, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Miquel
Ferrà i Josep Maria Llompart.
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Josep Maria
de Sagarra:
de l’espardenya
al melodrama
Josep Pla deia
que Sagarra
era
“massa
bon poeta per
DAMIÀ
a ésser proALOU
fund”,
cosa
que és una manera suau de dir que era massa
bon versificador per ser un gran
poeta. I realment era un versificador de primera, com pot comprovar qualsevol que llegeixi les
seves traduccions de Shakespeare o de Dant, o els fragments de
les seves obres dramàtiques que
es reprodueixen en aquest assaig
de Josep Miquel Sobrer, professor emèrit de la Universitat d’Indiana i traductor al català d’obres
de John Donne, H.G. Wells i
Sylvia Plath i a l’anglès de Rodoreda i Pere Calders.
La major part del llibre dissecciona la producció dramàtica sagarriana, i ens ofereix un resum
de l’argument de cada obra, un
petit comentari crític i una anàlisi global al final de cada un dels
seus quatre períodes. Des de les
primeres peces d’arrel folklòrica
fins al teatre més de tesi de la
postguerra, Sagarra tingué clar
que escrivia per al públic, i en
aquell temps el públic era una
burgesia que es vestia per sortir
i que feia de l’assistència a un espectacle un motiu de trobada i
d’exhibició, com es pot veure en
les magnífiques fotos que il·lustren l’edició. Mai no va intentar
modernitats com Pirandello i
Brecht, i només cal llegir el resum de La ferida lluminosa per
comprendre l’abast argumental
de què era capaç. Ara bé, dir, com
fa el professor Sobrer, que l’arcaisme de Sagarra és comparable al
de Shakespeare resulta, com a
poc, desafortunat, igual que dir
que la humanitat no seria més
pobra si es perdés una obra com
As you like it. Si el llibre resulta
una bona aproximació descriptiva a l’obra de Sagarra, ens diu ben
poc de quines arrels i influències beu, i de quin altre teatre es feia en català a l’època. El professor
Sobrer l’encerta quan critica els
afanys de modernor que de vegades corquen la cultura catalana,
però resulten una mica absurds
els intents de disculpar l’actitud
acrítica de Sagarra durant la
postguerra, i em sembla totalment frívol qualificar la Guerra
Civil d’“uns quants anys de bogeria durant els quals molts s’hi deixaren la pell a una banda i una altra de les barricades”.✒
LAPOESIA
DRAMÀTICA
DEJ.M.DE
SAGARRA
JOSEPMIQUEL
SOBRER
GALERADA
184PÀG./20€

MAX S. GERBER

Pràctiques de
conducció sense carnet
Els coneixedors
d’Aimee Bender,
aquesta escriptora nord-americaMARINA
na amb un nom
ESPASA
que sembla francès mal escrit, retrobaran en aquesta novel·la l’atmosfera de fantàstic quotidià amb
què s’embolcallaven els seus contes
anteriors, com els del recull Criatures obstinades (Club Editor, 2008),
que vam llegir amb delit, sorpresa i
admiració.
Que fes una novel·la, La peculiar
tristesa del pastís de llimona, semblava una bona notícia. I el punt de
partida és original, com el de molts
contes: una nena de nou anys s’adona que pot detectar les emocions de
qui ha cuinat el menjar que ella s’es-

tà posant a la boca. Així, el pastís que
li fa la mare pel seu aniversari, en
lloc de tenir gust de llimona, té gust
d’infelicitat. La nena gairebé no se’l
pot ni empassar, i comença un calvari d’hamburgueses amb gust de
frustració, roast-beefs tristos i galetes deprimides que la convertiran
en una noia poc sociable –de qui algunes amigues s’intenten aprofitar– i addicta al menjar industrial
perquè l’elaboració gairebé no passa per mans humanes, i el menjar,
com a mínim, té un gust neutre. La
nena es fa gran, i un bon dia descobreix un secret terrible: la seva mare té una aventura amb el professor
de fusteria, i per això cuina galetes
amb un regust de luxúria i culpabilitat insuportables. L’ambient a casa és trist, però la mare no sembla

LAPECULIAR
TRISTESA...
AIMEEBENDER
TRADUCCIÓD’IMMA
ESTANY
EMPÚRIES/ LUMEN
302PÀG./19,90€
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disposada a prendre cap decisió, i la
filla creixerà entenent que la vida
adulta consisteix precisament a tapar mancances amb secrets com qui
tapa el mal gust del menjar dolent
amb molta salsa bearnesa.
Ens trobem davant d’una mena
d’El perfum, però canviant el sentit olfactiu pel gustatiu? Podria ser,
però és que la història no acaba
d’anar per aquí, o no només per
aquí. La nena té un germà, en Joseph, que també té una peculiaritat,
que no avançarem per no revelar
massa coses de la trama, però que,
tot i que aporta un grau d’angoixa
considerable a la novel·la, no acaba de lligar gaire bé amb la trama de
la nena i el menjar, com si anés a
una altra velocitat. Quan ens assabentem que el pare de la família
tampoc no és del tot normal –o això
és el que sembla– és quan aturem la
lectura, aixequem el cap i pensem:
“A veure si serà un llibre sobre una
família de bojos”. I no, gràcies a
Déu, però n’hauríem esperat més
profunditat, i més sàtira, d’un punt
de partida tan potent. Hi ha escenes
que retraten bé alguns moments
d’incomunicació entre pares i fills,
com quan la Rose i el seu pare fan
pràctiques de conduir pel barri, i
l’habilitat del pare com a professor
contrasta amb la poca traça que té
per indagar en les emocions de la filla, però tenim més la sensació que
l’autora, tan bona contista com és,
encara és a les pràctiques de conducció de la novel·la. Ai!
En general, tot i les pinzellades
d’humor que funcionen, i les atmosferes de tristesa preadolescent que
també ens convencen, com més
avança el llibre més tenim la sensació que l’autora no ha sabut què ferne, de la bona idea que va tenir per
arrencar, i que estem navegant sense rumb pels suburbis de la literatura nord-americana actual. Uns suburbis que estan poblats per escoles
d’escriptura que fan de benzineres,
cuines de cocció ràpida de l’escriptura que fan de restaurants, i títols
llaminers però molt semblants a
d’altres que ja han tingut acceptació
entre el gran públic com a centres
comercials d’estètica adotzenada.
Bender apunta, però no l’acaba
d’encertar. Busquin els contes de
Criatures obstinades.✒

La cega filosofia xinesa
La literatura apocalíptica sempre
ha tingut el seu
públic. Les crisis,
JAUME
a més, en faciliten
CLARET
la promoció. Des
del clàssic Nostradamus fins al més actual Santiago Niño Becerra, a una part de la
Humanitat l’ha fascinat sempre
sentir-se atemorida a causa de la fi
del món.
Entre les profecies vigents i actuals, s’ha consolidat la que anuncia el
declivi d’Occident i, sobretot, d’Europa, enfront dels BRICS, encapçalats per la Xina. Amb tot, la decadència no equival ineludiblement
a intranscendència. No cal recórrer
a Gibbon per adonar-se que aquesta es pot allargar durant dècades i
que el seu llegat pot sobreviure as-

sumit pels que fins hores abans encara es consideraven bàrbars.
Loretta Napoleoni (Roma, 1955)
és una reconeguda especialista en
finances internacionals, especialment en els seus punts més foscos
vinculats al terrorisme i al narcotràfic. Aquesta formació i una certa tendència al maniqueisme la
porten a anunciar la bona nova del
capicomunisme xinès. Ben resumit, aquest nou model politicoeconòmic prima el benestar per davant de qualsevol altra consideració i valora les institucions en funció de l’èxit que pugui tenir per
assolir-lo i garantir-lo.
Només cal obrir el diari per adonar-se de la vigència i realitat dels
problemes europeus, i del contrast
respecte de les economies emergents. Però sota els uns i els altres,

MAONOMICS
LORETTA
NAPOLEONI
TRADUCCIÓDE
F.MARTÍNARRIBAS
PAIDÓS
350PÀG./20,90€

hi ha més colors que blanc i negre.
Perquè si únicament es tracta de jugar a l’apocalipsi, n’hi hauria prou
d’adaptar els treballs que auguraven
la fi de la democràcia després del
crac del 1929 i festejaven el feixisme
i/o el comunisme com la resposta
encertada. Se sacrificaven les llibertats individuals, però les economies
dirigides oferien, per al simple observador, resultats que eren l’enveja del món civilitzat.
La Xina interessa i interessarà.
Per desgràcia, seguim sense disposar d’una guia per entendre què hi
està passant i què pot arribar a passar-hi, atrapats entre els estrictes
defensors dels drets humans i la militància ecologista, d’una banda, i els
fascinats per la puixança econòmica i el seu expansionisme comercial,
de l’altra.✒
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Una veu nascuda per
parlar del dolor més íntim

MANEL ESCLUSA

“Em persegueix
un sol pensament
fix: no m’he depilat les cames des
SIMONA
de fa dues setmaSKRABEC
nes”, s’esvera la
narradora d’Unes
ales cap a on a la sala d’urgències. He
de reconèixer que en llegir-ho m’ha
faltat una dècima de segon per
abandonar el llibre, però llavors he
recordat amb un somriure una escena de Roseanne. L’actriu, ofensivament obesa i discreta com un elefant, arrossega la seva germana al ginecòleg per un problema greu, però la germana es nega a despullar-se
a causa d’uns quants pèls sota els genolls. La comèdia televisiva va mantenir l’audiència al llarg de tota la
dècada dels 90 perquè aconseguia
mostrar l’absurditat dels gestos

quotidians. El diari d’embaràs d’Anna Carreras sucumbeix d’entrada
davant els codis de conducta adoptats irreflexivament.
A més de la depilació, la narradora ha de decidir quants cigarrets fumar i com menjar per aconseguir
prou calci, desacostumada com està als àpats regulars. Les compres i
els trasllats es barregen amb la tria
d’hospitals. La protagonista, a més,
malda per preservar la seva fragilitat també en l’àmbit intel·lectual.
S’adreça als poetes que coneix amb
el to confiat de vells amics i estén el
tractament de tu fins i tot als metges: “L’Enric (ara que m’ha vist despullada ja no és el doctor Moreno)
[…]”. Estem, doncs, en un univers
pla, en el qual tot el que s’hagi viscut
o llegit ocupa un mateix espai sense divisions. El relat en primera per-

UNESALES
CAPAON
ANNACARRERAS
ACONTRAVENT
104PÀG./20€

ELS CLÀSSICS

El poder
de la trilogia

sona es manté obstinadament tancat en un món infantil que només
deixa lloc per a les cares conegudes.
Però llavors, tot d’una, el llibre
canvia. L’escriptura queda esberlada pel dolor: l’embaràs acaba amb
un part prematur, el fill sobreviu
només unes hores. Les emocions es
disparen: esperança, angoixa, tristesa, serenitat. Carreras extreu les
forces de les lectures acumulades i
destil·la una veu pròpia, irreverent
i rebel. La narradora viu una transformació. La necessitat malaltissa
de trobar protecció que hi ha a l’inici del llibre es converteix en una voluntat de ser-hi, de perseverar,
d’aguantar la mirada. Acarona amb
els ulls el cos de l’infant a la incubadora, que “s’amaga enmig de tanta
artificialitat”.
La frivolitat d’algú que només es
preocupa pel seu aspecte es va
transformant al llarg del relat en indignació davant les convencions socials i la buidor dels rituals. Carreras ofereix una veritable novel·la de
formació. A poc a poc va descobrint
que el dolor aïlla i que el patiment
condemna a la soledat més gèlida.
En els moments més durs qualla
una escriptura que ja no pot estar
basada en l’aprovació del públic. Ni
tan sols pot comptar amb la comprensió dels altres. El que ha de comunicar l’autora no pot ser compartit, ningú pot posar-se al lloc d’una
mare que plora el seu nounat, i encara menys en la nostra societat tecnificada, que fa veure que tot és controlable. El capellà resa com un autòmat aquells pocs mots protocol·laris i cobra per allunyar-se, la
metge queda reduïda a una veu seca
que apunta l’hora exacta de la mort
sense parpellejar i al poeta amic li
cau l’auricular en sentir la notícia,
però tampoc no sap trobar cap paraula. El silenci es fa dens. Si el diari escrit durant l’embaràs és datat
amb el dia i el mes, els moments
d’angoixa ja no pertanyen al temps
cronològic. Les inscripcions “Dia I”,
“Dia II”, “Dia III”… identifiquen un
pas d’hores lentes que no volen saber res del calendari. Amb aquesta
eternitat incerta i subjectiva, Carreras fa honor a la citació de Tàcit que
encapçala el llibre: “Només contaré
allò que he sentit”.✒

JORDI NOPCA

a trilogia s’ha imposat,
d’uns anys ençà, com
una manera òptima per
als novel·listes a l’hora de
treure el màxim de suc als
personatges i aconseguir una
vida més llarga –i rendible– a
les llibreries. La serialització
literària, cinematogràfica i televisiva està de moda, però no
és ni molt menys innovadora:
molt abans de Stieg Larsson,
J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien i
les novel·les per entregues publicades en diaris (Tolstoi,
Balzac i Dickens van fer molts
diners gràcies a aquest format), alguns dramaturgs
grecs ja pensaven en trilogies.
Èsquil (525 aC - 456 aC) va
ser un dels primers que s’ho va
passar bé administrant l’acció
en diversos lliuraments. De totalasevaproducció,queoscil·la
entre les 73 i les 90 obres, noméssen’hansalvatset,entreles
quals hi ha L’Orestea, formada
pertrestragèdies,Agamèmnon,
Les Coèfores i Les Eumènides,
que Carles Riba va traduir i va
publicar a la Fundació Bernat
Metge l’any 1934. A la primera
obra s’hi explica el retorn
d’AgamèmnonaArgos,onlasevadonaClitemnestrahapreparatunplajuntamentambelseu
amant Egist per liquidar-lo. A
Les Coèfores, dos dels fills
d’Agamèmnon, Electra i Orestes, es decideixen a venjar la
mort del seu pare carregant-se
Clitemnestra i Egist. L’acte serà jutjat a Les Eumènides per
partdel’Areòpag,juratatenenc
dedicat a condemnar o a salvar
els homicides.✒
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eramista, entusiasta dels gats i
guionista –va col·laborar a Les
nines russes, de Cédric Klapisch–,
Barbara Constantine també ha publicat tres novel·les. L’última és
Tom, petit Tom, petitó,Tom, que explica les aventures d’un nen a la caravana on viu amb la seva mare, que
amb prou feines arriba als 25 anys i
Tom,petitTom, que està més pendent de reprendre
petitó,Tom
la festa perduda que no pas d’ocuBARBARACONSTANTINE par-se del seu fill, que acostuma a vaEmpúries
gar per horts i camps.
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Elsentit
delavida
TERRYEAGLETON

CCCB

erry Eagleton és un dels teòrics
de la literatura més destacats
dels últims 30 anys. El sentit de la vida prové d’una conferència breu i
nutritiva en què el professor exposa quins són els dos grans candidats
que poden donar un significat al
nostre dia a dia. Un cop definits, la
felicitat i l’amor es mostren com dos
conceptes no només incompatibles,
en molts dels casos, sinó en conflicte. És un fet o és un valor, el sentit
de la vida?, es pregunta Eagleton.

Armèniaen
prosaienvers
OSSIPMANDELSTAM

QuadernsCrema

any 1930, Ossip Mandelstam
(1891–1938) va passar mig any
a Armènia. L’experiència li va permetre reprendre l’activitat literària
després d’un període de sequera.
“Estat de pedres vociferants: / ¡Armènia, Armènia! / País que crida a
les armes les seves muntanyes / rauques: / ¡Armènia, Armènia!”, va escriure en un poema de la vintena que
aplega aquesta edició, precedits per
vuit textos en prosa de temàtica diversa i força lluminosa.
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SALUT
LARA BONILLA
TRINITAT GILBERT

es dones que han patit
càncer de mama expliquen que quan els ho van
diagnosticar, el primer en
que van pensar és en la
mort. “És llavors quan la veus cara a
cara”, reconeix la diputada navarresa Uxue Barkos, que s’ha recuperat
recentment d’un càncer de mama.
Però el cert és que des dels anys 90,
la taxa de mortalitat ha disminuït
gràcies al diagnòstic en etapes molt
precoces. (A partir dels 50 anys, es
recomana fer-se una mamografia.)
La supervivència del càncer de mama a Catalunya –del qual avui se celebra el Dia Mundial– se situa en el
81% als cinc anys del diagnòstic, un
percentatge superior a la mitjana
europea. “Ara detectem tumors
molt petits” i gràcies al diagnòstic
precoç s’aconsegueixen nivells alts
de curació, explica Jordi Estapé, director científic de la Fundació contra el Càncer (Fefoc).
No obstant, el de mama és el càncer més freqüent en les dones catalanes, amb prop de 5.100 casos a
l’any. Representa el 30% dels tumors en les dones i el nombre de casos augmenta un 2,5% anualment a
causa de l’envelliment de la població, tot i que disminueix en dones
menors de 45 anys.

L

Sobreviure
al càncer
de mama

Empremta emocional

Però els efectes de la malaltia no són
només físics. També deixa empremtes psíquiques. “Deixa seqüeles anímiques perquè és un tema tabú i la
dona veu amenaçada la seva integritat física”, explica la psicooncòloga
Tània Estapé. És quan el paper de la
família i, sobretot, de la parella, és
fonamental. En el llibre Al seu costat: la guia del càncer de mama dirigida a homes, John W. Anderson explica com donar suport a la dona
que pateix aquesta malaltia, ja sigui
esposa, filla, mare o germana. Des
de dedicar-li temps fins a gestionar
les visites dels amics. “El paper de la
parella és clau en la recuperació”,
reconeix la diputada Dolors Montserrat, que va patir la malaltia als 47
anys. Tant per recuperar l’autoestima i la vida sexual –a ella li van extirpar un pit– com per fer costat al
llarg del tractament. Els tractaments han millorat molt i ara el 70%
de les dones amb càncer de mama
conserven el pit.
“La parella ha de saber tractar la
dona i entendre que és un procés que
se supera, i la comprensió i la sensualitat també són cabdals per tirar
endavant”, explica Montserrat. Tània Estapé diu que de vegades la dona malalta s’aïlla. “Hi ha manca de
comunicació amb la parella i molts
equívocs” sobre la sexualitat. Pel que
fa als fills, “si els nens són petits poden tenir por de la mare quan la veuen sense cabells, sense pit, cansada...” I totes aquestes emocions
s’han de parlar. Francesc Casas, oncòleg i autor del pròleg del llibre
d’Anderson, explica que cada cop es
troba més problemes amb els familiars. “No se’ns prepara per tenir cura de la persona que estimes, tampoc
emocionalment i, malauradament,
els metges no tenim temps”, reconeix aquest oncòleg.e

Cada dia es
diagnostiquen
vuitanta casos
de càncer de
mama a
Catalunya.
La taxa de
supervivència,
que és d’un
81%, és
superior a la
mitjana
europea
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Magda Oranich
Uxue Barkos

“Vull donar ànims i
esperança a altres malaltes”
Fa 8 mesos que la diputada navarresa Uxue Barkos va acabar tots els
tractaments per vèncer el seu càncer de mama. L’hi van diagnosticar
en una visita rutinària. Els vint dies que van passar fins que la van
operar els recorda “dolents”. “És
llavors quan mires la mort cara a cara”. No tenia antecedents familiars.
Dos dies abans de l’operació, l’Uxue

feia pública la seva malaltia i explicava que deixava momentàniament
la seva feina com a diputada. Tenia
46 anys. Tres setmanes després,
tornava a la feina i la compaginava
amb la quimioteràpia. “Però a la cinquena sessió vaig haver de plegar de
nou perquè no em quedaven forces”. Quan li van començar a caure
els cabells es va decidir per un mocador lligat al cap, perquè la perruca no la convencia. De tot plegat, li
ha quedat una petita cicatriu en un
pit i una força que l’empeny a voler
“donar ànims i esperances” a les dones que passen pel mateix.
Els ànims són necessaris. Per a
l’Uxue,lasevaparellaielseufillvan
ser els seus puntals. Explica que
necessitava aquest suport afectiu
perquè el tractament posterior a
l’operació és dur físicament però
també anímicament: “Té conseqüències que deixen empremta”.
Avui ja torna a estar en actiu.e

Helena Rakosnik

“No oblideu
fer-vos
revisions
regularment”
La dona del president de la Generalitat, Artur Mas, reconeix que el
càncer de mama “li va canviar la vida”. El 5 d’octubre, durant un acte
solidari, va parlar per primer cop de
la lluita contra la malaltia. Insisteix
en la importància de fer-se revisions periòdiques, ja que va ser en una
d’aquests visites al metge que a ella
l’hi van detectar.
“Com que estava en una fase molt
prematura, tot va quedar en un ensurt”, va explicar. Tot i així, es va haver de sotmetre a una operació i a
sessions de radioteràpia per eliminar el tumor. Rakosnik reconeix
que va passar moments difícils, però que el suport de família, amics i
companys de feina “va ser fonamental”. Sobretot el suport del seu marit: “Ell va estar amb mi tarda i nit en
aquella etapa, especialment quan
vaig fer les sessions de radioteràpia”, va explicar. Com moltes altres
dones que han tingut càncer de mama, el seu és un testimoni de força
i optimisme.e

“Fa deu anys
la malaltia es
mantenia en
secret, no
se’n parlava”
Tenia 54 anys quan li van comunicar que tenia càncer de mama. Era
un Dijous Sant i la família l’esperava per marxar de vacances. “Fa 10
anyslanotíciaanavalligadaalasensació de mort, la gent no en parlava, la malaltia es mantenia en secret”, explica l’advocada Magda
Oranich. Després d’unes vacances
que es van fer “molt llargues”, va començar el procés per combatre
“l’angelet”, com encara avui Oranich anomena les cèl·lules cancerígenes. Primer, l’operació. Després,
la quimioteràpia. Més tard, la radioteràpia. I, finalment, una pastilla
diària durant 5 anys que impedeix
que les hormones arribin al càncer,
perquè el seu era d’origen hormonal. Va salvar el pit i s’ho va prendre
com una sort: “En aquella època
hauria preferit que em tallessin una
cama abans que un pit”. Ara s’ho
hauria pres d’una altra manera.
“El suport emocional de la família va ser fonamental. De tot plegat
ja en fa 10 anys. “Encara tinc por de
les revisions. Pateixes perquè hi
ha el perill que et diguin que ho
tens a l’altre pit o que tens metàstasi”. Però l’energia per viure i per animar les persones que
afronten aquesta malaltia la fan
tirar endavant.e

Lluita contra el paludisme
La vacuna de la malària
podria ser una realitat
l’any 2015
ones notícies en la lluita contra la malària: una va-

Bcuna experimental ha mostrat ser efectiva en un

56% de les proves que s’han realitzat fins ara. El diari
New England Journal of Medecine va explicar ahir que
l’experiment –de la farmacèutica GlaxoSmithKline
(GSK) i l’organització PATH Malaria Vaccine Initiative
(MVI)– està en fase III i hi han participat 15.460 nens de
set països africans. Després d’un seguiment de dotze
mesos, l’assaig ha mostrat que tres dosis de la vacuna
–anomenada RTS,S– redueixen en un 56% el risc que
els nens pateixin malària.
quest estudi és el l’assaig més important fet amb un

Afàrmac d’aquest tipus. “Aquestes dades ens deixen

a les portes de la primera vacuna contra la malària”, va
dir Andrew Witty, director general de GSK, mentre Tsiri Agbenyega, un dels principals investigadors del projecte a Ghana, va dir que “aquest nou fàrmac contribuirà
a controlar la malària més que no a eradicar-la”. Per la
seva banda, l’epidemiòleg Pedro Alonso va destacar que
“es tracta d’una gran notícia” però va recordar que ara
“és fonamental mantenir la investigació i el desenvolupament de noves eines per lluitar contra la malaltia”.
ra, els investigadors esperen noves dades el 2012

Atot i que no tindran resultats definitius fins al 2014.

Si es confirma l’eficàcia i la seguretat del fàrmac, la primera vacuna contra la malària podria ser real el 2015.

Dolors Montserrat

“El paper de la parella
és clau per superar-ho”
Un dia, després de dutxar-se, la diputada Dolors Montserrat es va
adonar que tenia un bony al pit. De
seguida li van diagnosticar un càncer de mama. El primer cop que va
sentir la paraula càncer va ser un
daltabaix. “Ho associes a la mort, i
vaig estar molts dies plorant”. Ara
sap que això no és cert. L’índex de
supervivència és molt elevat. Però
no només calia operar, també li van
aconsellar treure el pit sencer. No
va ser fàcil. “Veure davant del mirall
que et falta una part important del
teu cos és un trauma”, reconeix. Però s’hi va enfrontar i no va renunciar a la seva sexualitat. Ella i el seu
marit es van regalar un viatge a Ei-

vissa. “Allà vam recuperar les relacions sexuals”, explica. I fins ara.
També va considerar que no li feia
falta fer-se una reconstrucció. “El
paper de la parella és clau”, diu. “Els
pits són bellesa, vida sexual, i si no
tens el suport, és difícil superar-ho”.
Quan la van operar fa 15 anys –en
tenia 47– parlar de mastectomia era
tabú. “Però una de les infermeres es
va descordar la brusa per ensenyarme que ella també havia tingut càncer de mama”, recorda. “Em va explicar que hi ha pròtesis, roba interior maca...” Reconeix que el càncer
li ha canviat la vida.“Hi ha dues Dolors, i la d’ara dóna més valor a les
petites coses”.e

a malària encara és endèmica en més de 100 països

Li segons l’OMS, l’any 2009 va matar 781.000 perso-

nes. Algunes mesures preventives, com l’ús de mosquiteres o d’esprais d’antimosquits, juntament amb els fàrmacs antimalària, han ajudat a reduir el nombre de casos
però els experts creuen que una vacuna efectiva és vital per lluitar contra la malaltia.

La malària la causa un paràsit que hi ha a la
saliva dels mosquits. GETTY IMAGES
ARA
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LLIGA DE CAMPIONS

El Viktoria Plzen
posa a prova la
tensió del Barça
Guardiola recorda que aquest tipus d’equips
desconeguts els acostumen a fer la guitza
Prèvia
ALBERT SOLÉ

l Barça rep aquest vespre
al Camp Nou un equip
desconegut en la tercera
jornada de la Champions, el Viktoria Plzen
txec. Aquest és un fet molt habitual en la fase de grups, però a l’equip
blaugrana habitualment se li acostumen a entravessar aquest tipus de
partits, per la falta de tensió que hi
ha a l’entorn amb aquests rivals, als
quals es considera golejats abans de
començar. El Basilea va aconseguir
un empat en el primer any de Guardiola, i el Rubin Kazan es va endur
els tres punts en una nit estranya al
Camp Nou. Per això el tècnic del
Barça insistia ahir en una idea que
ha de repetir cada vegada que s’enfronta a la ventafocs del grup: “Normalment es menystenen aquest tipus d’equips, perquè no els heu vist
mai, però nosaltres sí, és la nostra
feina. Sempre ens hem de prendre
els partits amb molta seriositat, pel
fet de desconèixer-los no els hem de
perdre el respecte”, encara que va
admetre que ell tampoc els havia
vist jugar mai abans que els toquessin en el sorteig de Mònaco: “Jo
tampoc no havia vist cap partit del
Viktoria Plzen, abans, igual que del
Rubin, del Copenhaguen, del Basilea... El més important és que demà
els jugadors sàpiguen què es trobaran al davant”, va dir, en referència
al fet que va ser ahir a la tarda quan
el tècnic va ensenyar als seus jugadors com juguen els txecs. Així ho va
confirmar Leo Messi, que feia mesos que no apareixia per la sala de
premsa: “Avui veurem els vídeos del
rival. Analitzarem el contrari, el que
fa bé i el que no fa tant bé per mirar
d’aprofitar-ho. Ja sabem que a la
Champions cap equip és fàcil, vingui d’on vingui”.

E

Sis punts vitals per ser a vuitens

Guardiola sí que va demostrar que
havia estudiat el rival d’aquesta nit:
“El Viktoria juga molt junt, encara
que no em fa la sensació que sigui
un equip defensiu”, i va afegir: “Els
seus extrems són directes i incisius,
i té un gran mitjapunta”. Sigui quin
sigui el rival, el partit d’avui i el de l’1
de novembre a Praga –els dos següents de Champions– són molt

importants pels punts que hi ha en
joc, tal com recordava el tècnic de
Santpedor: “Aquests dos partits ens
donaran la classificació per als vuitens de final si els guanyem, i després ja ens jugarem a San Siro la primera plaça amb el Milan, que no serà fàcil”. Guardiola té molt clar que
com més aviat superin la fase de
grups, molt millor: “Fins al Nadal el
primer objectiu és passar a vuitens
de final, a la Lliga hi ha més temps
de recuperar-se d’una ensopegada,
i a la Champions ja hem perdut dos
punts a casa [amb el Milan]” .
Com i qui jugarà?

Com és lògic, el tècnic del Barça no
va revelar amb quin onze titular
pensa jugar avui, ni tampoc amb
quin sistema, la gran novetat tàctica de Guardiola d’aquest curs per
sorprendre els rivals. Des de l’inici
de temporada, el Barça ha jugat
amb el 3-4-3 o el 4-3-3 –l’habitual
en els tres anys anteriors– indistintament, sense cap criteri aparent
per als ulls profans. I dissabte passat va afegir un altre element nou
que fa tremolar els periodistes que
han de pronosticar quin equip inicial pot treure Guardiola, que és
l’absència del migcentre defensiu.
L’únic que se sap segur abans que
comenci el partit és que Cesc Fàbregas, per precaució, no serà a la
convocatòria, tot i que ahir ja va fer
la meitat de l’entrenament amb el
grup. Amb l’absència del d’Arenys,

Guardiola només té 17 jugadors del
primer equip disponibles –continuen lesionats Piqué, Alexis i Afellay–,
i per això ha convocat dos futbolistes del filial, Jonathan dos Santos i
Isaac Cuenca, tot i que només un
d’ells s’asseurà a la banqueta del
Camp Nou.
Amb el misteri de si el Barça jugarà amb tres o quatre defenses i
amb tres o quatre migcampistes, el
que és pràcticament segur és qui
seran els tres davanters, ja que no
en té d’altres: Pedro, Messi i Villa.
Respecte al gran rendiment golejador del crac argentí des que Guardiola és l’entrenador del Barça, el
tècnic va intentar treure’s les medalles de sobre i focalitzar-ho tot
en Messi: “Miro de fer-lo jugar allà
on pugui rebre més pilotes. Els
bons sempre miro que puguin tocar més pilota, la resta del que fa és
mèrit exclusiu d’ell”.
Els txecs vénen a jugar

El capità del Viktoria Plzen, Pavel
Horvath, va afirmar que per ells
aquest partit al Camp Nou és un
gran premi a la trajectòria que els
ha dut fins a la fase de grups de la
Champions, i per això diu que intentaran jugar a futbol sense pensar a evitar la golejada: “Hem vingut a guanyar, però si perdem per
3, 5 o 8 a 0 tant és, hem vingut a jugar”. Aquesta declaració d’intencions, però, contrasta amb la convicció que tenia dilluns el capità

txec quan li van preguntar sobre
les opcions de victòria del seu
equip al Camp Nou: “Potser tindríem algun oportunitat si la UEFA ens permetés jugar amb dos
porters, encara que crec que no ho
acceptaran”. El tècnic del Viktoria, Pavel Vrba, també admetia la
dificultat per a ells del partit
d’avui: “Qualsevol equip, menys el
Madrid, potser, considera el Barça el millor equip del món. Per
nosaltres seria un èxit extraordinari poder-los guanyar, sobretot
pel respecte que els tenim, però és
molt complicat”.e
Per a més informació sobre el partit
www.ara.cat/esports/barça

Quan els txecs van canviar el futbol català
Opinió

TONI PADILLA
BARCELONA

l dia de Nadal del 1921 milers de barcelonins van
pelegrinar cap a Montjuïc. No es volien perdre el
partit entre el Barça i
l’Sparta de Praga txec, un partit que
servia per inaugurar l’estadi de l’antiga pedrera de la Foixarda. Més de
25.000 espectadors van fer acte de

E

El cartell dels dos amistosos de
l’Sparta de Praga a Barcelona el
Nadal del 1921. FC BARCELONA

presència en un amistós que, per a
molts, va marcar un abans i un després en el futbol català: el futbol ja
era major d’edat. Un any després el
Barça es feia construir el camp de les
Corts, i l’Espanyol aixecaria Sarrià el
1923. El mateix Josep Samitier, que
va jugar aquell dia, admetia: “Sempre he cregut que la visita de l’Sparta va ser decisiva per al futbol català.
A partir d’aquells partits el públic va
créixer com l’escuma”.
Al futbol català hi ha un abans i
un després de les gires dels equips
txecs i del centre d’Europa dels anys
20. L’Slavia va ser el primer equip
del centre d’Europa a jugar a Barcelona el 1920 –abans havien vingut
francesos, anglesos, suïssos i ale-
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MESSI TORNA A PARLAR

Feia molts mesos que l’argentí
no apareixia per la sala de
premsa del Camp Nou, i ahir
va tornar-hi. LLUÍS GENÉ / AFP

Moltes preguntes
pendents per a Messi
tants mesos després

LLUÍS GENÉ / AFP

enbreu

Leo Messi va haver de respondre a
un munt de preguntes que no tenien res a veure amb el partit
d’aquest vespre. Feia molts mesos
que l’argentí no sortia a la sala de
premsa a Barcelona, i els periodistes volien saber la seva opinió sobre molts temes pendents.

Leo Messi
DAVANTER DEL FC BARCELONA

«Penals? Són jugades molt
ràpides que són difícils de
veure, encara que quan te’ls
fan a tu semblen més clars»
«Crits de ‘Messi’ a Cristiano?
És normal que quan vas de
visitant no t’estimin igual
que quan jugues a casa»
«El que m’interessa és guanyar
coses per al grup, seguir
sumant títols i ser recordat
pel que va fer l’equip»

Josep Guardiola
ENTRENADOR DEL FC BARCELONA

«Jo tampoc no havia vist cap
partit del Viktoria, abans, el més
important és que els jugadors
sàpiguen què es trobaran»

Villa, Messi i Pedro, intocables
Lliga: 3a jornada
Estadi:
Camp Nou.
A les 20.45 h
Televisió: TV3
Àrbitre:
Aleksandar
Stavrev.
Macedoni

Abidal

Rajtoral

Villa

Xavi

Petrzela

Jiracek

l Viktoria Plzen visita Barcelona, per primer cop, en

Ela seva primera participació a la Lliga de Campions.

Fundat el 1911, durant els anys de lliga txecoslovaca
va ser un club ascensor, amb períodes a primera i a segona. L’únic èxit d’aquella època va ser un subcampionat de
Copa, el 1971. Amb la creació de la primera Lliga de la
República Txeca independent, el 1991, el Viktoria va
passar a formar part de la nova categoria, de la qual ja
no s’ha mogut.
l 2007 el president de l’empresa propietària del club

Eva ser trobat mort en un cas relacionat amb nego-

cis il·legals. Des de llavors, els nous propietaris, liderats
pels empresaris Tomas Paclik i Adolf Sadek, han fet
créixer el Viktoria fins a fer-lo campió de Lliga per primer cop l’última temporada. El club aposta per la formació de jugadors i per dominar el mercat local, com ho
demostra que dels 24 jugadors de la plantilla, 21 són
txecs, i els altres tres, eslovacs.
avel Vrba és un dels noms claus per entendre l’èxit

Busquets Messi

Bakos

Pdel Viktoria Plzen. El 2008 va ser contractat per la

Cech

Kolar

nova directiva per fer-se càrrec del primer equip, i amb
ell el club ha guanyat una Lliga, una Supercopa i va arribar a una final de Copa. Vrba, exjugador txec que va
fer fortuna a Eslovàquia guanyant una Lliga amb el Zilina, va ser escollit l’última temporada tècnic de l’any a la
Lliga Gambrinus.

Bystron

Puyol
Pilar

Horvath

Thiago
Alves

El Viktoria Plzen, un dels nous
poders del futbol txec
des de la modèstia

Cizovsky

Mascherano
Valdés

«Miro de fer jugar Messi allà
on pugui rebre més pilotes,
la resta del que fa és mèrit
exclusiu d’ell»

Lliga de Campions

Pedro

Limbersky

ormalment, Vrba fa jugar el seu equip amb un 4-2-

manys–, i el 1921 l’Sparta va generar
una expectació mai vista. Els txecs
arribaven precedits per la fama de
ser el millor exponent d’una escola
de futbol temible. El ressò mediàtic d’aquells partits i el fet de plantar cara sobre la gespa va marcar
l’inici d’una època daurada, la dels
Samitier, Zamora i Sagi-Barba. La
dels grans estadis, la dels jugadors
famosos, la d’aprendre’s de memòria els noms dels rivals i la de comprar premsa esportiva.
Del 1920 al 1934 nou equips txecs
van visitar Barcelona per jugar-hi
amistosos que van convertir els partits de Nadal en una tradició. El públic va veure en acció els grans clubs
de Praga, com l’Slavia, l’Sparta, el
Moravski, el Deutscher –el club dels
alemanys de la ciutat– i l’Union i el
Viktoria de Zizkov, poble incorporat a Praga el 1922. També van fer

gires per casa nostra el Maccabi de
Brno (1923) i l’etern rival del rival
del Barça aquesta nit: l’SK Plzen,
que el 1933 va encaixar golejades
davant del Barça i el Sabadell. Molt
havia canviat el futbol des d’aquell
1921 en què l’Sparta feia por i el futbol txec era el germà gran del català. I encara més ha canviat ara, amb
els txecs arribant espantats a un
Camp Nou convertit en temple globalitzat d’un esport que va començar a canviar a Catalunya el dia que
ningú es va voler perdre la visita de
l’Sparta, el 1921. El dia en què milers
de catalans van veure un partit davant d’un rival txec enfilats pels turons de Monjuïc, abduïts per un esport que ho canviaria tot.e
Història, política i futbol
http://blogs.ara.cat/futbolprosaic

N3-1 en què un dels homes claus és el veterà Pavel

Pavel Vrba
ENTRENADOR DEL VIKTORIA PLZEN

«Qualsevol equip, menys
el Reial Madrid, potser,
considera el Barça el
millor equip del món»

Horváth –ex jugador del Galatasaray i de l’Sporting portuguès– manant al centre del camp amb 36 anys. El Viktoria juga bé a la contra, acostuma a pressionar sobre
el mig del camp i busca la velocitat per les bandes, amb
Jirácek (que en el seu moment va ser comparat amb Pavel Nedved) i el jove Václav Pilar, conegut com el Messi de Hradec Králové. La temporada passada, la premsa txeca també va batejar el Viktoria com el Barça txec,
però ho va fer més pels colors de la samarreta que no
pas per l’estil de joc dels deixebles de Vrba.
ctualment, el Viktoria pateix per defensar el títol i

Aestà a nou punts del líder, l’Sparta de Praga. L’equip

de Pavel Vrba, però, va guanyar la Supercopa i ha superat tres eliminatòries per poder jugar la fase de grups
de la Lliga de Campions. En el seu debut a la Champions
va treure un punt contra el BATE, en un partit jugat a
Praga, ja que el camp de Plzen no compleix els requisits
de la UEFA. El Viktoria, però, segueix creixent i s’està
construint un estadi nou.
TONI PADILLA
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FOT-LI POU

JOAN MARIA POU

LLIGA DE CAMPIONS

PERIODISTA DE RAC1

El Lió no és rival per al Madrid i
surt golejat del Bernabéu (4-0)

Enric, vés al camp
nric, soci amb abonament, ahir a la tarda: “Ui,
el partit contra el Viktoria Pilsen em fa una
mandra de nassos. Això
serà bufar i fer ampolles, perquè són
uns arreplegats que no tenen el nivell mínim per jugar la Champions.
El partit s’acabarà tard, després
hauré de fer una mica de cua per
sortir de les Corts, arribaré a casa
cansat i l’endemà m’haig de llevar
molt d’hora, i total, qui són aquests
txecs? No els coneix ni la mare que
els va parir. Em miraré el partit des
del sofà i al minut vint, tres a zero i a
dormir. Em reservo per al dia del Sevilla”. L’actitud del meu amic Enric
és legítima, amb el seu seient pot fer
el que cregui més convenient (només faltaria) i si es vol perdre el Barça - Viktoria Pilsen perquè considera que és un partit menor, té tot el
dret a fer-ho.
Ara, des del meu punt de vista és
un comportament radicalment
equivocat. L’Enric (no és l’únic, ni de
bon tros) viu aquest cicle gloriós del
Barça com si fos infinit. Em recorda
aquells moments de la nostra vida
en què malgastem el temps com si
algú ens hagués garantit davant de
notari que el mes següent encara hi
serem per continuar fent la nostra.
Precisament perquè tots sabem que,
algun dia, el Barça deixarà de ser
l’equip excels que és ara mateix, hauríem d’esprémer fins a l’última gota cada partit, cada minut, cada juga-

E
Pepe celebrant un dels quatre gols. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE
El Reial Madrid es va desfer
sense problemes de
l’Olympique de Lió amb
una golejada plàcida al
Bernabeú. L’equip francès
no s’assembla gaire a
aquell que sempre complicava les coses als blancs, ni
al que els va eliminar fa dos

anys als vuitens de final de
la Champions. Benzema,
Khedira, Özil i Sergio Ramos van ser els autors dels
quatre gols. Amb 9 punts
en tres partits el Madrid ja
està virtualment classificat per als vuitens de final
de la Champions.

LLIGA DE CAMPIONS

El City venç el Vila-real amb un
gol d’Agüero en l’afegit (2-1)

Aficionats del Barça abans d’un partit de la Lliga de Campions,
competició que torna avui a l’estadi. XAVIER BETRAL

da, cada detall de l’equip de Guardiola. El cicle victoriós del Barça és
com unes vacances: sabem segur que
comencen i que s’acaben, i que si
llences un dia a la claveguera ningú
no te’l tornarà. El Viktoria potser és
un equip mediocre que, a priori, no
té res a fer contra el Barça, però això no vol dir que el partit hagi de ser
una castanya prescindible. Juga el
Barça. El millor Barça que hem vist
mai. I amb això n’hi hauria d’haver

prou. No estem per anar menyspreant partits d’un equip sublim com si
la festa fos interminable, no podem
ser tan inconscients per pensar que
la vida dels culers serà sempre meravellosa. Ara que ho és, gaudim-ne, no
ens en perdem cap ni una i així, quan
vinguin moments no tan bons, podrem mirar enrere i dir-nos a nosaltres mateixos que vam saber assaborir fins a l’últim instant d’una etapa esplèndida.

LLIGA

Agüero embogint amb el 2-1. MICHAEL REGAN / GETTY
El Vila-real va perdre de
manera cruel al camp del
Manchester City amb un
gol del Kun Agüero en l’últim segon del partit (2-1),
cosa que el deixa virtualment eliminat. Si vol tenir
alguna opció per classificar-se hauria de guanyar
els tres partits que li que-

den en un grup de la mort,
en què el Bayern de Munic va empatar a Nàpols.
En el grup B l’Inter va guanyar al camp del Lille (0-1)
i el CSKA va derrotar el
Trabzonspor (3-0). I en el
C, el Benfica va vèncer a
Basilea (0-2) i el United al
camp de l’Otelul (0-2).

El clàssic al Bernabéu es podria jugar a les 12 h
El primer clàssic del curs es jugarà
el 10 o l’11 de desembre. Tot i que
encara no se saben els horaris, ja
han sortit els primers rumors. I alguns apunten que el primer clàssic
es jugarà en horari matinal.
N.G.

LLIGA DE CAMPIONS

El Milan rep el BATE i el València
no pot fallar a Leverkusen
El Milan rep els bielorussos del BATE Borisov a
San Siro amb l’obligació
de no fallar per mantenir
el duel pel liderat del grup
H amb el Barça. Els italians ja poden jugar amb
Ibrahimovic i Robinho, ja
recuperats de les seves
lesions, però tenen baixes al mig del camp, on
és dubte Clarence Seedorf. El València, per la

seva banda, no pot fallar
al camp del Bayer Leverkusen, ja que després de les dues primeres jornades només ha
sumat dos punts. Amb
l’única baixa de Maduro,
Emery podria deixar a la
banqueta Canales per
visitar el camp dels alemanys. A l’altre partit
del grup, el Chelsea rep
el Genk belga.

BARCELONA. Encara falta més d’un
mes i mig perquè es jugui el primer
clàssic, però les especulacions sobre
a quina hora es veuran les cares el
Reial Madrid i el Barça al Santiago
Bernabéu ja han començat. Punto
Radio avançava dilluns, en el seu
programa Abellán en punto, que el
clàssic podria jugar-se el diumenge
11 de desembre a les dotze del migdia. Punto Radio va dir que havia estat el Reial Madrid qui havia demanat jugar en aquesta hora, i que, en
principi, el Barça no s’oposaria a jugar en horari matinal.
“Si em pregunten l’opinió, preferiria a la tarda, però n’entenc les raons econòmiques”, va apuntar Pep
Guardiola, preguntat sobre el tema
en la roda de premsa prèvia al partit

El clàssic del desembre ja
comença a fer parlar. PERE VIRGILI

d’aquest vespre contra el Viktoria
Plzen. El tècnic blaugrana va afegir:
“No depèn de nosaltres; quan ens
diguin, hi anirem a jugar. Manen els
que tenen els drets de televisió. Jo
només voldria jugar com més aviat
millor per poder-nos recuperar del

jet lag”, afirmava l’entrenador, fent
referència al viatge que l’equip ha de
fer fins al Japó per disputar el Mundial de Clubs. “Quan posen el partit,
pensen en el rendiment que en volen treure, i no en el nostre viatge al
Japó”, va destacar.
Tot i això, ahir al migdia, el secretari general de la Lliga de Futbol
Professional (LFP), Carlos del
Campo, va anunciar que l’entitat
no ha rebut cap petició per jugar el
clàssic a les 12 del migdia. “És una
qüestió que no hem tractat. No s’ha
fet cap gestió ni hi ha hagut cap
conversa sobre aquesta possibilitat”, va dir, sense afirmar ni desmentir res de l’horari que havia
avançat la ràdio estatal.
Precisament, la temporada passada també es va viure una situació
semblant. Les primeres especulacions sobre l’horari del primer clàssic
(que el Barça va guanyar per 5-0)
apuntaven que el partit es jugaria
en dilluns. Després es van anunciar altres dates, però finalment el
clàssic del Camp Nou del curs 20102011 es va jugar en dilluns.e
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enbreu

Les contrarellotges tornen al
primer pla del Tour de França
La prova francesa planteja la sortida de Barcelona l’any 2014

MOTOR

Coma guanya l’etapa al Ral·li del
Marroc i Nani Roma abandona

El director del Tour
de França, Christian
Prudhomme, va
presentar ahir
el recorregut
de la prova
francesa.

Cinc etapes de muntanya i dues
contrarellotges llargues marcaran
el Tour de França 2012, que començarà a la ciutat belga de Lieja
el 30 de juny. Per al 2014, Barcelona és candidata a acollir la sortida.

BRYN LENNON /

ALBERT RABADAN

GETTY IMAGES

BARCELONA. Just després del punt

final de la temporada europea de ciclisme –amb el podi de Joaquim Rodríguez al prestigiós Giro de Llombardia inclòs– ha arribat l’hora de les
presentacions de les tres grans voltes.AmblaVueltaencarapendentde
presentar-se, el Giro d’Itàlia va fer
oficial diumenge el seu recorregut,
que com l’any passat tindrà una sola contrarellotge individual, tot i que
racionarà millor la muntanya.
En canvi, el Tour de França –en
una presentació ahir al matí amb
menys suspens que altres anys per la
filtració de les etapes de l’edició 2012
a causa d’un error temporal de la seva pàgina web– va confirmar la seva aposta per tornar a les dues contrarellotges llargues, de 38 i 52 quilòmetres respectivament. La 99a
edició de la Grande Boucle, a més,
apostarà per la mitja muntanya, i així afavorirà els moviment atrevits
dels escaladors, que tindran tan sols
cinc dies entre els Alps i els Pirineus
per aprofitar-se dels llargs ports.
Mentrestant, se segueixen fent
passos perquè Barcelona aculli el
Gran Départ (la sortida des de l’es-

presentació
d’ahir que
esperava reunir-se “aviat” amb el nou
equip de govern, i va recordar que “el contacte no està trencat”.
Encara hi ha altres opcions, com Florència (Itàlia) i alguna ciutat per determinar de Qatar, però ofereixen
més dubtes.
Si finalment s’arribés a un
acord seria la quarta vegada que
la prova ciclista més prestigiosa
del món trepitja Barcelona, després de les arribades d’etapa dels
anys 1957, 1965 i 2009, que va
causar una gran impressió tant a
l’organització com al consistori
i va animar a engegar la proposta actual.e

tranger,
com han fet
Londres, Mònaco o
Rotterdam en els últims anys) de
l’any 2014. I és que un cop descartat el 2013 –tot apunta que es farà
un especial a l’illa de Còrsega per a
l’edició número 100–, la Ciutat
Comtal és la principal favorita per
ser la segona seu de l’Estat a acollir
la sortida del Tour, després que ho
fes Sant Sebastià l’any 1992.
L’anterior alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va presentar formalment la proposta al mes de febrer al director del Tour i al de
l’empresa organitzadora de la prova, ASO. De fet, el mateix Christian Prudhomme va afirmar en la
BÈLGICA
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El Fraikin s’enfrontarà al
Bregenz austríac a la Copa EHF

El Fraikin Granollers ja coneix el seu rival per als setzens de final de la Copa
EHF, després del sorteig
que es va celebrar ahir. Serà
el Bregenz Handball austríac, i els granollerins jugaran
el partit de tornada a casa,
al Pavelló Olímpic de Granollers. Els partits es jugaran

el 26 o 27 de novembre i el 3
o 4 de desembre. Els rivals
del Fraikin ja van disputar
una ronda prèvia, en què
van eliminar el Polva Serviti d’Estònia. L’altre conjunt
de la Lliga Asobal a la competició, el Cuatro Rayas Valladolid, jugarà contra l’RK
Gorenje eslovè.

10

Mâcon

Contrarellotge

HANDBOL

Els setzens de l’EHF, en què participa el Granollers, es jugaran el 26 o 27 de novembre i el 3 o 4 de desembre. PERE VIRGILI
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competició per culpa de la
bomba d’oli, que es va trencar. Roma va assegurar que
és “una pena”, però que,
tot i això, és “millor que
passi aquí que no pas al Dakar”. Roma pretenia sumar
quilòmetres i rodatge al
seu nou Mini, de cara a la
popular cursa del desert,
que se celebra al gener.

Les claus per triar Barcelona
www.ara.cat/esports/mes_esports
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Marc Coma va imposar-se
ahir en la segona etapa,
parcialment cronometrada, del Ral·li del Marroc de
motos, però és vintè a la
general, després d’un primer dia en què es va haver
de retirar per problemes
mecànics. D’altra banda, en
cotxes, Nani Roma va haver d’abandonar la mateixa

V
isé
Visé

Tournai

Boulogne-sur-Mer

Marc Coma va imposar-se en la segona etapa del
Ral·li del Marroc. MARIAN CHYTKA

HOQUEI PATINS

Esport3 retransmetrà cada
dilluns un partit de l’OK Lliga
La Federació Espanyola de
Patinatge, l’associació de
clubs de l’OK Lliga i Televisió de Catalunya i RTVE van
firmar ahir un acord perquè
Esport3 i Teledeporte puguin emetre cada dilluns a
les nou del vespre el partit
de la jornada de la lliga
d’hoquei patins. A més, garanteix l’emissió en obert,

per aquests canals, de la
Supercopa, aquest divendres entre Barça i Reus, i de
la Copa del Rei. El primer
partit de lliga, que enfrontarà el Noia i el Voltregà,
s’emetrà el dilluns 24. A
més, a partir d’ara, la web
de la Federació oferirà cobertura en directe de tots
els partits.
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Another year

Dinero fácil

REGNE UNIT. DIR.: MIKE LEIGH. INT.: JIM BROADBENT I RUTH SHEEN. 129 MIN. TOTS ELS PÚBLICS

SUÈCIA. DIR.: DANIEL ESPINOSA. INT.: JOEL KINNAMAN I MATIAS PADIN. 124 MIN. 16 A J Basada

J La Gerri, terapeuta, i el Tom, geòleg, fa
molts anys que estan feliçment casats, encara
que els preocupa que el seu fill, el Joe, que
és advocat, segueixi solter. Aquesta preocupació els impedeix adonar-se de fins a quin
punt la Maria, una companya de feina de la
Gerri que és molt fràgil, depèn completament
de la seva amistat. J BCN: Heron City 3D, Comèdia, Renoir Floridablanca, Renoir Les Corts,
Verdi Park HD, Yelmo Cines Icaria.

Arrietty y el mundo de los
diminutos
JAPÓ. DIR.: HIROMASA YONEBAYASHI. 94 MIN.
TOTS ELS PÚBLICS J En una petita caseta

oculta sota les taules del terra d’una mansió
campestre viu una família d’éssers diminuts,
de tot just 10 centímetres d’alçada. Aquests
petits éssers tenen la norma de no deixar-se
veure mai pels humans, però la jove Arrietty
és vista accidentalment per un nen que
s’acaba d’establir a la casa. J BCN: Diagonal
Mar 3D.

Barcelona, abans que el temps ho
esborri
ESPANYA. DIR.: MIREIA ROS. 100 MIN. TOTS ELS
PÚBLICS J Retrat en primera persona d’una

família de l’alta burgesia de la Barcelona del
segle XX, els Baladia, a través dels records
del Javier. Les seves vivències traslladen als
moments d’esplendor d’una elit cosmopolita
que va invertir generosament en la cultura.
J BCN: Alexandra.

Bertsolari
ESPANYA. DIR.: ASIER ALTUNA. 90 MIN. TOTS ELS
PÚBLICS J El bertsolari és l’improvisador de

versos cantats en eusquera. Aquesta tradició
oral ha sabut evolucionar i adaptar-se als
temps connectant amb les generacions més
joves. És un art d’estètica austera que sorprèn
en aquesta època d’espectacularitat i d’efectes especials. J BCN: Verdi HD.

Catalunya über alles!
ESPANYA. DIR.: RAMÓN TERMENS. INT.: JOEL JOAN
I JORDI DAUDER. 100 MIN. 16 A J Un expresidi-

ari, un immigrant en atur i un empresari d’èxit
són els protagonistes d’aquest retrat de la
Catalunya interior. Tres històries que reflecteixen una societat en conflicte obligada a
reinventar-se o a saltar pels aires. J BCN:
Heron City 3D, Cinemes Girona.

Cena de amigos
FRANÇA. DIR.: DANIÈLE THOMPSON. INT.: KARIN
VIARD I DANY BOON. 100 MIN. 7 A J Els sopars

d’amics són la dictadura de les aparences:
arreglar-se, riure, explicar històries, fer-se
l’interessant i compartir records i plans. L’ansietat s’oculta darrere de l’humor i les rialles
sufoquen el dolor. Durant unes quantes hores,
tothom s’ho creu, i això és el que importa. J
BCN: Alexandra.

Cómo acabar con tu jefe
ESTATS UNITS. DIR.: SETH GORDON. INT.: JASON
BATEMAN I CHARLIE DAY. 98 MIN. 12 A J Per al

Nick, el Kurt i el Dale, l’única cosa que fa que
la rutina diària sigui tolerable és la idea de
polvoritzar els seus caps. Deixar les seves
empreses no és una opció acceptable, així
que els tres amics dissenyen un pla intricat i
infalible per desempallegar-se dels seus caps.
J BCN: Heron City 3D, La Maquinista 3D, Yelmo
Cines Icaria, Diagonal Mar 3D.

Con derecho a roce
ESTATS UNITS. DIR.: WILL GLUCK. INT.: JUSTIN
TIMBERLAKE I MILA KUNIS. 109 MIN. 12 A J Una

jove caçatalents convenç un empleat potencial que accepti una feina a Nova York. Malgrat
l’atracció que senten l’un per l’altre, tots dos
s’adonen que representen el que no volen
en una relació. Per aquest motiu, decideixen
deixar tots els sentiments de banda i mantenir una relació estrictament sexual. J BCN:
Heron City 3D, La Maquinista 3D, Maremàgnum
3D, Lauren Horta, Diagonal 3D, Diagonal Mar
3D, Cinemes Girona.

Contagio
ESTATS UNITS. DIR.: STEVEN SODERBERGH. INT.:
MATT DAMON I KATE WINSLET. 106 MIN. 12 A J

Narra el progrés ràpid d’un virus letal que es
transmet per l’aire i que mata en qüestió de
dies. A mesura que l’epidèmia va creixent, la
comunitat mèdica mundial lluita contra
rellotge per trobar una cura i controlar el pànic,
que s’estén fins i tot més ràpid que el virus.
Al mateix temps, la gent lluita per sobreviure
en una societat que s’enfonsa. J BCN: Bosque,
Heron City 3D, La Maquinista 3D, Maremàgnum
3D, Club Coliseum, Glòries, Gran Sarrià, Lauren
Horta, Lauren Universitat, Palau Balaña, Renoir
Floridablanca, Verdi HD, Yelmo Cines Icaria,
Diagonal 3D, Diagonal Mar 3D, Arenas de
Barcelona.

Crazy, stupid, love
ESTATS UNITS. DIR.: GLENN FICARRA I JOHN REQUA.
INT.: STEVE CARELL I RYAN GOSLING. 118 MIN. 7
A J Cal Weaver, un home de caràcter tradici-

onal que passa dels 40 anys, està vivint el
somni de la seva vida: té una bona feina, una
casa bonica, uns fills fantàstics i està casat
amb la seva xicota de l’institut. Però quan
s’assabenta que la seva dona, l’Emily, l’ha
enganyat i que vol el divorci, la seva vida
perfecta s’enfonsa. J BCN: Aribau, Bosque,
Heron City 3D, La Maquinista 3D, Maremàgnum
3D, Gran Sarrià, Lauren Universitat, Palau
Balaña, Yelmo Cines Icaria, Diagonal 3D, Diagonal Mar 3D, Arenas de Barcelona.

i esfan càrrec de la seva tutela. J BCN: Heron
City 3D, La Maquinista 3D, Maremàgnum 3D,
Comèdia, Glòries, Lauren Gràcia, Lauren Horta,
Palau Balaña, Yelmo Cines Icaria, Diagonal 3D,
Diagonal Mar 3D, Arenas de Barcelona.

en el bestseller homònim de Jens Lapidus,
aquest film és la primera part de l’anomenada
Trilogia negra d’Estocolm. Narra com els baixos fons d’Estocolm són un embornal al qual
han anat a parar totes les deixalles de la
societat sueca. La desaparició enigmàtica
d’una dona és el nexe d’unió de tres criminals
amb un objectiu comú. J BCN: Alexandra.

Midnight in Paris
ESPANYA, ESTATS UNITS. DIR.: WOODY ALLEN.
INT.: OWEN WILSON I RACHEL MCADAMS. 100 MIN.
TOTS ELS PÚBLICS J Narra la història d’una

família que viatja a la capital francesa per
motius de feina i la de dos joves promesos
que tenen pensat casar-se a la tardor. La cinta
mostra, a més, el gran amor que sent un jove
per la ciutat i el costum de la gent de creure
que una vida diferent a la que tenen seria
molt millor. J BCN: Verdi Park HD, Yelmo Cines
Icaria.

Divorcio a la finlandesa
FINLÀNDIA. DIR.: MIKA KAURISMÄKI. INT.: ELINA
KNIHTILÄ I KATI OUTINEN. 102 MIN. 12 A J El

terapeuta Juhani Helin i la consultora empresarial Tuula Helin decideixen divorciar-se
d’una manera civilitzada i mudar-se a cases
separades. Però quan la Tuula convida el Marc,
un amant ocasional, a la casa, el Juhani es
venja contractant la Nina, una prostituta. J
BCN: Alexandra.

El árbol de la vida
ESTATS UNITS. DIR.: TERRENCE MALICK. INT.: BRAD
PITT I SEAN PENN. 139 MIN. TOTS ELS PÚBLICS

J Història impressionista d’una família que
segueix el transcurs vital del fill gran, el Jack,
a través de la innocència de la infància fins a
la desil·lusió dels seus anys de maduresa, en
un intent de reconciliar la complicada relació
amb el seu pare. El Jack se sent com una ànima
perduda al món modern, a la recerca de respostes. J BCN: Aribau, Bosque, Heron City 3D,
Renoir Floridablanca, Renoir Les Corts, Verdi
Park HD, Yelmo Cines Icaria, Diagonal Mar 3D,
Arenas de Barcelona.

El capitán Trueno y el Santo Grial
ESPANYA. DIR.: ANTONIO HERNÁNDEZ. INT.: SERGIO PERIS-MENCHETA I NATASHA YAROVENKO.
106 MIN. TOTS ELS PÚBLICS J Durant la Segona

Croada a Palestina, el Capitán Trueno troba
a les masmorres de la fortalesa un cristià
moribund anomenat Juan de Ribera. L’home
li encomana la missió de tornar a Espanya un
calze màgic que podria ser el Sant Greal i que
va ser robat a una orde mil·lenària. J BCN:
Bosque, Heron City 3D, La Maquinista 3D,
Glòries, Lauren Horta, Palau Balaña, Diagonal
Mar 3D, Arenas de Barcelona.

El caso Farewell
FRANÇA. DIR.: CHRISTIAN CARION. INT.: DIANE
KRUGER I WILLEM DAFOE. 113 MIN. 7 A J El 1981,

un alt càrrec del KGB, el coronel Grigoriev,
desencantat amb el règim de Brezhnev, es
posa en contacte amb un jove enginyer francès a Moscou, Pierre Froment, a qui fa arribar
uns documents. La informació conté detalls
sobre una xarxa d’espies de la Unió Soviètica
a diferents països. J BCN: Alexandra.

El fin es mi principio
ALEMANYA, ITÀLIA. DIR.: JO BAIER. INT.: BRUNO
GANZ I ELIO GERMANO. 98 MIN. TOTS ELS PÚBLICS

J Quan un home extraordinari que ho ha
viscut tot veu que s’acosta la seva fi, decideix
trucar al seu fill i reunir-se amb ell per última
vegada a la seva casa de la Toscana. La seva
intenció és compartir unes converses sobre
la vida que ha dut com a corresponsal de
premsa al sud-est asiàtic. J BCN: Alexandra.

El gènere femení
ESPANYA. DIR.: CARLOS BENPAR. INT.: GARY

PIQUER I AINA CLOTET. 120 MIN. 13 A J El Raimon,
director teatral d’uns 50 anys, troba una
novel·la que li interessa moltíssim. Però
l’exemplar que cau a les seves mans no té
portada i en desconeix el títol i l’autor. D’altra
banda, apareixen tres dones a la seva vida
que determinen el seu comportament i que
posen en evidència la seva dificultat per
relacionar-s’hi. J BCN: Alexandra.

El ilusionista
FRANÇA, REGNE UNIT. DIR.: SYLVAIN CHOMET. 80

MIN. TOTS ELS PÚBLICS J Narra les aventures
d’un vell mag que, al començament de la
dècada dels 60, viatja acompanyat del seu
conill inseparable fent espectacles de màgia
per tot Europa, en un món seduït pel rock i
per la televisió, i en el qual la innocència, la
il·lusió i la imaginació ja no tenen cabuda. J
BCN: Verdi HD.

El origen del Planeta de los Simios
ESTATS UNITS. DIR.: RUPERT WYATT. INT.: JAMES
FRANCO I ANDY SERKIS. 110 MIN. 7 A J Will Rod-

man és un jove científic que treballa en l’estudi del virus 112, una possible cura per a
l’Alzheimer, malaltia que pateix el seu pare.
El medicament es prova en simis i sembla
funcionar. Però quan el Will en presenta els
resultats, una criatura actua amb violència.
J BCN: Diagonal Mar 3D.

El perfecto anfitrión
ESTATS UNITS. DIR.: NICK TOMNAY. INT.: DAVID
HYDE I CLAYNE CRAWFORD. 93 MIN. 16 A J John

Taylor acaba d’atracar un banc. Ferit i amb la
policia que l’estalona, busca un lloc on amagar-se. Mentrestant, Warwick Wilson està
preparant el sopar que oferirà als seus convidats. De sobte, sona l’intèrfon de la seva
elegant casa de Los Angeles. L’home que
truca s’identifica com un tal John, un amic
d’un amic que necessita un favor. J BCN: Alexandra.

El sueño de Iván
ESPANYA. DIR.: ROBERTO SANTIAGO. INT.: ÓSCAR
CASAS I DEMIÁN BICHIR. 101 MIN. TOTS ELS
PÚBLICS J Per primera vegada en la història,

una selecció mundial d’estrelles jugarà contra una selecció mundial de nens per recaptar fons i ajudar les víctimes d’un terratrèmol
terrible que ha tingut lloc a l’Àfrica. Al mateix
temps, l’Iván ha de conquerir la Paula. J BCN:

Mientras duermes
ESPANYA. DIR.: JAUME BALAGUERÓ. INT.: LUIS
TOSAR I MARTA ETURA. 107 MIN. 16 A J El César

Matt Damon a Contagio.
Heron City 3D, La Maquinista 3D, Maremàgnum
3D, Glòries, Lauren Gràcia, Lauren Horta, Palau
Balaña, Urgel, Diagonal 3D, Diagonal Mar 3D,
Arenas de Barcelona.

Four Lions
REGNE UNIT. DIR.: CHRISTOPHER MORRIS. INT.:
KAYVAN NOVAK I NIGEL LINDSAY. 97 MIN. 12 A J

Quatre musulmans que viuen a la Gran Bretanya prenen la decisió d’esdevenir terroristes. L’Omar i el Waj viatgen al Pakistan per
assistir a un camp d’ensinistrament per a
kamikazes, mentre que el Barry i el Fessal
ensinistren corbs perquè transportin bombes
a través de les finestres dels edificis. J BCN:
Comèdia, Renoir Floridablanca.

Gianni y sus mujeres
ITÀLIA. DIR.: GIANNI DI GREGORIO. INT.: GIANNI DI
GREGORIO I VALERIA DE FRANCISCIS. 90 MIN. TOTS
ELS PÚBLICS J El Gianni, un mestre de casa,

té moltes coses de què preocupar-se mentre
viu la seva vida de jubilat fent encàrrecs per
a la seva dona, la seva filla i la seva guapa
veïna. Un dia, el seu vell amic Alfonso decideix
que ja és hora que el Gianni tingui xicota i
redescobreixi alguns dels plaers de la vida. J
BCN: Alexandra.

Inside job
ESTATS UNITS. DIR.: CHARLES FERGUSON. 120
MIN. TOTS ELS PÚBLICS J Relat sobre la crisi

econòmica del 2008. L’ensorrament financer
mundial ha suposat més de 20 bilions de
dòlars en pèrdues i, com a resultat, milions
de persones no tenen casa ni lloc de treball.
J BCN: Cinemes Maldà.

Intruders
ESTATS UNITS. DIR.: JUAN CARLOS FRESNADILLO.
INT.: CLIVE OWEN I CARICE VAN HOUTEN. 100 MIN.
12 A J El Juan i la Mia, dos nens que viuen en

països diferents, reben cada nit la visita d’un
intrús sense rostre, un ésser aterridor que
vol apoderar-se d’ells. Les presències es van
fent més poderoses i comencen a dominar
les seves vides i les de les seves famílies. J
BCN: Bosque, Heron City 3D, La Maquinista
3D, Maremàgnum 3D, Comèdia, Glòries, Gran
Sarrià, Lauren Gràcia, Lauren Horta, Lauren
Universitat, Palau Balaña, Renoir Floridablanca, Renoir Les Corts, Yelmo Cines Icaria,
Diagonal 3D, Diagonal Mar 3D, Arenas de
Barcelona.

Johnny English returns
ESTATS UNITS, FRANÇA, REGNE UNIT. DIR.: OLIVER
PARKER. INT.: ROWAN ATKINSON I DOMINIC WEST.
101 MIN. TOTS ELS PÚBLICS J L’espia més

insòlit del servei secret de Sa Majestat ha de
detenir un grup d’assassins internacionals
abans que eliminin un líder mundial i obrin la
porta al caos global. Durant la seva desaparició de la faç de la Terra, el millor espia de
l’MI7 ha estat polint les seves habilitats increïbles en una llunyana regió de l’Orient. J BCN:
Bosque, Heron City 3D, La Maquinista 3D,
Maremàgnum 3D, Glòries, Gran Sarrià, Lauren
Gràcia, Lauren Horta, Lauren Universitat, Palau
Balaña, Urgel, Yelmo Cines Icaria, Diagonal
3D, Diagonal Mar 3D, Arenas de Barcelona.

Kerity, la casa de los cuentos
FRANÇA, ITÀLIA. DIR.: DOMINIQUE MONFÉRY. 77
MIN. INF. J La Natanael farà aviat set anys,

però encara no sap llegir. Quan hereta de la
seva tieta, l’Elionor, el recull de contes més
valuós del món, la petita s’entristeix. No obstant això, cadascun d’aquests relats conté un
secret meravellós. J BCN: Verdi Kids HD Barcelona.

La cara oculta
ESPANYA. DIR.: ANDRÉS BAIZ. INT.: QUIM GUTIÉRREZ I CLARA LAGO. 103 MIN. 12 A J L’Adrián i

la seva xicota, la Belén, semblen estar molt
enamorats, però quan ella comença a dubtar
de la seva fidelitat, desapareix sense deixar
rastre. Afligit, l’Adrián troba consol tant en la
seva música com en els braços de la Fabiana.
J BCN: La Maquinista 3D, Diagonal Mar 3D,
Cinemes Girona.

La deuda
ESTATS UNITS. DIR.: JOHN MADDEN. INT.: HELEN
MIRREN I SAM WORTHINGTON. 114 MIN. 16 A J El

1997, dos agents del Mossad ja retirats, la
Rachel i l’Stephan, reben una notícia sorprenent sobre el seu antic company David. Els
tres es van convertir en figures molt respectades a Israel després d’una missió que van
dur a terme entre 1965 i 1966 en què van
localitzar el criminal de guerra nazi Dieter
Vogel, el temible Cirurgià de Birkenau. J BCN:
Aribau Club, Gran Sarrià, Verdi Park HD, Yelmo
Cines Icaria, Diagonal 3D.

La doctrina del shock
REGNE UNIT. DIR.: MICHAEL WINTERBOTTOM I
MAT WHITECROSS. 78 MIN. 13 A J Història que

tracta l’auge de l’anomenat capitalisme del
desastre, que insta els governs a aprofitar
períodes de crisis econòmiques, guerres,
desastres naturals, atacs terroristes i epidèmies per dur a terme tot tipus de reformes a
favor del lliure mercat. J BCN: Alexandra.

La guía del silencio
ESPANYA. DIR.: CÁNDIDO PÉREZ. INT.: JAVIER
ALMEDA I ATTENERY BRITO. 89 MIN. TOTS ELS
PÚBLICS J Diego Da Costa, un escriptor reco-

negut, arriba, sense saber com, a Leoncio
Rodriguez, una escola a punt de tancar per
falta d’alumnes. L’home revoluciona tot el
seu entorn amb els seus companys atípics i
amb el Ruim, un noi molt especial. J BCN:
Alexandra.

La piel que habito
ESPANYA. DIR.: PEDRO ALMODÓVAR. INT.: ANTONIO BANDERAS I ELENA ANAYA. 120 MIN. 16 A J

Des que la seva dona va morir cremada en
un accident de cotxe, el doctor Ledgard, un
eminent cirurgià plàstic, s’interessa per la
creació d’una nova pell amb què l’hauria pogut
salvar. Dotze anys després l’aconsegueix
cultivar al seu laboratori mitjançant els avenços de la teràpia cel·lular. J BCN: Bosque, Heron
City 3D, Cinemes Maldà, Renoir Floridablanca,
Yelmo Cines Icaria, Diagonal Mar 3D, Cinemes
Girona, Arenas de Barcelona.

La saga de Gunnar Hede
SUÈCIA. DIR.: MAURITZ STILLER. INT.: GUSTAV
ARONSON I STINA BERG. 73 MIN. SC J Des de la

seva infància, Gunnar Hede té mitificada la
figura del seu avi i la seva gesta de portar la
riquesa a la família. La mort prematura del
seu pare fa que la seva mare l’obligui a deixar
les seves idees romàntiques, simbolitzades
en el violí que ha après a tocar, i es prepari
per gestionar els béns del clan. J BCN: Filmoteca de Catalunya.

Larry Crowne, nunca es tarde
ESTATS UNITS. DIR.: TOM HANKS. INT.: TOM HANKS

I JULIA ROBERTS. 98 MIN. TOTS ELS PÚBLICS J
Fins que va ser acomiadat, l’afable i amigable
Larry Crowne era un líder de primera en una
gran companyia, on va treballar des que va
sortir de la Marina. Sense saber què fer amb
tants dies lliures, el Larry marxa a una facultat local per tornar a començar. J BCN: Aribau,
Bosque, Heron City 3D, La Maquinista 3D,
Maremàgnum 3D, Gran Sarrià, Lauren Horta,
Yelmo Cines Icaria, Diagonal 3D, Diagonal Mar
3D, Arenas de Barcelona.

Las acacias
ARGENTINA, ESPANYA. DIR.: PABLO GIORGELLI.
INT.: GERMÁN DE SILVA I HEBE DUARTE. 85 MIN.
TOTS ELS PÚBLICS J Un camioner ha de portar

una dona desconeguda des d’Asunción, al
Paraguai, a Buenos Aires, a l’Argentina. No
obstant això, la dona no està sola: va amb el
seu nadó. Els queden 1.500 quilòmetres de
ruta per recórrer. J BCN: Verdi Park HD, Yelmo
Cines Icaria.

Las razones del corazón
MÈXIC, ESPANYA. DIR.: ARTURO RIPSTEIN. INT.:
ARCELIA RAMÍREZ I VLADIMIR CRUZ. 91 MIN. 16
A J L’Emilia, una mestressa de casa frustrada

per la mediocritat de la seva vida, pels fracassos del seu marit i per una maternitat
aclaparadora i mal portada, sent que el got
de la seva paciència està a punt de desbordar-se. A sobre, en un mateix dia l’abandona
l’amant i li embarguen la targeta de crèdit. J
BCN: Renoir Les Corts.

Los amos de Brooklyn
ESTATS UNITS. DIR.: ANTOINE FUQUA. INT.: RICHARD GERE I DON CHEADLE. 132 MIN. 16 A J

treballa de porter en un edifici d’apartaments.
La nova veïna del 5è B no deixa de somriure,
entra i surt cada dia radiant i feliç, plena de
llum, així que aviat es converteix en el nou
objectiu de l’home, en un repte personal, en
una obsessió. El seu joc es complica més del
compte i aviat es torna impredictible, perillós.
Si no té cura, fins i tot podria girar-se contra
ell. J BCN: Aribau, Bosque, Heron City 3D, La
Maquinista 3D, Maremàgnum 3D, Comèdia,
Glòries, Gran Sarrià, Lauren Horta, Palau
Balaña, Renoir Floridablanca, Renoir Les Corts,
Yelmo Cines Icaria, Diagonal 3D, Diagonal Mar
3D, Cinemes Girona, Arenas de Barcelona.

Misterios de Lisboa
PORTUGAL. DIR.: RAOUL RUIZ. INT.: LÉA SEYDOUX
I MELVIL POUPAUD. 266 MIN. 7 A J Seguit d’aven-

tures i desventures, de coincidències i revelacions, de sentiments i passions violentes,
de revenges i d’històries d’amor que conformen un viatge accidentat a Portugal, França,
Itàlia i el Brasil. En una Lisboa d’identitats
ocultes, desfilen personatges que estan
vinculats al destí de Pedro da Silva, un nen
orfe. J BCN: Filmoteca de Catalunya.

Nader y Simin, una separación
IRAN. DIR.: ASGHAR FARHADI. INT.: LEILA HATAMI
I PEYMAN MOADI. 123 MIN. 7 A J Història de la

Simin, una dona que vol abandonar l’Iran amb
el seu marit, el Nader, i la seva filla per buscar
una vida millor. No obstant això, no saben
que l’home, preocupat pel seu pare, malalt
d’Alzheimer, no està segur de fer-ho i amaga
unes altres intencions. J BCN: Alexandra, Verdi
HD, Yelmo Cines Icaria.

No habrá paz para los malvados
ESPANYA. DIR.: ENRIQUE URBIZU. INT.: JOSÉ CORONADO I JULIO PERILLÁN. 96 MIN. 12 A J Madrid.

Un diumenge qualsevol. L’inspector de policia Santos Trinidad, molt borratxo, es veu
involucrat en un triple assassinat. Però hi ha
un testimoni que aconsegueix escapar i el
podria incriminar. Santos Trinidad inicia la
caça de l’home i emprèn una investigació
destinada a localitzar i eliminar el testimoni.
J BCN: Aribau, Bosque, Heron City 3D, La Maquinista 3D, Lauren Horta, Renoir Floridablanca,
Renoir Les Corts, Yelmo Cines Icaria, Diagonal
Mar 3D, Arenas de Barcelona.

One day (siempre el mismo día)
ESTATS UNITS. DIR.: LONE SCHERFIG. INT.: ANNE
HATHAWAY I JIM STURGESS. 107 MIN. 7 A J

L’Emma i el Dexter es coneixen la nit de la
seva graduació a la universitat, el 15 de juliol
de 1988. L’Emma és una noia de classe treballadora, amb principis i ambició, que somia
amb millorar el món. El Dexter és un seductor
acomodat que somia amb convertir el món
en la seva sala de jocs. Durant els 20 anys
següents, es veu com la seva amistat es
debilita o es reforça amb el pas del temps. J
BCN: Bosque, Heron City 3D, La Maquinista
3D, Comèdia, Gran Sarrià, Lauren Horta, Palau
Balaña, Yelmo Cines Icaria, Diagonal 3D, Diagonal Mar 3D, Arenas de Barcelona.

Pa negre
ESPANYA, FRANÇA. DIR.: AGUSTÍ VILLARONGA.
INT.: FRANCESC COLOMER I NORA NAVAS. 108 MIN.
12 A J Després de l’assassinat de Dionís Seguí

i del seu fill petit, la família del Farriol, formada
per la seva dona Florència i pel seu fill Andreu,
d’11 anys, s’ensorra. Són els anys més durs
de la postguerra a Catalunya, i l’Andreu, que
pertany al bàndol dels perdedors, veu com
el seu pare ha de fugir. J BCN: Heron City 3D,
Renoir Les Corts.

Phineas y Ferb: a través de la 2ª
dimensión
ESTATS UNITS. DIR.: DAN POVENMIRE I ROBERT

L’Eddie es refugia en el whisky, el Sal concentra totes les esperances en una casa fora
de l’abast de la butxaca d’un policia i el Tango
porta treballant els tres últims anys com a
infiltrat. No estan destinats a trobar-se, però
una batuda policial els fa coincidir en la
mateixa escena del crim. J BCN: Heron City
3D, La Maquinista 3D.

HUGHESY. 78 MIN. INF. J El Phineas, el Ferb i el
Perry segueixen el doctor Doofenshmirtz a
través d’un dels seus invents fins un univers
alternatiu on un doble realment malèvol del
doctor Doof domina el món amb els seus
robots de ferro. Per salvar els seus amics, el
Perry sacrifica la seva identitat secreta. J BCN:
Glòries.

Los tres mosqueteros

Pina

ESTATS UNITS, REGNE UNIT, FRANÇA, ESTATS
UNITS. DIR.: PAUL W.S. ANDERSON. INT.: LOGAN
LERMAN I LUKE EVANS. 110 MIN. 12 A J Basada

en la clàssica novel·la d’Alexandre Dumas,
explica les aventures de l’Athos, el Porthos i
l’Aramis, tres guerrers d’elit que serveixen el
rei de França. Després de descobrir una malèvola conspiració per enderrocar el rei, els
mosqueters es creuen amb un jove anomenat
D’Artagnan que aspira a convertir-se en heroi

REGNE UNIT. DIR.: WIM WENDERS. 106 MIN. TOTS

ELS PÚBLICS J Mostra algunes de les peces
més conegudes de la Tanztheater de Wuppertal, la companyia que Pina Bausch va
dirigir des del 1973: Kaffee Müller (1978),
Kontakthof (1978), Das Frühlingsopfer (1975)
i Vollmond (2006). La màgia dels seus moviments i temes apareixen aquí amb una bellesa
mai vista. J BCN: Aribau Club, Heron City 3D,
Gran Sarrià, Yelmo Cines Icaria.

Silencio de amor
FRANÇA. DIR.: PHILIPPE CLAUDEL. INT.: STEFANO
ACCORSI I NERI MARCORÈ. 105 MIN. TOTS ELS
PÚBLICS J L’Alessandro és italià i ensenya

música barroca a Estrasburg. Viu amb la seva
filla, la Irina, de 15 anys, en plena crisi adolescent, i amb el seu germà, el Crampone, un
encantador anarquista excèntric que demana
asil polític des que Berlusconi va pujar al poder.
J BCN: Alexandra.

Sin salida
ESTATS UNITS. DIR.: JOHN SINGLETON. INT.: TAYLOR LAUTNER I LILY COLLINS. 106 MIN. 12 A J

Nathan Harper és un jove normal que un dia
troba la seva foto en una pàgina de persones
desaparegudes, de manera que comença a
qüestionar-se la seva veritable identitat.
Quan comença a investigar es veu perseguit
per la policia, per agents del govern i per
assassins a sou. A partir d’aquest moment,
la seva vida es converteix en una carrera
constant a la recerca de la veritat sobre qui
és. J BCN: Heron City 3D, La Maquinista 3D,
Maremàgnum 3D, Glòries, Lauren Gràcia,
Lauren Horta, Lauren Universitat, Yelmo Cines
Icaria, Diagonal 3D, Diagonal Mar 3D, Arenas
de Barcelona.

Somewhere
ESTATS UNITS. DIR.: SOFIA COPPOLA. INT.: STEPHEN DORFF I ELLE FANNING. 97 MIN. 7 A J Johnny

Marco és un actor de primera línia amb perfil
de noi dolent que ensopega amb una vida
plena d’excessos. Viu al llegendari hotel Chateau Marmont de Hollywood, es passeja amb
el seu Ferrari i els seus dies són una boirina
d’alcohol, de dones i de fans. J BCN: Aribau,
Gran Sarrià, Renoir Floridablanca, Renoir Les
Corts, Verdi HD, Yelmo Cines Icaria.

Son of Babylon
IRAQ, REGNE UNIT, FRANÇA, EGIPTE, PALESTINA.
DIR.: MOHAMED AL-DARADJI. INT.: SHAZADA
HUSSEIN I YASSER TALIB. 100 MIN. 7 A J L’Ahmed,

un nen kurd de 12 anys, recorre les carreteres
del nord de l’Iraq amb la seva àvia. Tots dos
busquen el pare del nen, un soldat arrestat
per la guàrdia republicana de Saddam al final
de la guerra del Golf. Durant la recerca es
creuen amb altres persones en la mateixa
situació. J BCN: Alexandra, Renoir Les Corts.

Stella
FRANÇA. DIR.: SYLVIE VERHEYDE. INT.: LÉORA
BARBARA I MÉLISSA RODRIGUÈS. 103 MIN. 7 A J

París, 1977. La Stella és una nena d’11 anys
que comença un nou curs en una prestigiosa
escola secundària. Davant els seus ulls es va
obrint un món nou, lluny de l’únic que coneix:
el bar dels seus pares. Les aventures quotidianes van alternant-se amb els seus descobriments vitals, els seus somnis i els seus
desitjos encomiables de viure. J BCN: Cinemes
Maldà.

Super 8
ESTATS UNITS. DIR.: J.J. ABRAMS. INT.: ELLE FANNING I AMANDA MICHALKA. 112 MIN. 7 A J Estiu

del 1979. Uns joves d’un petit poble d’Ohio
són testimonis d’un xoc de trens catastròfic
mentre roden una pel·lícula en format super8.
Quan tenen lloc un seguit de desaparicions
i esdeveniments inexplicables, els nois sospiten que no és un fet fortuït. J BCN: Heron
City 3D.

Un filme inacabado
ISRAEL, ALEMANYA. DIR.: YAEL HERSONSKI. 88

MIN. TOTS ELS PÚBLICS J Aquest documental
indaga en la veritat d’una de les produccions
més misterioses de la propaganda nazi,
rodada al gueto de Varsòvia. La cinta serveix
d’esborrany per a un film mut que juxtaposa
meticulosament escenificacions de jueus
que porten una vida luxosa al gueto amb
imatges esgarrifoses. J BCN: Alexandra.

Urteberri on, amona!
ESPANYA. DIR.: TELMO ESNAL. INT.: JOXEAN BENGOETXEA I NAGORE ARAMBURU. 105 MIN. 7 A J

La Maritxu i el Joxemari tenen cura de l’àvia
Mari. La dona requereix cada vegada més
atenció i la situació és tensa. La Maritxu està
molt cansada i el Joxemari, molt fart. El jove
rep una carta de la residència d’ancians: la
Mari hi ha estat admesa. J BCN: Alexandra.

Vivir de la luz
ÀUSTRIA. DIR.: P.A. STRAUBINGER. 95 MIN. TOTS

ELS PÚBLICS J Història que segueix un fenomen del qual només són conscients poques
persones a Occident, el respiracionisme,
profundament ignorat als mitjans de comunicació i, per tant, desconegut per al gran
públic. Hi ha diferents persones que poden
sobreviure sense menjar i sense beure durant
setmanes, anys i, fins i tot, dècades. J BCN:
Alexandra.

LLEGENDA:

Pel·lícula d’Estrena.
Amb nens
BCN: Barcelona
CAT: Resta de Catalunya
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cartellerasales
DRAMA

‘THRILLER’

DRAMA

‘Misterios de Lisboa’
Entre el somni i el record, Raúl Ruiz filma l’última obra de la seva carrera, un laberint de passions fatals i identitats secretes que reflexiona sobre la representació a partir de la novel·la de Castelo Branco. FILMOTECA DE CATALUNYA: 19.30, 3 €.

‘Contagio’
Steven Soderbergh retrata una apocalipsi vírica des d’una òptica documental
que resulta esfereïdora. La fi del món
vista des dels despatxos dels buròcrates i els laboratoris dels científics sembla molt propera, quasi real.

‘El árbol de la vida’
El nou film de Terrence Malick ha esgotat els adjectius de tots els colors. El director de Males terres va del principi a
la fi del temps a la recerca d’una resposta a una pregunta: per què som aquí?
Filosofia cinematogràfica, nivell alt.

Barcelona
ARENAS DE BARCELONA MULTICINES
902424243. CC LAS ARENAS.
Contagio DIG.
16.00
Crazy, stupid, love
16.10
El árbol de la... DIG.
22.00
El capitán Trueno... DIG. 16.00
El sueño de Iván
16.00
Intruders
16.00
Johnny English returns 16.00
La piel que habito
22.15
Larry Crowne... DIG.
18.15
Los 3 mosqueteros DIG. 16.05
Mientras duermes
16.00
Mientras duermes DIG. 16.15
No habrá paz... DIG.
16.00
One day (siempre... DIG. 16.00
Sin salida
16.00

18.05 20.10 22.15
19.10 22.10

18.00 20.00
18.00 20.00 22.00
18.00 20.00 22.00
20.15
19.05
18.00
18.15
18.05
18.05
18.05

22.15
20.00
20.15
20.10
20.10
20.10

22.00
22.15
22.15
22.15
22.15

ALEXANDRA 5 SALAS
932150503. RAMBLA CATALUNYA 90.
Barcelona, abans... 12.20
Cena de amigos
12.00
Dinero fácil
14.10
Divorcio a la...
14.10
El caso Farewell
12.05
El fin es mi principio 16.30 18.30
El gènere femení
11.55
El perfecto anfitrión 10.15
Gianni y sus mujeres 14.00
La doctrina del... VO
14.15
La guía del silencio
10.35
Nader y Simin, una... 15.45 18.00
Silencio de amor
16.20 18.25
Son of Babylon
16.40 18.35
Un filme inacabado
10.10
Urteberri on... VO
16.15 18.10
Vivir de la luz
10.20

20.30 22.35

20.15 22.30
20.30 22.35
20.30 22.25
20.20 22.30

ARIBAU CLUB
902424243. GRAN VIA 565-567.
La deuda
16.45 19.15 22.00
Pina VO 3D
16.45 19.15 22.00

Con derecho... DIG.
Contagio DIG.

16.00
16.00
20.30
Crazy, stupid, love DIG. 17.00
El árbol de la vida
19.05
El capitán... DIG.
17.00
El origen del... DIG.
20.10
El sueño de Iván DIG. 16.00
Intruders DIG.
16.00
22.00
Johnny English...
16.45
Johnny... DIG.
16.00
La cara oculta
16.00
La piel que habito DIG. 22.25
Larry Crowne... DIG.
18.15
Los 3 mosqueteros 3D 20.30
Los 3 mosqueteros DIG.16.00
Mientras duermes DIG. 16.00
No habrá paz... DIG.
16.00
One day (siempre... DIG.16.00
Sin salida DIG.
16.00

20.30
17.00
22.00
19.25
22.00
19.25

18.05 20.10 22.15
18.05 20.10 22.15
22.45
18.15
18.10
18.15
18.10
18.10

CINESA LA MAQUINISTA 3D

BOSQUE MULTICINES
902424243. RAMBLA DEL PRAT 16.
Contagio DIG.
16.00 18.05
Crazy, stupid, love DIG. 16.00 19.00
El árbol de la vida
22.05
El capitán Trueno y... 16.05
Intruders
16.05 18.10
Johnny English returns 16.05 18.10
La piel que habito
19.05 22.05
Larry Crowne, nunca... 16.05 18.00
Mientras duermes
16.05 18.10
No habrá paz para... 16.00 18.10
One day (siempre el... 16.00 18.10

20.10 22.15
22.00

20.15 22.20
20.15 22.20
20.05
20.15 22.20
20.20 22.30
20.15 22.20

CINEMES GIRONA
902332211. C/ GIRONA 175.
Catalunya über alles! 17.00 19.00
Con derecho a roce
17.15 19.30
La cara oculta
22.15
La piel que habito
22.00
Mientras... DIG.
17.00 19.45 22.15

22.30
22.45
22.30
22.30

CINESA HERON CITY 3D

902333231. CC LA MAQUINISTA.
Cómo acabar... DIG.
22.30
Con derecho... DIG.
17.00
Contagio DIG.
16.00
Crazy, stupid, love DIG. 16.45
El capitán Trueno... DIG. 16.00
El sueño de Iván DIG. 16.00
Intruders DIG.
16.00
Johnny... DIG.
16.00
La cara oculta DIG.
16.00
Larry Crowne... DIG. 18.15
Los amos de... DIG.
20.10
Los 3 mosqueteros 3D 20.30
Los 3 mosqueteros DIG.16.00
Mientras duermes DIG. 16.10
No habrá paz... DIG.
16.45
One day (siempre... DIG. 16.00
Sin salida DIG.
16.00

20.20 22.30
20.20 22.30
20.10 22.10

22.45
20.20
20.30
20.20
20.20

902333231. CC HERON CITY CAN DRAGÓ.
Another year
16.30 19.10 22.00
Catalunya über alles! 16.45
Cómo acabar con tu... 22.45
Con derecho a roce
16.00 18.15 20.30
Contagio DIG.
16.10 18.20 20.30
Crazy, stupid, love
16.00 18.15 20.30
El árbol de la vida
19.00 22.00
El capitán Trueno... DIG. 16.00 18.15
El sueño de Iván
16.20 18.30 20.40
Intruders
16.20 18.30 20.35
Johnny English returns 16.15 18.15 20.30
La piel que habito DIG. 20.30
Larry Crowne, nunca... 16.10 20.30 22.40
Los amos de...
19.20 22.00
Los 3 mosqueteros DIG. 16.00 18.15 20.30
Mientras duermes
16.10 18.20 20.30
No habrá paz... DIG.
16.00 18.15 20.30
One day (siempre el... 16.00 18.15 20.30
Pa negre
18.20
Pina
22.50
Sin salida
16.00 18.15 20.30
Super 8
17.00

ARIBAU MULTICINES
22.00

22.00

18.10 20.20
18.05 19.30 20.15
22.30

902424243. ARIBAU 5 Y 8-10.
Crazy, stupid, love
16.20
El árbol de la vida
20.00
Larry Crowne, nunca... 16.00
Mientras duermes
16.00
No habrá paz para... 16.00
Somewhere
16.10

19.10
22.30
18.00
18.10
18.10
18.10

18.15 19.20
22.45
22.00

19.30
18.15
19.15
20.20
18.10
18.10
18.10
18.00

18.15
18.20
19.00
18.15
18.10

La piel que habito
Stella VO

20.30
18.10
18.10
18.20

22.45
20.15
20.10 22.20
20.25 22.30

18.10 20.25 22.35
18.20 20.30 22.45

CLUB COLISEUM
902424243. RAMBLA DE CATALUNYA 23.
Contagio
16.45 19.15 22.00

19.20 22.00 22.20
20.20 22.30
18.10 20.10 22.20
18.10 20.10 22.20
19.10 22.10

FILMOTECA DE CATALUNYA

22.40
22.30

16.00
20.00
16.00
16.00
16.00
22.05
16.00
16.15
16.00

18.05
22.10
18.00
18.05
18.05

20.10 22.15
20.00
20.10 22.15
20.10 22.15

18.05 20.10 22.15
18.10
18.05 20.10 22.15

22.45

22.00
20.30 22.45
22.00
22.35
20.20
20.20 22.30
20.20 22.30
22.40

22.45
20.30 22.40
22.15
20.30 22.45
20.20 22.30

CINESA MAREMÀGNUM 3D
902333231. MOLL D’ESPANYA S/N.
Con derecho... DIG.
16.00 18.15 22.45
Contagio DIG.
16.10 18.20 20.30 22.40

902424243. MITRE 38-44.
Contagio DIG.
16.05
Crazy, stupid, love
16.15
Intruders
16.00
Johnny English returns 16.05
La deuda
19.15
Larry Crowne, nunca... 20.20
Mientras duermes
16.00
One day (siempre el... 16.00
Pina VO 3D
16.00
Somewhere
16.05

Contagio DIG.
16.00
Crazy, stupid, love DIG. 19.15
El capitán Trueno y... 22.05
El sueño de Iván
16.00
Intruders
16.00
Johnny English returns 16.05
Los 3 mosqueteros DIG. 16.20
Mientras duermes
16.00
One day (siempre el... 16.00

20.20
20.20
20.20
20.20

22.25
22.25
22.25
22.25

Another year VO
El árbol de la... VO
Intruders VO
Las razones del...
Mientras duermes
No habrá paz para...
Pa negre S. CAST.
Somewhere VO
Son of Babylon VO

YELMO CINES BARICENTRO 3D

18.35 20.40 22.45

YELMO CINES ABRERA 3D

902220922. CC BARICENTRO.
Colombiana DIG.
22.30
Con derecho... DIG.
18.00
Contagio DIG.
18.15
El capitán Trueno... DIG. 18.00
El origen del... DIG.
22.30
Intruders DIG.
18.30
Johnny... DIG.
18.30
La cara oculta DIG.
20.30
La piel que habito DIG. 20.00
Larry Crowne... DIG. 20.30
Los Pitufos DIG.
18.00
Los 3 mosqueteros 3D 20.15
Los 3 mosqueteros DIG.18.00
Mientras duermes DIG. 18.30
One day (siempre... DIG. 18.30
Phineas y Ferb DIG.
18.00
Sin salida DIG.
18.05

18.20 20.25
18.10 20.15 22.20

18.05 20.10 22.15
22.00
18.00 20.00
18.00 20.00 22.15
18.05 20.05 22.15
18.05 20.10 22.15

16.20 19.05 22.15
16.00 18.10 20.10 22.20
20.00 22.30
16.15 18.25 20.40 22.35
16.05 22.40
18.05 20.20
16.10 18.20 20.25 22.25
16.00 18.00
16.00 18.15 20.30 22.30

16.15 19.10 22.00
16.00 20.10
22.35
18.00 22.20
16.00 18.05 20.05 22.05
16.00 18.15 20.25
16.00 20.20
16.05 18.20 20.30 22.40
18.30 22.40

AMPOSTA

El sueño de Iván DIG. 16.45 19.15
Johnny... DIG.
22.00

977703811. POL.IND. LES TOSSES.
Con derecho a roce
18.10 20.20
Contagio
18.00 20.00
Crazy, stupid, love
18.10 20.20
El sueño de Iván
18.00 20.00
Intruders
18.30 20.30
Johnny English returns 18.15 20.15
La cara oculta
20.15 22.15
La deuda
22.30
Larry Crowne, nunca... 20.00
Los Pitufos
18.15
Los tres mosqueteros 18.00 22.00
Mientras duermes
18.30 20.30
No habrá paz para... 18.00 20.10
Sin salida
18.15 20.15

902888300. PG. MARAGALL 415-417.
Con derecho a roce
22.20
Contagio
16.20 18.25
El capitán Trueno y... 17.00
El sueño de Iván
16.00 18.00
Intruders
18.00 20.05
Johnny English returns 16.00 18.00
Larry Crowne, nunca... 16.05
Los tres mosqueteros 22.10
Mientras duermes
16.30 18.35
No habrá paz para...
19.25 22.15
One day (siempre el... 16.20 18.20

20.30 22.35
20.00
22.20
20.05

VERDI HD
932387990. VERDI 32.

Bertsolari VO
16.15
Contagio VO DIG.
16.00
El ilusionista VO DIG. 16.15
Nader y Simin, una... VO 15.50
Somewhere VO
16.05

18.15 20.30 22.30
18.05 20.20 22.35
18.20 20.30 22.40
18.05 20.20 22.35
18.05 20.15 22.30

VERDI KIDS HD BARCELONA
932387990. TORRIJOS 49.

Kerity, la casa de los... 16.00 17.45
20.40 22.45

VERDI PARK HD

Another year VO
El árbol de la... VO DIG.
La deuda VO
Las acacias
Midnight in... VO

902333231. SANTA FE DE NOU MÈXIC, S/N.
Con derecho a roce
16.00 18.15 20.30
Contagio DIG.
16.00 18.15 20.30
Crazy, stupid, love DIG. 16.45 19.15 22.00
El sueño de Iván DIG. 16.10 18.20
Intruders DIG.
16.00 18.00 20.10
Johnny English returns 16.10 18.10 20.20
La deuda DIG.
20.30 22.45
Larry Crowne, nunca... 16.00 18.05 20.15
Los tres mosqueteros 16.00 18.10 20.20
Mientras duermes DIG. 16.00 18.05 20.15
One day (siempre el... 16.00 18.10 20.20
Sin salida
16.00 18.15 20.30

22.45
22.45

22.20
22.30
22.25
22.30
22.20
22.30
22.45

CINESA DIAGONAL MAR 3D
902333231. AVDA. DIAGONAL 3.
Arrietty y el... DIG.
17.00
Cómo acabar... DIG.
16.00 18.05 22.25

Las acacias, de Pablo Giorgelli.

20.30 22.40

16.15 19.15 22.00
19.15 22.00
18.00 22.30
16.15 18.15 20.15 22.05
16.10 20.15

Another year VO
17.00
Cómo acabar... VO DIG. 22.15
Contagio VO DIG.
16.10
Crazy, stupid... VO DIG. 17.00
El árbol de la... VO DIG. 16.15
Intruders VO DIG.
16.00
Johnny... VO DIG.
15.45
La deuda VO DIG.
16.45
La piel que habito DIG. 21.45
Larry Crowne... VO DIG. 22.30
Las acacias DIG.
16.30
Los 3... VO DIG.
18.00
Midnight in... VO DIG. 15.45
Mientras duermes DIG. 15.45
Nader y Simin, una... VO 16.45
No habrá paz... DIG.
20.10
One day... VO DIG.
16.00
Pina VO 3D
15.45
Sin salida VO DIG.
16.10
Somewhere VO
15.45

19.30 22.00
18.25 20.40 22.50
19.30 22.00
19.00 21.45
18.15 20.30 22.45
17.45 19.45
19.30

18.30 20.30 22.30

18.00 20.10 22.30
19.30 22.15
18.15 20.30 22.40
18.00 20.10 22.15
18.25 20.40 22.50
18.00 20.10 22.15

22.40

22.30
20.40 22.45
20.40 22.45
20.20 22.40

MCB CINEMAS CALAFELL
20.25 22.30
20.25 22.20
20.25 22.30

19.50 21.40
19.15 21.00

20.30
20.10
22.30
20.15
20.30
20.35
18.50
20.00

Contagio
18.10
Crazy, stupid, love
20.20
El capitán Trueno... DIG. 18.10
Intruders
18.20
Johnny English returns 18.30
Los tres mosqueteros 18.10
Los 3 mosqueteros DIG.22.30
Mientras duermes
18.10
One day (siempre el... 18.10
Sin salida
18.10

20.20 22.30
22.30
20.20
20.30 22.40
20.30 22.30

20.20 22.30
20.20 22.30
20.20 22.30

Castelldefels
22.10

CINEMES METROPOL
936653895. AV. PINEDA.

22.05
22.25
22.30
20.25
22.00

22.00
22.30
22.00
22.30
22.15

22.30
22.20
22.15

CINES ARENYS 3D
20.15 22.30
20.15 22.30
20.15 22.30
20.15 22.30
20.15

20.15 22.30
20.15 22.30
18.00 20.20 22.40

Badalona
MEGACINE ACEC 3D
902510500. CC MAGIC BADALONA.
Cómo acabar con tu... 16.30
Con derecho a roce
16.00 18.05
Crazy, stupid, love
16.40 22.00
El capitán Trueno y... 16.00 18.10
El sueño de Iván
16.00 18.10
Intruders
16.15 18.25
Johnny English returns 16.15 18.30
La cara oculta
20.30 22.30
La piel que habito
22.30
Larry Crowne, nunca... 20.00 22.15
Los tres mosqueteros 19.40
Los 3 mosqueteros 3D 16.00 18.10
Mientras duermes
16.05 18.25
No habrá paz para... 16.00 18.10

20.40 22.40
20.40 22.45
22.40

902510500. CC CAPRABO.

937923390. CC MUVISA.

Contagio
18.00
Crazy, stupid, love
18.00
El árbol de la vida
22.00
El sueño de Iván
18.00
Intruders
18.00
Johnny English returns 18.00
Larry Crowne, nunca... 22.30
Los tres mosqueteros 18.00
Miel VO
18.00
Mientras duermes
18.00
Sin salida
13.00

20.15
20.30 22.40

Calafell

Arenys de Mar

932387990. TORRIJOS 49.
20.25 22.35

20.30 22.30

Amposta

URGEL
902424243. COMPTE D’URGELL 29-33.

LAUREN HORTA

20.15 22.30
20.20

JCA CINEMES ALPICAT
902194834. K. PLA PARCIAL 2 S/N.
Animals united 3D
16.00 17.50
Catalunya über alles! 22.15
Cómo acabar con tu... 20.00 21.45
Con derecho a roce
16.05 18.15
Contagio
16.35 18.30
Crazy, stupid, love
16.15 18.20
El capitán Trueno y... 16.15 18.15
El sueño de Iván
17.00 18.50
Intruders
16.15 18.00
Johnny English returns 15.40 17.30
22.45
Johnny English...
20.20 22.10
La cara oculta
20.45 22.30
Larry Crowne, nunca... 16.50 18.40
Los Pitufos
16.15 18.00
Los tres mosqueteros 16.00 18.05
Los 3 mosqueteros 3D 19.35 21.45
Mientras duermes
16.35 18.25
No habrá paz para...
16.30 18.30
One day (siempre el... 16.45 18.40
Phineas y Ferb DIG.
15.45 17.15
Sin salida
16.00 18.00

LAUREN GRÀCIA
18.20 20.25 22.30
22.25
18.20
18.10 20.20 22.30
18.10 20.20 22.30

22.15
20.20 22.30

Alpicat

902220922. SALVADOR ESPRIU 61.

CINESA DIAGONAL 3D

902220922. MONTSERRAT CENTRE.
Con derecho... DIG.
17.45 20.00
Contagio DIG.
16.00 18.10
Crazy, stupid, love DIG. 18.30 22.50
El árbol de la... DIG.
22.45
Intruders DIG.
15.45 18.00
Johnny... DIG.
16.00 18.10
La cara oculta DIG.
20.40
Los Pitufos DIG.
16.15
Los 3 mosqueteros DIG.15.45 18.00
Mientras duermes DIG. 16.30 18.30
No habrá paz... DIG.
20.10 22.40
Phineas y Ferb DIG.
16.00
Sin salida DIG.
16.10 18.20

18.05 20.10 22.15

YELMO CINES ICARIA

17.50
19.45
16.00

Barberà del Vallès
Abrera

902888300. BAILÈN 205.

El sueño de Iván
16.15
Intruders
20.20
Johnny English...
16.20
Los tres mosqueteros 16.00
Sin salida
16.00

One day (siempre el... 16.00 18.10 20.20 22.30
Phineas y Ferb
18.30
Sin salida
16.10 18.20 20.30 22.35

22.00

934905510. EUGENI D’ORS 12.

18.10 20.20 22.25
19.15 22.15
18.10
22.15
22.25
18.10
18.10
18.10
18.10

Another year VO
Contagio VO
El árbol de la... VO
Four Lions VO
Intruders
La piel que habito
Mientras duermes
No habrá paz para...
Somewhere VO

Catalunya

18.20 20.25 22.30

RENOIR LES CORTS

GRAN SARRIÀ MULTICINES
22.45
22.40
22.45
22.45

Contagio
16.15
Crazy, stupid, love
19.30
Intruders
16.30
Johnny English returns 16.15
Sin salida
16.05

934263337. FLORIDABLANCA 135.

902424243. CC GLÒRIES.

Contagio
El capitán Trueno y...
El sueño de Iván
Intruders DIG.
Johnny... DIG.
Los tres mosqueteros
Mientras duermes
Phineas y Ferb
Sin salida

902888300. PELAI 8.

RENOIR FLORIDABLANCA

GLÒRIES MULTICINES
22.45
22.40
22.45

16.00 18.05 20.10 22.25

LAUREN UNIVERSITAT

902424243. SANT ANTONI 43.

COMÈDIA
933182396. PG. DE GRÀCIA 13.
Another year
16.30
Four Lions
18.20
Intruders
16.10
Los tres mosqueteros 16.10
Mientras duermes
16.10
One day (siempre el... 16.30

Sin salida

PALAU BALAÑA MULTICINES

934107590. AV. DE SARRIÀ 33.
La saga de Gunnar... 17.00
Misterios de Lisboa VO 19.30

CINEMES MALDÀ
933019350. PI 5.
Inside job VO

Crazy, stupid, love
18.15
El sueño de Iván
16.00
Intruders
16.10
Johnny English returns 16.15
Larry Crowne, nunca... 22.30
Los 3 mosqueteros 3D 20.30
Mientras duermes
16.00
Sin salida
16.10

20.20
20.20 22.30
20.35 22.35
20.35 22.40

La piel que habito
Somewhere

21.30
21.30

FILMAX CASTELLDEFELS ACEC 3D
902180193. CC ÀNEC BLAU.
Betty Anne Waters VO 22.30
Con derecho a roce
18.15
Contagio
16.15
Crazy, stupid, love
19.15
El capitán Trueno y... 17.00
Intruders
18.30
Johnny English returns 16.15
Los tres mosqueteros 16.15
Los 3 mosqueteros 3D 22.00
Mientras duermes
16.00
No habrá paz para...
17.00
One day (siempre el... 16.00
Phineas y Ferb
16.45
Sin salida
16.00

18.15 20.30 22.45
22.00
20.30 22.30
18.15 20.15 22.15
20.20
18.15 20.30 22.45
19.30
18.10 20.20 22.30
18.10 20.20 22.30

Castell-Platja d’Aro
OCINE PLATJA D’ARO 3D
902170831. POL. LA BÒVILA.
Contagio DIG.
18.00
Crazy, stupid, love DIG. 20.20
El capitán Trueno... DIG. 18.00
El sueño de Iván DIG. 18.10
Intruders DIG.
22.30
Johnny English returns 18.10
Los 3 mosqueteros DIG.18.00
Mientras duermes DIG. 18.10
No habrá paz... DIG.
20.20
One day (siempre el... 18.00
Sin salida DIG.
18.10

20.15 22.30
22.30
20.20 22.30
20.20 22.30
20.20 22.30
20.15 22.30
20.20 22.30

Cerdanyola del Vallès
EL PUNT ACEC 3D
936921125. SANTA TERESA 18.
Con derecho a roce
21.40
Contagio
18.55
Crazy, stupid, love
18.45
El capitán Trueno y... 18.05
El género femenino 18.15
El sueño de Iván
18.10
Intruders
18.50
Johnny English returns 18.15
Larry Crowne, nunca... 21.15
Los tres mosqueteros 18.05
Mientras duermes
19.00
One day (siempre el... 19.10
Sin salida
18.25

21.35
21.45

20.10 21.00
21.25
21.00
21.35
22.00
21.30
21.55

Cornellà de Llobregat
20.20 22.30
20.30 22.35
20.20 22.30

CINEMES FULL HD
934719272. SPLAU.

Colombiana

16.05 18.15

serveis
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ara

cartellerasales
La cara oculta
Larry Crowne, nunca...
Los tres mosqueteros
Los 3 mosqueteros 3D
Mientras duermes
No habrá paz para...
One day (siempre el...
Phineas y Ferb
Sin salida

20.15 22.15
20.30 22.30
16.00 18.00
17.15 19.30 22.00
16.15 18.15 20.15 22.15
17.00 19.45 22.15
16.00 18.15 20.30 22.45
16.15 18.15
16.00 18.10 20.20 22.30

ESPAI FUNATIC
902125902. PI I MARGALL 26.

Sin salida

800808500. PL. JORDI DE SANT JORDI S/N.

19.45 22.15

Cartas a Dios
El fin es mi principio
El perfecto anfitrión
Midnight in Paris

19.10 22.10
18.15 20.30 22.50
18.10 20.15 22.25
19.00 21.00 23.00
19.00 21.00 23.00
18.45 20.45 22.50
23.00
18.50 20.50 22.50
22.45
18.10
20.00

22.25

CINEMA TRUFFAUT

Dancing dreams
Las razones del...

Another year DIG.
16.30
Con derecho a roce
20.20
Contagio DIG.
16.00
El árbol de la vida
16.30
El capitán Trueno y... 19.30
El ilusionista DIG.
16.15
El sueño de Iván
16.30
Intruders DIG.
18.15
Johnny English...
16.15
Larry Crowne... DIG. 18.15
Los 3 mosqueteros DIG.20.15
Mientras duermes
16.15
Monte Carlo
16.00
No habrá paz para...
18.10
One day (siempre... DIG. 16.00
Sin salida DIG.
16.00
Somewhere DIG.
16.15

16.15 18.00 20.15 22.30
18.00 20.50

20.20 22.15
16.25 19.00 21.30
16.15 18.15
16.50 19.10 21.25

18.10 20.20 22.30
18.20 20.30 22.40

18.30 20.35 22.40
20.45 22.45
18.15 20.15

18.00 20.00 22.30

18.05
18.05 20.10 22.15
22.20
18.05 20.00 22.00
20.15 22.15
18.15 18.20 20.10

22.10 22.30

One day (siempre... DIG. 16.00 18.00 20.10 22.15
Sin salida DIG.
16.05 18.10 20.10 22.15
Figueres
CINEMES FIGUERES 3D
902101008. POL. FIRAL RONDA SUD.
20.15 22.15
20.15
20.00 22.15
22.30
20.15 22.30
20.15 22.30

Con derecho a roce
18.20
Contagio DIG.
16.00
Crazy, stupid, love
16.00
El árbol de la vida
20.00
El sueño de Iván
16.00
Intruders DIG.
18.00
Johnny English returns 16.30
La cara oculta
16.20
Larry Crowne... DIG. 16.00
Los Pitufos
16.00
Los 3 mosqueteros DIG. 16.00
Mientras duermes DIG. 16.20
No habrá paz... DIG.
20.20
One day (siempre... DIG. 15.50
Sin salida DIG.
16.10

Contagio
16.15
Intruders
20.15
Johnny English returns 16.00
Sin salida
16.15

18.15 20.15 22.15
22.30
18.15 20.15 22.15

18.10 20.20 22.30
18.10 20.20 22.30

20.30 22.45
16.10 20.20 22.30
18.15 20.30 22.45
22.40
18.00 20.00 22.00
20.10 22.20
18.30 20.30 22.30

18.00
18.10
18.20 20.30 22.40
22.40
18.00 20.10 22.30
18.20 20.30 22.45

18.15 20.15 22.30
22.30
18.00

L’Hospitalet de Llobregat

18.10 20.20 22.30
22.45
18.05 20.15
18.15 20.30 22.45
20.30 22.45
18.05 20.15 22.20
18.20 20.30 22.30

18.15

FILMAX GRAN VIA ACEC 3D
902180193. CC GRAN VIA 2.

18.10 20.20 22.30

Animals united 3D
Cómo acabar con tu...
Con derecho a roce
Contagio
Crazy, stupid, love
El capitán Trueno y...
El sueño de Iván
Intruders

22.45
20.35
18.35 20.40 22.45
18.10 20.20 22.30
22.45
20.35
18.15 20.30 22.45
18.25 20.35 22.45

18.25 20.35 22.40

PALACE ACEC
22.30
18.15
18.30
18.15 20.30 22.45
18.15 20.30 22.45
22.45
18.30
18.15 20.30 22.45

18.15 20.20 22.20
22.25

Roquetes

18.20 20.30 22.30

OCINE ROQUETES 3D

18.30 20.30 22.30

902170831. SEVERO OCHOA 4.

16.40 19.00 21.15

ATLÀNTIDA ACEC
938745566. PG. PERE III 50.

Another year
17.30 20.00 22.30
Johnny English...
18.20 20.20 22.40
One day (siempre el... 18.15 20.20 22.35

20.25 22.35
20.00 22.30

20.10 22.25
20.30 22.45
20.20 22.35
22.45
19.40
20.00 22.30
20.30 22.45
22.40
19.50 22.20
22.40

Mataró
CINESA MATARÓ PARC 3D
902333231. CC MATARÓ PARC.

Con derecho... DIG.
20.30
Contagio
16.00
Crazy, stupid, love
16.30
El árbol de la vida
22.20
El capitán Trueno... DIG. 16.00
El sueño de Iván
16.00
Intruders
17.00
Johnny English returns 16.00
Larry Crowne, nunca... 17.00
Los 3 mosqueteros 3D 20.30
Los 3 mosqueteros DIG.16.00
Mientras duermes
16.00
No habrá paz... DIG.
17.00
One day (siempre el... 16.00
Sin salida
16.00

22.45
18.15 20.30 22.45
19.30 22.00
18.15

Con derecho a roce
16.00
Contagio DIG.
16.00
Intruders
16.00
Johnny English returns 16.00
Larry Crowne... DIG. 20.00
Los 3 mosqueteros 3D 20.00
Phineas y Ferb DIG.
18.00
Sin salida
16.00

18.00
18.00 20.00 22.00
18.00 20.00 22.00
18.00 20.00 22.00
22.00
22.00
18.00 20.00 22.00

Roses
CINEMES ROSES

16.00 18.00
20.00 22.00
16.30 18.30 20.30 22.30
16.00 18.15 20.30 22.45
16.45 19.15 22.15
16.15 18.20
16.15 18.15 20.15 22.15
16.45 18.45 20.00 20.45
22.00 22.45

Johnny English returns 16.00 18.00 20.00 22.00

22.45
20.35
18.25
20.35 22.45

Sabadell
IMPERIAL ACEC 3D
937263233. PL. IMPERIAL 4.

Con derecho a roce
Contagio
Crazy, stupid, love
El árbol de la vida
El capitán Trueno y...
El sueño de Iván
Intruders
Johnny English...
La piel que habito
Larry Crowne, nunca...
Los tres mosqueteros
Mientras duermes
Sin salida
Somewhere

16.00 18.15 20.30 22.45
16.00 18.15 20.30 22.45
16.00 18.15 20.30 22.45
22.15
16.00 18.15 20.30
16.00 18.10 20.20 22.30
16.00 18.10 20.20 22.30
16.00 18.10 20.20 22.30
22.45
16.00 18.10
16.00 18.10 20.20
16.00 18.10 20.20 22.30
16.00 18.15 20.30 22.45
20.20 22.30

EIX MACIÀ 3D

19.30 22.15

Con derecho a roce
16.00
Contagio
16.00
Crazy, stupid, love
20.15
El capitán Trueno... DIG.20.30
Intruders
16.00
Johnny English returns 16.00
Los 3 mosqueteros 3D 16.00
Mientras duermes
16.00
No habrá paz para... 16.00
One day (siempre el... 16.00
Sin salida
16.00

18.15 20.30 22.45
19.15 22.00
18.15 22.45
18.15 20.30 22.45
19.15 22.00
18.15 20.30 22.45
18.15 20.30 22.45

CINES MONTCADA
935753929. CC EL PUNT DE MONTCADA.

CINEBOX ESPAI GIRONÈS

22.00

972439201. CC ESPAI GIRONÈS.

18.30 20.30 22.30
18.30 20.30 22.30
22.00
18.30 20.30 22.30
20.00 22.00

MULTICINES OLOT 3D
902101008. JOSEP AYATS 10.

18.00
18.15 20.30 22.45
22.30
22.45
18.00 20.15 22.30
18.00 20.15 22.30
18.15
18.00 20.15 22.30
18.15 20.30 22.45
18.15 20.30 22.45
18.15 20.30 22.45

Salt

20.00 22.00

Olot

Con derecho a roce
22.30
Contagio
18.00
Crazy, stupid, love
20.30
El árbol de la vida
18.00
El sueño de Iván
18.00
Intruders
18.00
Johnny English...
18.15
Los 3 mosqueteros 3D 18.00
Mientras duermes
18.15
Sin salida
18.15

22.45

902101008. FRANCESC MACIÀ 39.

Montcada i Reixac

Contagio
18.00
El capitán Trueno... DIG. 20.00
El sueño de Iván
18.00
Intruders
16.30
Johnny English returns 16.30
Kerity, la casa de... DIG. 18.00
Larry Crowne, nunca... 20.00
Mientras duermes
16.30
Sin salida
18.00

20.35 22.45

18.05 20.15

18.15 20.15 22.30

18.25 20.35 22.45
22.40

18.15 20.25 22.35
18.25 20.20 22.35

Con derecho a roce
22.45
Contagio
18.25
Crazy, stupid, love DIG. 20.35
El capitán Trueno... DIG.18.20
Intruders
20.35
Johnny English returns 18.25
Los tres mosqueteros 16.15
Sin salida
18.25

Colombiana
16.00
Con derecho a roce
18.15
Contagio DIG.
16.00
Crazy, stupid, love
20.30
El capitán Trueno... DIG. 16.00
El sueño de Iván
16.00
Intruders
16.00
Johnny... DIG.
18.20
La cara oculta
22.30
Mientras duermes
16.00
Sin salida DIG.
16.15

ALBÈNIZ CENTRE

22.25

18.20 20.25 22.30
20.30 22.30

Con derecho a roce
18.15
Contagio
18.15
Crazy, stupid, love
17.30
El árbol de la vida
22.00
El capitán Trueno y... 18.20
El sueño de Iván
18.10
Intruders
18.20
Johnny English returns 18.20
Larry Crowne, nunca... 20.30
Los tres mosqueteros 17.10
Los 3 mosqueteros 3D 17.30
Mientras duermes
18.25
No habrá paz para... 20.20
Phineas y Ferb
18.20
Sin salida
17.20
Somewhere
20.25

18.20 20.25 22.35

972410110. JERONI REAL DE FONTCLARA 2-4.

18.30

18.20 20.30 22.40

938731532. POL. ELS TRULLOLS.

902333231. AV. JOSEP TARRADELLAS 145.

Girona

18.40 20.40 22.30

Con derecho a roce
20.15
Contagio
15.50
Crazy, stupid, love
15.40
El capitán Trueno y... 16.00
El sueño de Iván
16.15
Intruders
15.50
Johnny English returns 16.15
La cara oculta
22.45
Los tres mosqueteros 15.40
Mientras duermes
15.40
Sin salida
16.10

22.30
18.00 20.15 22.30
18.00 20.15 22.30
18.15 20.35
18.30 20.35 22.45
18.00 20.15 22.30
18.30 20.45 22.50
18.00
18.15 20.30 22.35
18.20 20.30 22.45

20.15 22.30

ATRIUM ACEC
936535489. CC ATRIUM.

20.15 22.30
20.15
20.30 22.45
20.15 22.30
20.30 22.45
20.30 22.45

Contagio
16.25
Crazy, stupid, love
16.45
El capitán Trueno y... 16.00
El sueño de Iván
16.00
Intruders DIG.
17.30
Johnny English returns 16.00
Larry Crowne, nunca... 20.25

Con derecho a roce
18.00
Contagio
18.00
Intruders
20.20
Johnny English returns 20.10
Los 3 mosqueteros 3D 18.15
Mientras duermes
18.15
Sin salida
18.10

20.10 22.20
22.15
22.10
20.15 22.15
20.15 22.20

CINESA SANT CUGAT 3D

18.30 20.35 22.40

19.55

20.00 22.20

20.30
20.20
20.00

20.15

Santa Coloma de Gramenet
CINEMACITY SANTA COLOMA
AVDA. FRANCESC MACIÀ, 86.
20.45

18.10 20.20 22.30
18.35 22.50
22.20

19.05 21.45
18.10 20.10 22.10
19.10 21.45

21.45
20.00 22.15
19.35 22.00
19.40 22.00
20.05 22.20
18.15

22.30
18.30 20.30 22.45
18.30 20.30 22.30
18.00 20.00 22.30
18.00 20.15 22.30
18.00 20.00 22.30
18.00
18.00 20.15 22.30
18.15 20.30 22.45
18.15 20.30 22.45

Valls

Cómo acabar con tu... 18.15
Con derecho a roce
17.50
Contagio
17.50
Intruders
18.20
Johnny English returns 18.00
La cara oculta
18.40
La piel que habito
20.00
Los tres mosqueteros 18.00
Sin salida
18.05
ZooLoco
18.20

20.00 22.10
19.50 21.50
20.10 22.00
19.50 21.40
20.30 22.20
22.10
20.05 22.05
20.15 22.20
20.10 22.05

Vic
CINEMA NOU ACEC
938861393. NOU 17.

17.50 20.10
18.05 20.10 22.10

Another year
El árbol de la vida

19.15 21.45
19.00 21.30

20.30 22.30

CINEMA VIGATÀ ACEC

22.50

938852403. VERDAGUER 22.

21.00

Intruders
21.45
Larry Crowne, nunca... 19.30
Mientras duermes
19.00 22.00

20.10 22.30
18.10 20.20 22.30

SUCRE ACEC 3D

20.30 22.30

938832108. RECINTE FIRAL EL SUCRE.

17.30 19.05

Con derecho a roce
22.00
Contagio
19.45 21.45
Crazy, stupid, love
19.30
El sueño de Iván
19.30
Intruders
22.00
Johnny English...
19.30 21.45
Los tres mosqueteros 20.00
Sin salida
20.00 22.00
Una mujer en África VO 21.45

18.05 20.05 22.10

Tarragona
OCINE LES GAVARRES 3D
902170831. CC LES GAVARRES.
19.30 22.00
22.30
18.20 20.30 22.40
22.15

Vilanova i la Geltrú

22.00

BOSC CINEMA MUNICIPAL

18.10

938938103. RAMBLA PRINCIPAL 90.

18.15 20.30 22.40

18.00

Catalunya über alles! 20.00
Cómo acabar con tu... 20.00
Kerity, la casa de los... 18.00
La cara oculta
20.00
La piel que habito
19.45
Larry Crowne, nunca... 18.00
Los tres mosqueteros 18.00
Otra película de...
18.00

20.30 22.40

Vila-seca

18.20 20.30 22.40
22.00
18.30
18.05 20.10 22.20
22.40

18.05 20.10 22.20

OCINE VILA-SECA 3D

20.15 22.40

902510500. AV. ALCALDE PERE MOLAS 36.

18.15 20.30 22.40

Con derecho a roce
17.30
Contagio
18.15 20.30 22.45
Crazy, stupid, love
20.20 22.40
El sueño de Iván DIG. 18.10 20.15 22.30
Intruders DIG.
18.00 20.15 22.40 00.50
Johnny English returns 18.00 20.00 22.00
Los 3 mosqueteros 3D 17.30
Los 3 mosqueteros DIG.20.30
Mientras duermes
18.10 20.20 22.30
No habrá paz... DIG.
22.30 00.45
One day (siempre el... DIG.18.1520.3522.45
Sin salida DIG.
18.10 20.30 22.40

18.20 20.30 22.40
17.45
18.10 20.20 22.30

Terrassa
CINE CATALUNYA
16.45 19.30 22.15
16.30 19.15
22.00

CINESA PARC VALLÈS
902333231. AV. CAN JOFRESA 85.

18.00 20.00 22.40

Colombiana
Cómo acabar con tu...
Con derecho a roce
Contagio DIG.

17.45 19.45 22.10

19.25 21.50
21.40

JCA CINEMES VALLS

19.15 22.00

22.40

Con derecho a roce
20.00
Contagio
16.30
Crazy, stupid, love
16.30
El sueño de Iván
16.00
Intruders
16.00
Johnny English returns 16.00
Larry Crowne, nunca... 16.00
Los 3 mosqueteros 3D 16.00
Mientras duermes
16.00
Sin salida
16.00

18.15 20.25 22.30
18.20 20.25

902194834. ST. ANTONI M. CLARET 8.

18.10
19.30 22.00

20.10 21.25 22.15

902101008. CTRA DE MONTCADA S/N.

20.10 22.50

MULTICINEMES LA VAILET

Another year
Nader y Simin, una...
Gueto VO DIG.

19.15
17.10 18.00 19.20

22.35

19.50 22.35
19.30 22.15

936568087. CTRA. SANT BOI 63-67.

Another year
17.00
Catalunya über alles! 16.00
Con derecho... DIG.
20.20
Contagio DIG.
16.15
Crazy, stupid, love DIG. 20.00
El árbol de la vida
19.15
El capitán Trueno... DIG.16.00
El sueño de Iván
16.00
Four Lions
17.00
Intruders
16.15
Intruders DIG.
19.30
Johnny English...
16.30
Johnny... DIG.
16.00
La cara oculta
20.30
Larry Crowne... DIG. 16.00
Los 3 mosqueteros 3D16.00
Los 3 mosqueteros DIG.18.15
Mientras duermes DIG. 16.00
Nader y Simin, una... 17.45
No habrá paz... DIG.
16.00
One day (siempre... DIG. 16.15
Phineas y Ferb DIG.
16.00
Sin salida DIG.
16.00

18.10 20.20 22.25
22.10

SEGLE XXI ACEC

18.10 20.20 22.30

Sant Vicenç dels Horts

Animals united 3D
19.10
Catalunya über alles! 16.25
Cómo acabar con tu... 22.30
Con derecho a roce
22.45
Contagio
16.00
Contagio VO
16.25
Crazy, stupid, love
20.00
Destino final 5 3D
16.05
El capitán Trueno y... 15.30
Intruders
16.05
Johnny English returns 18.30
La deuda
20.40
Larry Crowne, nunca... 18.00
Los Pitufos 3D
17.25
Los 3 mosqueteros 3D 18.00
Mientras duermes
16.00
No habrá paz para...
18.35
Phineas y Ferb
15.55
Sin salida
16.00

18.45 21.20

20.10 22.45

18.10 20.20

YELMO CINES SANT CUGAT 3D

Cómo acabar con tu... 18.00
Con derecho a roce
19.55
Contagio
18.15
Intruders
18.10
Johnny English returns 18.00
Kerity, la casa de los... 18.00
La cara oculta
20.10
La piel que habito
19.40
Larry Crowne, nunca... 18.10
Los tres mosqueteros 18.05

18.50 21.35
19.45 22.05

22.30

18.10

902220922. CC SANT CUGAT.

Con derecho... DIG.
22.40
Contagio DIG.
17.15
Crazy, stupid, love DIG. 17.00
El árbol de la... DIG.
19.45
El capitán Trueno... DIG.18.05
Intruders DIG.
17.30
Johnny... DIG.
17.40
La cara oculta DIG.
18.20
Larry Crowne... DIG. 22.50
Los 3 mosqueteros DIG. 20.20
Mientras duermes DIG. 17.35
No habrá paz... DIG.
20.15
Phineas y Ferb DIG.
17.50
Sin salida DIG.
17.45

Cowboys & Aliens
16.15
Crazy, stupid, love
17.25
El árbol de la vida
16.05
El arte de pasar de... 16.30
El capitán Trueno... DIG. 16.05
El origen del Planeta... 20.10
El sueño de Iván
17.10
Intruders
16.00
Johnny English returns 16.10
Johnny English...
16.15
La cara oculta
17.20
La deuda
19.30
La piel que habito
16.35
Larry Crowne, nunca... 16.10
Lo contrario al amor 22.25
Los amos de...
16.30
Los pingüinos del...
17.15
Los tres mosqueteros 16.00
Los 3 mosqueteros 3D 16.40
Los 3 mosqueteros DIG.19.00
Mientras duermes
17.40
Monte Carlo
18.05
No habrá paz... DIG.
17.00
One day (siempre el... 17.15
Sin salida
17.50
Super 8
21.35
ZooLoco
16.10

18.10 20.20 22.30

937885376. SANT PERE 9.

Sant Andreu de la Barca
22.45

OCINE SANT CELONI 3D
902510500. COMPLEX D’OCI ALTRIUM.

Con derecho a roce
22.30
Contagio
16.00
Intruders
16.00
Johnny English returns 16.00
La deuda
20.20
Larry Crowne, nunca... 22.40
Mientras duermes
16.00

18.15 20.25 22.35

20.15 22.15

20.25

18.10 20.20 22.30

18.15 20.20 22.20
18.20 20.20 22.20

16.15 18.15 20.20 22.30

Sant Celoni

22.30

18.30 20.30 22.30

CINESA LA FARGA 3D

18.05 20.15 22.25

22.00

16.10 18.10 20.10 22.20
17.00 22.15

902333231. AV. PLA DE VINYET S/N.

972154646. GRAN VIA PAU CASALS S/N.

18.10 22.20

20.00 22.05

18.15 20.20 22.25

19.00

18.20 20.35 22.40

977754978. BATÁN 28.

Cómo acabar con tu... 20.30
Con derecho a roce
16.00
El árbol de la vida
16.00
El género femenino 22.15
Intruders
16.00
Johnny English returns 16.00
Larry Crowne, nunca... 20.30
Los tres mosqueteros 16.00
Mientras duermes
16.00

Los tres mosqueteros
Mientras duermes
No habrá paz para...
Sin salida

Sant Cugat del Vallès

BAGES ACEC 3D

Igualada
938053222. SANT MAGÍ 29.

18.15 20.30 22.40

22.30

938401590. POL. EL RAMASSAR.

20.15 22.15

CINESA BARNASUD 3D

18.10 20.20 22.30

OCINE GRANOLLERS 3D

KURSAL ACEC

902333231. PROGRÉS 69.

22.30

Granollers

20.15 22.30

Gavà

18.15

Manresa
19.15 22.00

972314095. AV. ONZE DE SETEMBRE 18.

Con derecho a roce
16.00
Contagio
16.15
Crazy, stupid, love
19.30
El sueño de Iván
16.00
Intruders
16.15
Johnny English returns 16.15
Larry Crowne, nunca... 18.10
Los tres mosqueteros 17.00
Mientras duermes
16.00
One day (siempre el... 16.10
Sin salida
16.10

20.15

Con derecho a roce
16.10
Contagio
16.10
Crazy, stupid, love
19.00
El capitán Trueno y... 16.40
El sueño de Iván
16.15
Intruders
16.20
Johnny English returns 16.40
Larry Crowne, nunca... 16.30
Los tres mosqueteros 20.20
Mientras duermes
16.15
No habrá paz para...
20.25
One day (siempre el... 16.20
Sin salida
16.30

La piel que habito

17.45

KYTON

22.30

902101212. PAERIA 8.

16.00

18.15 22.45
18.30 20.30 22.30

LAUREN REUS

TEATRE PRINCIPAL

972225044. PORTAL NOU 7.

902170831. PONT DE LA BARCA 12-14.

20.20 22.10 22.20
16.15 18.15 20.10 20.25

Con derecho a roce
16.15
Contagio
16.15
Crazy, stupid, love
16.00
El árbol de la vida
20.15
El capitán Trueno y... 18.25
El sueño de Iván
16.15
Intruders
16.30
Johnny English returns 16.00
La deuda
18.25
Los tres mosqueteros 16.15
Mientras duermes
16.00
One day (siempre el... 16.15

20.25

18.25 20.35 22.50

OCINE EL VENDRELL 3D

Con derecho a roce
18.10
Contagio DIG.
16.00
Crazy, stupid, love
16.00
El capitán Trueno... DIG. 16.00
Intruders
16.15
Johnny English returns 18.00
La cara oculta
20.15
Los tres mosqueteros 22.30
Los 3 mosqueteros 3D 16.00
Mientras duermes
16.00
Sin salida
16.00

30.00

No tengas miedo
Nowhere boy

18.30 20.35 22.45

902170831. POL. LES MATES 2-12.

Contagio
18.00
Crazy, stupid, love
18.00
Intruders
18.00
Johnny English returns 18.00
La piel que habito
20.15
Larry Crowne, nunca... 22.15
Los 3 mosqueteros 3D 18.00
Mientras duermes
18.00
One day (siempre el... 18.00
Sin salida
18.15

18.20 22.20
16.00 18.30 20.30 22.30

OCINE GIRONA 3D

El Vendrell

Mientras duermes

16.25 18.25
16.20 20.20

18.30 20.45 23.00

933762794. AV. ARGENTINA 21.

Con derecho a roce
16.00
Contagio
16.00
Crazy, stupid, love
20.10
El sueño de Iván DIG. 16.10
Intruders DIG.
18.20
Johnny English returns 16.20

CINEMES PLAÇA

18.35 20.45 23.00

PISA ACEC

Contagio
16.25
Intruders
18.45
Johnny English returns 16.15
Larry Crowne, nunca... 22.15
Los tres mosqueteros 16.40
Mientras duermes
16.00

16.15 18.25 20.35 22.45

19.15 21.00 22.45

902888300. CAMÍ DE VALLS 79.

902888300. PERE CABRERA 6-8.

20.00 22.30

20.30

16.30 19.30 22.30

LAUREN LLEIDA

Cómo acabar con tu... 22.25
Con derecho a roce
17.30
Contagio DIG.
16.15
Crazy, stupid, love
17.15
El árbol de la... DIG.
16.10
El capitán Trueno y... 16.00
El sueño de Iván
16.00
Intruders
17.00
Johnny English returns 17.00
La cara oculta
16.45
La deuda
20.35
Larry Crowne, nunca... 16.50
Los amos de...
20.10
Los Pitufos
16.10
Los tres mosqueteros 17.20
Los 3 mosqueteros 3D 16.15
Mientras duermes
16.25
No habrá paz para...
16.15
One day (siempre el... 16.00
Sin salida
16.10

Crazy, stupid, love
Intruders
No habrá paz para...
Sin salida

18.00

973232726. ANSELM CLAVÉ 6 I 11.

Taylor Lautner a Sin salida.

972315473. AV. ONZE DE SETEMBRE 35.

Reus

16.00

JCA CINEMES RAMBLA

Colombiana
El árbol de la vida
La deuda
Los amos de...

ARINCO

Contagio
18.30 20.30 22.30
Johnny English returns 19.00
Somewhere
20.45 22.30

Lleida

Almacelles, urbs...
Catalunya über alles!
El ilusionista
Las razones del...
Pa negre
Somewhere
Son of Babylon

Palamós

20.25 22.30

LLEGENDA:

18.25 20.30 22.30

Subtitulada o parlada en català
3D: Digital 3D
VO: Versió Original Subtitulada

17.35 20.00 22.20
17.30 19.50 22.05

serveis
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motsencreuats
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Horitzontals 1. Desprengueu. Una que ha guanyat diners i se sent més protegida. 2. Existim. Un que s’arronsa
fàcilment. Garbell per porgar el gra. 3. Estigui calent.
Prengui alguna cosa. Seguides pels israelians. 4. Encara

2
3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3, 2, 1, Impropón
Apuntes para el fin
Azul petróleo
Cabaret Bolero
Comedy Zoo: Ernesto Sevilla
Concha (Yo lo que quiero es bailar)
(21.00)
CONplejos y SINplejos
Contes perplexos i altres miralls
Cop de Rock (20.30)
Coses que mai explicarem
David Mengual (Maitia Trio)
Destino de dos cosas o de tres
Dies feliços (20.00)
Divorciadas, evangélicas
y vegetarianas
El biògraf (22.00)
El comte Arnau (20.00)
El laberint de la ment
El torturador arrepentido
El xarlatan (21.00)
Els bojos del bisturí (21.00)
Encàrrecs: bcn216
Yasuaki Itakura, director (20.30)
Entrevista amb un vampir
Forever Young (21.15)
Frida en el mirall
Granja de Ingúins
Hamlet, això ho pague jo! (21.00)
Happy ha ha
Heidi
Hot Jam Session
Kathia Buniatishvili, piano
La caseta de xocolata
La Gran Aventura: Aquí control
La importància
de ser Frank (20.45)
La inventora de Nubila Wahlheim
respira sobre los personajes
de Sófocles
La Maternitat d’Elna
La Quimeta i els seus amics

Verticals 1. L’escalfaràs de mala manera amb les teves
mostres de refús. Inicialment, es porta a la sang. 2. Estiraven la pota. Esperança amb base poc sòlida. 3. Enmig

de les cames. En tenen els qui tenen cara. Enguany, no
han acabat tan cremats com en anys anteriors (toquem
fusta!). 4. Es duplica en un instant. Moria tràgicament i es
trobava amb una deesa del destí. Estreny, pressiona. Final
accidentat. 5. Valent. Els decidits tiren per aquest camí.
Quan arriba la primavera, sol tenir el cap verd. 6. Un duo
sense capdavanter. Solen produir-se després d’escalfar
una massa. Remuntes el riu Sió. 7. Sent un indescriptible
plaer quan es despenja de la paret. L’acusem falsament i
li queden taques a la seva reputació. 8. Escapés. Virem els
ocres cap a un color més clar. Al capdamunt de la Rambla.
9. Apreciada a la taula i al tauler. Duc vi de Portugal. Quan
besa, perd el cap. 10. La darrera dels Manel. Sol estar en
orde. Aquí, hi van de nassos. 11. Es partia. Elevo. Inicialment, a la televisió sempre saben a qui carregar-li el mort.
12. Sol repetir-se a la carrera armamentística. Tamisaràs
lleument, per introduir-hi algun retoc. Mil. 13. Faci perdre
la pista. Posi impediments. 14. Gairebé a tocar. Cosa de
nens.

estàs a mig pair. Una mala còpia d’una girafa. Contracció
muscular. 5. Avanci per l’aigua. Al seu damunt, Audrey
Hepburn lluïa cintura a Roma. Estan enganxades a la
cocaïna. 6. No és gens habitual. Bojos. 7. L’essència de
molts perfums. En solitari és difícil que faci gaire via.
Espetarregui. 8. A Manchester el necessiten com l’aire
que respiren. El que més s’enganxa de l’àlbum. Facin
servir els nius desballestats. 9. És perillós que ensenyi
l’orella. Portar-la a València és una pèrdua de temps. Un
inici fantàstic. 10. Al centre de la rotllana. Maltracto el
violí. Ens surt del cor i reparteix a totes bandes. 11. Em
trobo la gasolina a uns preus indecents. Acostumes a fer.
Àcid ribonucleic. 12. El canvi de mòbils ha esdevingut un
emblema dels nostres dies. Agitat. 13. Històricament ha
partit Alemanya en dues parts. Llits escenaris de crescudes imprevistes i fugaces. El seu esperit ens pot fer
veure realitats distorsionades. 14. Li demanes el que
vols durant els vols. Té força semblança.

4

¡Que nos pilla el toro!
Concurso de improvisación
¡Quedan detenidos! (19.30)
¡Termínate la sopa! +5
1, 2, 3 poma!

elaborat per Senyor Ventura

14

1

OBRA

49

teatre

sudoku

TOTA LA INFORMACIÓ DELS TEATRES I MOLT MÉS
DIUMENGE AL SUPLEMENT TIME OUT CULTURA

OMPLE ELS QUADRES AMB NÚMEROS DE L’1 AL 9 SENSE QUE SE’N REPETEIXI CAP
NI DINS DEL MATEIX QUADRE NI EN LA MATEIXA LÍNIA HORITZONTAL NI VERTICAL

SALA

FINS AL

LA FRAGUA

29/10

CINCÓMONOS ESPAI D’ART

26/10

CAIXAFORUM

30/10

SAT! SANT
ANDREU TEATRE

DEL 22/10 AL 23/10

GUASCH TEATRE

28/10

PORTA 4

30/10

ANTIC TEATRE

DEL 20/10 AL 23/10

CINCÓMONOS ESPAI D’ART

28/10

CLUB CAPITOL

23/10

TEATRE GOYA

30/10

SALA MUNTANER

13/11

ALMAZEN

EL 22/10

TEATRE VICTÒRIA

30/10

PORTA 4

30/10

CÍRCOL MALDÀ

EL 20/10

CINCÓMONOS ESPAI D’ART

28/10

ALMERIA TEATRE

30/10

CINCÓMONOS ESPAI D’ART

29/10

SALA BECKETT

23/10

TNC

30/10

ALMAZEN

DEL 23/10 AL 30/10

CINCÓMONOS ESPAI D’ART

27/10

CLUB CAPITOL

23/10

TEATRE CONDAL

23/10

L’AUDITORI

EL 19/10

VERSUS TEATRE

06/11

TEATRE POLIORAMA

29/01

CÍRCOL MALDÀ

23/10

LA RIERETA TEATRE

23/10

SALA MUNTANER

06/11

TEATRE GAUDÍ BARCELONA

04/12

TEATRE DEL RAVAL DEL 24/10 AL 30/10
NAU IVANOW

EL 20/10

L’AUDITORI

EL 20/10

GUASCH TEATRE
L’AUDITORI

30/10
EL 22/10

OBRA

La rateta
que escombrava l’escaleta
La Ventafocs, el musical
amb ritme dels 50!
La violación de Lucrecia (20.30)
L’any que ve serà millor (21.00)
L’impostor (21.00)
Los Morancos: Risoterapia
Luis Esnaola & Quinteto
Brahms del Mundo (19.30)
Maria Schneider Orchestra

SALA

fàcil

FINS AL

TEATRE TANTARANTANA

30/10

SAT! SANT ANDREU TEATRE

30/10

TEATRE LLIURE: GRÀCIA

23/10

LA VILLARROEL

27/11

VERSUS TEATRE

02/11

COLISEUM

23/10

PALAU DE LA
MÚSICA CATALANA

EL 19/10

PALAU DE LA
MÚSICA CATALANA

EL 20/10

7
2

Medea
PORTA 4
29/10
Mestres de la guitarra espanyola: PALAU DE LA
Manuel González
MÚSICA CATALANA
EL 21/10
Mi primera vez (22.45)
SALA MUNTANER
13/11
Miquel Gil, veu, guitarra i
percussions: Per Marcianes
L’AUDITORI
EL 21/10
Mostra Teatre Barcelona V2.0
Fase final (21.00)
TEATRE DEL RAVAL
23/10
Opció B
SALA BECKETT
01/11
Paramount Comedy: 10 cómicos 10 L’AUDITORI
EL 20/10
Pegados (20.30)
CLUB CAPITOL
23/10
Pepin Tre:
El brillo del jengibre (22.30)
CLUB CAPITOL
23/10
Per a molts anys Mestre Listz
L’AUDITORI
DEL 21/10 AL 23/10
Pincha pero no mata
SAT! SANT ANDREU TEATRE
22/12
Planeta Eso
VERSUS TEATRE
06/11
Polzet (10.30)
TNC
13/11
Q-in/èsim
EL CERCLE
DEL 22/10 AL 23/10
Qui té por de Virgina Woolf?
TEATRE ROMEA
DEL 24/10 AL 30/10
Reglas, usos y costumbres
en la sociedad moderna (21.00)
TEATRE TANTARANTANA
30/10
Reugenio: Hablamos
LA VILLARROEL
23/10
Romeo i Julieta a Gaza
GUASCH TEATRE
30/10
Salvem les balenes...
SAT! SANT
i el meu matrimoni què?
ANDREU TEATRE
DEL 21/10 AL 06/11
Soy un miserable
SALA MUNTANER
13/11
Tot és just... i el món hi
és contruït a sobre (20.30)
CÍRCOL MALDÀ
23/10
Ulisses, una odissea Musical (+5) JOVE TEATRE REGINADEL 22/10 AL 01/11
Un disgust danès
NAU IVANOW
DEL 20/10 AL 23/10
Un fantasma a casa (21.00)
TEATRE BORRÀS
23/10
Un fràgil equilibri
TEATRE LLIURE:

TEATRE GAUDÍ BARCELONA

30/10

PORTA 4

29/10

SAT! SANT ANDREU TEATRE

06/12

LLEGENDA:

CINCÓMONOS ESPAI D’ART

29/10

Amb funcions avui

MONTJUÏC

Una vella, coneguda olor (20.00)

3
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difícil
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27/11

7

Loteries

8
7

2
6

5
4
8 6

DEL 20/10 AL 27/11

TNC

6

9
8

6
4

Solucions d’ahir
fàcil
5 4

Primitiva

Lotto 6/49

Super 10

15 OCT

15 OCT

18 OCT

04-16-18-29-31-32
C. 1 - R. 9

1-12-26-44-48-49
C. 16 - R. 4 - J. 670883

7

8

2

6

3

1

El Gordo

7/39

2-3-4-8-15-18-21-26-28-31-34-3542-45-48-49-52-62-63-64
DIANA: 63

9

6

5

16 OCT

16 OCT

13-17-22-33-48
CLAU: 2

1-4-22-27-28-29-30
R. 1

Trio

2

1

4

18 OCT

8

7

Bonoloto

Euromillones

4

9

18 OCT

14 OCT

09-11-13-17-28-47
C. 37 - R. 4

12-23-29-32-47
ESTRELLES: 3-5

3

2

1

5

420

Once
18 OCT

65431
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globalgossip
01

CUATRO 00.15

Bruce Willis, molt enfadat per la infidelitat d’Ashton Kutcher

‘La sombra de un secuestro’

Bruce Willis està molt enfadat amb Ashton
Kutcher, actual marit de la seva exdona, Demi Moore, per la infidelitat del jove actor. Willis i Moore es van separar fa onze anys, després de tretze anys de matrimoni, per diferències irreconciliables entre tots dos. Willis espera poder parlar aviat amb Kutcher
per deixar-li clar el seu enuig, ja que, malgrat
haver-se separat de Moore, la considera
part de la seva família. La relació entre tots
tres havia estat fins ara molt cordial, fins al
punt de fer coincidir vacances per estar tots

junts amb les tres filles de Willis i Moore. El
matrimoni de Kutcher i la protagonista de
Ghost sembla que trontolla, després que el
jove actor passés la vigília del sisè aniversari de boda amb l’actriu Sara Leal, una jove de
23 anys que amb anterioritat havia participat en algun reality show. Mentre que Leal
ha donat diverses exclusives de la nit que va
passar amb l’actor, a Kutcher i Moore se’ls ha
vist lluint les seves aliances, atenent una
cerimònia de la càbala, ritus jueu que tots
dos segueixen.

La parella formada pel Wayne (Robert
Redford) i l’Eileen (Helen Mirren) sembla que visquin el somni americà.
Junts han criat dos nens i han tirat endavant un negoci exitós. Però quan el
Wayne és segrestat a plena llum del
dia per un home normal, Arnold Mack
(Willem Dafoe), la seva dona també es
converteix en víctima. L’Eileen troba
casa seva plena d’agents de l’FBI, i la
seva vida sota escrutini. L’interrogatori li descobreix que el seu marit
amaga una vida oculta sota les impecables aparences externes: sospites,
secrets i mancances.

TV3

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín).

Avui el programa entrevista la Milers Tribut Big
Band, que ret homenatge a Miles Davis
amb una actuació en
directe.

MARIO ANZUONI / REUTERS

02

13.20

Kate Winslet va conèixer la seva actual parella en un incendi
L’actriu Kate Winslet va conèixer la seva actual parella, Ned Rocknroll, enmig d’un incendi a la casa de l’oncle d’ell, el multimilionari Sir Richard Branson. La protagonista
de Titanic era la convidada d’honor de Branson a la seva illa privada, juntament amb el
seu company de llavors, Louis Dowler.
Winslet va advertir que havia començat un
incendi a la casa on eren i no només en va
sortir il·lesa, sinó que va salvar la vida de la
mare de Branson i va seduir el seu nebot.
Tan Winslet com Rocknroll tenien parella
en el moment dels fets. Mentre que l’actriu
ha deixat Dowler, Rocknroll va anunciar
diumenge el seu divorci amb l’hereva del
vescomte Cowdray.

14.00
14.20

14.30

PAUL BACK / EFE

15.40

03
Obama recupera a Virgínia el ‘teleprompter’ que li van robar
Les autoritats dels EUA van recuperar ahir
a Virgínia un camió robat de la caravana del
president Barack Obama. Entre altres pertinences, contenia el teleprompter que el
mandatari fa servir per llegir els seus discursos públics. També hi havia podis, equips
de so i segells presidencials, segons mitjans
locals. En total, el vehicle contenia material
valorat en uns 146.000 euros. L’emissora
WWBT-TV de televisió a Richmond va informar que el camió estava estacionat en un
hotel d’aquesta ciutat quan algú el va agafar
sense permís dilluns. Finalment, les autoritats el van trobar a l’estacionament d’un altre hotel a prop de l’aeroport internacional
de Richmond. Preguntat pels periodistes
que viatjaven a la gira, el portaveu de la Casa Blanca, Jay Carney, va dir que havia vist
notícies publicades a la premsa però que no
disposava d’informació independent per
confirmar el succés.

15.50

Convidat: Germà Bel
(foto), catedràtic d’Economia de la UB.
El gran dictat.
(Concurs). El protagonista del concurs és el
català actual, el que
parlem al carrer. Per
això els continguts
inclouen des de barbarismes fins als darrers
anglicismes, tecnicismes o el llenguatge
col·loquial que està
incorporant la nostra
llengua.
Telenotícies comarques.
El medi ambient: La
riera d’Arbúcies, laboratori del canvi climàtic.
Telenotícies migdia.
Presentadors: Carles
Prats i Núria Solé.
Esports: Artur Peguera.
Cuines (Gastronòmic):
Bunyols de poma amb
crema.
La Riera (Telenovel·la):
La Lídia proposa a la

Judit que es faci càrrec
de la comunicació del
casino, però el Claudi
està disposat a fer el
que calgui per impedir-ho. La Marta, per la
seva banda, reconeix
a l’Imma que s’ha
enamorat de l’Ernest
i que això li crearà
problemes. A la cuina,
el Casellas i el Sergi
decideixen fer un pas
endavant amb la Nora i
el Joan.
16.40 Divendres (Magazín).
Presentadors: Xavi
Coral i Espartac Peran.
Avui el programa es
centra en el Corredor
del Mediterrani.

A més, Xavi Coral rep
al plató l’actor Ernest
Villegas i l’historiador
Josep Maria Solé i
Sabaté (foto), amb qui
analitza la història del
comte Arnau.
18.20 Julie Lescaut (Sèrie):
Cèl·lules mortals.
20.00 Telenotícies vespre.
Presentadors: Ramon
Pellicer i Raquel Sans.
Col·laboradora: Marta
Bosch.
20.25 Zona Champions.
20.40 Futbol (Esportiu): FC
Barcelona-FC Viktoria

22.45
23.50

01.50

02.35

Plzen. UEFA Champions
League: fase de grups.
Després de guanyar
per un contundent
0-5 l’últim partit de
la Champions, els
blaugranes no han
d’abaixar la guàrdia.
Ara van segons a la
classificació, empatats
amb l’AC Milan. Cap dels
dos equips pot fallar si
vol seguir a l’aguait. En
directe des del Camp
Nou.
Zona Champions.
Sense ficció.
(Documental): 4
dies a Guantánamo.
Documental que
mostra la gravació
d’una càmera de vigilància de la presó de
Guantánamo, en la
qual es veu la trobada
entre un equip d’agents
canadencs i un jove
detingut.
Les germanes
McLeod (Sèrie):
Implicacions.
El Nick torna a casa,
però els records de
l’Argentina i de l’atracament el trasbalsen. La
Kate, per la seva banda,
visita un especialista
de càncer de pell a la
ciutat amb la Jodi, que li
dóna suport a la vegada
que mira d’encarar els
seus propis problemes,
sobretot després de
topar amb la seva mare.
Ventdelplà (Sèrie).

33

06.00 Videoclips catalans.
06.10 Els animals més letals

12.30 GR Pirineus.
13.00 Els animals més letals

del món: Àfrica.
07.05 Batecs de natura.
07.10 La història de la Terra.
08.00 Lonely Planet:
rutes per descobrir.
Madagascar.
08.50 Lonely Planet: el
millor d’Àsia: Luxes
asiàtics.
09.15 Guies de butxaca:
Taipei.
09.30 Comarques.doc: La
Selva.
10.00 Retalls de món: Els
missatgers del Quebec.
10.10 Un tast pel món:
Natural.
10.35 Sarah Wiener’s culinary adventures.
11.00 Sense ficció: L’era de
l’estupidesa.

del món: Àfrica.
Món natural: Micos
intel·ligents.
Batecs de natura.
Cases ecològiques:
Sunhawk.
Grans idees per a un
petit planeta.
El geni de Charles
Darwin.
Enciclopèdia breu:
Maria Stuart.
Tresors del món,
patrimoni de la humanitat: Öland, bellesa
floral sobre roques.
Suècia.
Blog Europa.
City folk: Lisboa.
Valor afegit: El
corredor de la discòrdia.

13.53
14.41
15.00
15.23
15.47
16.34
16.41

17.00
17.25
17.55

18.20 Via llibre. Convidat:

18.50
19.35
20.00
20.23
21.00
21.45
21.50

22.50
23.25
23.50
00.20

Jonathan Franzen,
escriptor.
Singulars. Convidat:
Emili Duró, economista.
Comarques.doc.
Un tast pel món.
Sarah Wiener’s culinary adventures
La Riera.
Loto 6/49.
Quèquicom: Història
d’una llonganissa i
Tenerife: turisme de
lava.
Bestiari il·lustrat:
Viatge a Montserrat.
Generació digital.
Robots.
Latituds: Pobresa
infantil aquí.
Una altra mirada:
Metropolità.
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recomanatstelevisió
33 22.15

TV3 20.40

‘Quèquicom’
El reportatge Història d’una llonganissa, de Pere Renom i
Cari Pardo, reconstrueix la història completa de fabricació
de l’embotit, de gran tradició a Catalunya: des de la granja
on s’engreixa el porc fins a l’assecador on es cura la carn.

Futbol: Barça - Viktoria Plzen
Després de perdre a San Siro en l’última
jornada, l’equip txec visita el Camp Nou
per enfrontar-se amb el vigent campió
d’Europa. TV3 retransmet la pròxima
jornada del Grup G de la UEFA Champions League.

LA 2 22.00

TV3 23.50

‘La muerte tenía un precio’
Dos caçadors de recompenses que busquen el mateix home decideixen unir
forces per trobar-lo. Amb tot, les raons
que els mouen són totalment diferents.
Aquest western de Sergio Leone és un
dels més exitosos del gènere.

‘Sense ficció’
El programa emet el documental 4 dies a Guantánamo, que es basa en la
gravació d’una càmera de vigilància de
la presó –de set hores de durada– que
enregistra la trobada entre un equip
d’agents canadencs i un jove detingut.

ANTENA 3 22.30

‘Tu cara me suena’
Quarta gala del programa que presenta
Manel Fuentes. Els concursants hauran
d’imitar Frank Sinatra, King África o Elvis Presley. L’humorista Josema Yuste
interpretarà Serrat i Julio Iglesias Jr. encarnarà Bob Marley.

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

ESPORT 3

06.00 Tot l’esport.
06.24 Bike Attack.
06.49 Tot l’esport.
07.13 Efectivament.
08.15 Tot l’esport.
08.40 Rius d’aventura:

TVE-1

06.00 Noticias 24 horas.
06.30 Telediario matinal.

ANTENA 3

06.15 Las noticias de la

CUATRO

06.35 Los cazadores de

06.30 Informativos

Telecinco. Convidat:
Iñigo Urkullu, president del PNV. Inclou El
tiempo. Presentadora:
Ainhoa Fernández.
09.00 El programa de Ana
Rosa (Magazín).
Presentadora: Ana
Rosa Quintana.
12.45 Mujeres y hombres
y viceversa
(Entreteniment).
Presentadora: Emma
García.
14.30 De buena ley (Reality
Show).
15.00 Informativos
Telecinco. Inclou El
tiempo.
15.45 Sálvame. (Talk show).
20.00 Pasapalabra.
(Concurs).
21.00 Informativos
Telecinco. Inclou El
tiempo.
21.45 Vuélveme loca esta
noche (Magazín).
22.30 Tierra de lobos
(Sèrie): Traición (T2).
L’Ugarte ordena tancar
el poble fins que
aparegui el responsable de l’explosió a
la caserna. El Lobo
intenta que sospiti
de César Bravo, però
un intent d’atemptat
contra el propi Ugarte
li fa pensar que podria
tractar-se d’una altra
persona.
00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales.

LA SEXTA

07.00 La Sexta en concierto.
08.10 Este es mi barrio.
09.05 Crímenes imper-

Kerepacupai merú, la
gran cascada.
09.05 Els especialistes.
09.35 Triatló: Garmin
Barcelona Triathlon.
10.25 Esport3 flaix: Paraula
de Pep.
11.00 Zona Champions.
12.40 Efectivament.
13.45 Esport3 flaix: FC
Barcelona-FC Viktoria
Plzen.
14.30 Esport3 flaix: Paraula
de Pep.
15.00 Vela: Seamaster
sailing.
15.23 Zona UFEC.
15.40 TN Esports.
15.55 De Sibèria a casa amb
bicicleta: Carreteres
perilloses.
16.25 Adrenalina: Mark
Occhilupo.
16.48 El laboratori de l’esport: Trucs de l’ofici.
17.40 TN Esports.
17.55 Zona Champions:
Nàpols-Bayern de
Munic.
18.55 Esport3 flaix: Paraula
de Pep.
19.30 Zona Champions.
20.40 Km 0.
21.10 Zona de ball.
22.45 Zona Champions.
00.00 Efectivament.
01.05 Zona Champions: AC
Milan-Bate Borisov.
02.05 Tot l’esport.

Col·laboradora: Desireé
Ndjambo.
09.00 Los desayunos de
TVE. Convidat: Paulino
Rivero, president de les
Canàries.
10.15 La mañana de la 1.
14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos
revueltos.
17.05 La fuerza del destino.
17.45 Eva Luna..
18.10 Amar de nuevo.
19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad:
¿Marcados por el
barrio? Reportatge
que mostra com viuen
els veïns de barriades
com Las mil viviendas,
Las seiscientas o Los
colorines. Tot i que es
tracta de barris que van
néixer de forma provisional, molts dels seus
habitants ja fa més de
25 anys que hi viuen.
La gent està acostumada a la policia, a les
batudes i a la violència.
A continuació, reposició
de la producció titulada: ¿En qué se nos va
el sueldo?
00.15 59 segundos.
01.45 La noche en 24 horas.
03.15 TVE es música.
04.00 Noticias 24 horas.

mañana.
09.00 Espejo público.
Avui Susanna Griso
entrevista en directe
Els pares de Madeleine
McCann, la nena
anglesa desapareguda
a l’Algarve portuguès el
setembre de 2007.
12.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina.
12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson (Sèrie).
Emissió de dos
episodis: Milhouse de
arena y niebla (T17)
i El timo de los Reyes
Magos (T11).
15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.40 Deportes.
16.00 Tu tiempo con
Roberto Brasero.
16.15 Bandolera. En plena
emboscada i amb el
Mendoza a punt de
descobrir la identitat de
la Sara, el Chato apareix
i salva la vida del seu
cap, a més de matar un
dels mercenaris.
17.15 El secreto de Puente
Viejo.
18.30 Ahora caigo.
19.45 Atrapa un millón.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.35 Deportes.
21.40 El tiempo.
21.45 El hormiguero 3.0.
Convidat: Robert
Englund, actor.
22.30 Tu cara me suena.
01.00 Foto de familia.
01.45 Estrellas en juego.
03.00 Únicos.

SUPER 3 - 3 XL

LA 2

BTV

8 TV

IB3

CANAL 9

07.50 Doraemon. 08.45
Léonard. 09.00 Mic. 10.30 Pat
i Stan. 10.40 Els barrufets.
11.30 Daniel, el trapella. 12.15
Els padrins màgics. 12.45 Els
germans Kratt. 13.10 La lliga
dels supermalvats. 13.50 Els
pingüins de Madagascar. 14.40
Capità Bíceps. 15.10 El detectiu Conan. 16.00 Blue Dragon.
16.45 Les tres bessones. 17.15
Mic. 18.05 Una mà de contes.
18.20 Lila. 18.35 Els Dalton.
19.10 Què hi ha, Scooby-Doo?
19.30 Info K. 19.40 El llibre de
la selva. 20.05 Els pingüins de
Madagascar. 20.55 Tom i Jerry.
21.10 Bugs Bunny i els seus
amics. 21.25 Tom i Jerry. 21.30
Bola de Drac Z Kai. 22.00 Plats
bruts. 22.25 Diaris de vampirs.
23.05 Nip/Tuck. 23.55 Chuck.
00.35 Farscape.

08.25 Biodiario. 08.30 Grandes
documentales. (R.) 09.25
Biodiario. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 E+ I Emprendedores
innovadores. (R.) 11.30 Mundos
de agua. 12.00 Grandes documentales. (R.) 13.00 Para todos La 2. 14.40 Documentales
culturales. (R.) 15.30 La felicidad en 4 minutos. 15.35 Saber
y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.55 Documentales
culturales. (R.) 18.55 Biodiario.
19.00 Pequeños universos: el
universo escondido. 19.30 Para
todos La 2. 20.00 L’informatiu.
20.30 Gent de paraula. 21.00

10.00 El cor de la ciutat. 10.30
Boig per tu. (R.) 10.55 Agenda
Barcelona Cultura. 11.00 El
documental. 12.00 Avanç
BTV Notícies. 12.05 Entre veïns. 12.55 Info barris. 13.05

07.00 8 de 8. 07.30 Catalunya
blues. 08.00 Passaport. 08.20
Ladrones de identidad. 09.05
Televenda. 11.05 Resum 8
al dia. 12.30 Inspector Wolff.
13.30 Arucitys. 15.30 Ley y orden. 16.20 S’ha escrit un crim.
19.00 8 al dia. 22.00 Sessió

07.00 El món d’en Guai. 08.00
IB3 Notícies matí. 11.00 Herbes
màgiques. 11.50 S’ha escrit
un crim. 13.25 Sa bona cuina de Paquita Tomàs. 14.00
IB3 Notícies migdia. 15.15 El
temps migdia. 15.20 Llàgrima
de sang. 16.20 Balears des de
l’aire. 16.40 Uep! Com anam?
17.35 Rex. 18.30 Crònica
d’avui. 20.00 IB3 Notícies vespre. 20.30 Zona Champions.
23.20 Pel·lícula: Els reis del

07.00 Ninja warrior. 07.30 Nt9
Bon dia. 09.00 NT9 La tertúlia.
10.00 Sessió matinal: Autopsia.
12.00 Socarrats. 12.20 Premis
Jaume I 2011. 13.30 Valencians
pel món. 14.00 Nt9 Notícies.
15.15 L’oratge. 15.30 Tardes

Documentales culturales.
22.00 El cine de La 2: La muerte tenía un precio. 00.10 La 2
noticias. 00.40 Crónicas. 01.20
Documentales culturales. (R.)

Connexió Barcelona (Edició
matí). 13.45 El pla B. 14.00
BTV Notícies migdia. 14.35 Jo
què sé! (R.) 15.05 Primera sessió: El xicot de la meva parella.
16.25 Info barris. 16.35 Ulisses
a port. (R.) 17.05 Boig per tu.
17.30 Banda sonora. 18.00
Connexió Barcelona. 19.45 El
pla B. (R.) 20.00 BTV Notícies
vespre. 20.30 El documental.
(R.) 21.25 Agenda Barcelona
Cultura. (R.) 21.30 Jo què sé!
22.00 Les notícies de les 10.
22.40 El temps. 22.50 El temps
del Picó. 23.40 A escena. 00.10
La porteria.

08.15
10.15
12.30
14.00
14.50
15.45

17.45
19.00
20.00
20.45
21.30
22.30
00.15

02.00

mitos.
Top gear.
Alerta cobra (Sèrie).
Las mañanas de
Cuatro.
Noticias Cuatro.
Deportes Cuatro.
Castle (Sèrie). Emissió
de dos episodis: Un
cadáver con suerte
(T3): Un home que
acaba de guanyar la
loteria és assassinat.
El Castle i la Beckett
porten el cas i es
troben que hi ha una
infinitat de sospitosos.
La Martha, per la seva
banda, hereta uns
diners que sent que
no mereix. El último
clavo (T3): El Castle i
la Beckett s’enfronten
quan un vell amic de
l’escriptor es converteix
en el sospitós principal
d’un cas d’assassinat.
No le digas a mamá
que trabajo en la tele.
¡Allá tú!
Noticias Cuatro.
Deportes Cuatro.
Frank de la jungla.
Granjero busca
esposa.
Cine Cuatro: La
sombra de un secuestro. EUA, 2004. Int.:
Robert Redford. Wayne
i Eileen Hayes formen
un matrimoni que
sembla estar vivint el
somni americà.
Ciudades del pecado.

TELE 5

XL: Puccini. Itàlia, 2009. Dir.:
Giorgio Capitani. Int.: Alessio
Boni, Sohpie Von Kessel,
Andrea Giordana, Francesca
Cavallin. A la Viena de 1924,
Giacomo Puccini, el famós
compositor d’òperes, pateix
una malaltia mortal. Abans
de morir troba en el periodista Liza Berman un confident
que l’acompanya en un viatge
al seu passat. Al seu costat, recorda els moments més generosos i els més amargs de la seva vida. 01.35 Clips.

crim. EUA, 2001. Dir.: Demian
Lichtenstein. Int.: Kurt Russell,
Kevin Costner, Courteney Cox.
Michael Zane i Thomas Murphy
lideren un grup de delinqüents
que s’han fixat com a objectiu
assaltar el casino Riviera. 01.15
Zona Champions. (R.) 03.40
Simfònics. 04.10 Musical.
04.40 Gag’s on you.

fectos.
10.30 Crímenes imper-

fectos: historias criminales.
11.25 Crímenes imperfectos: ricos y
famosos.
12.25 Al rojo vivo. Convidat:
José Antonio Griñán,
president de la Junta
d’Andalusia.
13.55 La Sexta noticias.
15.00 La Sexta deportes.
15.30 Mucho que perder
poco que ganar. Avui la
model Martina Klein, la
periodista Thais Villas i
l’actor Canco Rodríguez
se la juguen al concurs.
16.30 Navy, investigación
criminal (Sèrie).
19.30 La Sexta noticias.
20.55 ¿Quién vive ahí?
21.30 El intermedio.
22.35 The killing (Sèrie). El
diablo (T1): El regidor
Richmond sospita que
podria ser algú del seu
equip qui està filtrant
informació, fet que està
perjudicant greument
la seva campanya. Un
eco insonoro (T1): El
Holder i la Linden interroguen l’exparella de
la Rosie, el Jasper, que
segueix mantenint que
no té res a veure amb la
mort de la noia.
00.20 Bones (Sèrie).
02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

de cine: Más allá del miedo.
Per complir l’última voluntat
de la seva àvia, la Karen viatja fins a la casa familiar on va
créixer. 17.15 En connexió.
18.00 Cine de l’Oest: Los forajidos de Río Bravo. Un bandoler sagnant aniquila un poblat
sencer per aconseguir un carregament de fusells molt valuós i diverses saques de plata.
20.10 Zona Champions. 20.45
Fútbol. 22.30 Senyor Retor.
23.45 Zona Champions. 00.15
Monk. 01.15 Rescue me. 02.15
Retrozap.
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EL DEBAT SOBRE ELS MITJANS PÚBLICS

audiènciestv

COMRàdio retallarà un 10%
el seu pressupost per al 2012
La Diputació confirma la continuïtat de l’emissora

La Diputació de Barcelona garanteix la continuïtat de COMRàdio
com a mínim un any més. Es manté
com a impulsor principal del projecte i retallarà un 10% en la seva
aportació per al 2012.
ÀLEX GUTIÉRREZ M.

sell d’administració de la ràdio”,
explica Pena. En tot cas, l’emissora haurà de funcionar amb un 10%
menys de pressupost el 2012, respecte als 10 milions d’euros que
haurà gastat enguany. La Diputació aporta el 80% del pressupost i
ja ha comunicat que retallarà un
10% la seva aportació. L’Àrea Me-

Francesc Pena
és qui té més
opcions de ser
conseller delegat
de COMRàdio,
càrrec que fins
ara ha ocupat
Xavi Casinos. ACL

BARCELONA. COMRàdiohaesquivat

el tancament però no les retallades.
L’emissora ha viscut uns mesos d’incertesa des que les eleccions municipals van provocar canvis a la Diputació. Pesava també en el seu ànim el
clamdelesràdiosprivades,queendemanaven la clausura. Però l’objectiu
delsnousresponsablespolíticspassa
per mantenir aquest mitjà, tal com
confirmava a l’ARA Francesc Pena,
responsable a la Diputació dels mitjans que en depenen (i que des de finals d’agost treballa ja amb despatx
a l’emissora municipalista).
“El projecte hi és, tot i que caldrà
esperar que es constitueixi el con-

Una audiència que repunta
62.000

45.000

44.000

40.000
desembre
2008

juliol
2009

juliol
2010

juliol
2011

Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura / Gràfic: ARA

La plantilla allunya
el fantasma de l’ERO

‘Crackòvia’ i ‘El convidat’
lideren però menys

Dilluns es va celebrar la primera reunió amb els representants
dels treballadors de COMRàdio
després del relleu institucional
a la Diputació. Fonts del comitè
d’empresa expliquen: “Durant
la reunió se’ns va confirmar que
no hi hauria fusió amb l’ACN i
també que no s’estava preparant cap ERO. Però encara s’ha
de concretar tot, perquè el consell d’administració no està format”. La rumorologia de les últimes setmanes ha estat intensa, segons aquestes fonts, cosa
que ha generat “neguit a la
plantilla”.

L’hegemonia de TV3 els dilluns a la
nit continua sent indiscutible, tot i
que els dos programes de la televisió
catalana per a aquesta franja mostren certa tendència a la baixa.
Crackòvia va ser el programa més vist
abans-d’ahir, però els 763.000 espectadors i 23,7% de share que va
obtenir són la seva segona dada més
baixa del curs. El convidat amb Gerard Quintana també va liderar la seva franja, però amb els resultats més
baixos de la segona temporada. Qui
en surt més beneficiada és La 1, que
veu com Águila roja guanya adeptes a
Catalunya: aquesta setmana va quedar-se a només 5.000 espectadors
del seu millor resultat d’aquesta tardor. Tot i així, la diferència entre la
sèrie de TVE i els espais de TV3 supera encara els 100.000 espectadors.

tropolitana rebaixa la seva quota un 20% i falta saber la retallada que hi aplicarà l’Ajuntament
de Barcelona.
COMRàdio la formen uns
200 professionals, dels quals 90
estan en plantilla. Una part significativa hi treballa a través de
productores. En aquest cas, els
contractes expiren tots a finals
d’any: serà aleshores quan es
poden produir els canvis que
tindran un efecte més profund
en la programació, a part de la
ratificació o relleu de l’actual
equip directiu, que es produirà
segurament després de la constitució de la junta general, al
novembre.

A la tarda tots els magazíns de ràdio feliços s’assemblen mentre els desgraciats ho són cadascun a la seva manera. És el que va venir a dir Tolstoi, a grans trets. Mentre La tribu de Catalunya Ràdio combina entreteniment i bon humor,
Versió RAC1 embolcalla sovint l’entreteniment amb grans dosis de mal humor (allò que en alguns cercles es coneix com a
antipatia saludable). És aquesta la distància existent entre
una rossa vitalista i simpàtica (Tatiana Sisquella) i un individu dominat per l’escepticisme, el sarcasme i l’amargor (Toni
Clapés). Les meves preferències pel segon són un dels punts
que tracto sovint amb el meu psiquiatre.
A La tribu els dimecres radien una secció inquietant que
reclama a xiscles de pel·lícula de terror de sèrie B la nostra
atenció: Verbville, de David Balaguer, que “ens transporta a
una ciutat on viuen tots els verbs del diccionari, de la A a la
Z”. Això de la ciutat dels verbs, així d’entrada, és més atrac-

CRÍTICA
RÀDIO

ENRIC
GOMÀ

Programes més vistos a Catalunya
Dilluns 17 d’octubre
ESPECTADORS ‘SHARE’
01

Crackòvia

02

Telenotícies vespre

03

El convidat

04

Águila roja

05

Telenotícies migdia

06

La Riera

07

Informativos Telecinco 21.00

TV3 21.58

Un dels rumors que ha circulat
els últims dies parlava d’una fusió de COMRàdio (juntament
amb La Malla i la XTVL, del mateix grup) amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Pena ho ha
negat, tot i que ha reconegut que
“cal un debat sobre la racionalització de quin lloc ha d’ocupar la
COM a l’esfera dels mitjans públics”. Segons Pena, ha de ser un
debat “més professional que polític”. Fonts de la secretaria de
Comunicació –que és l’organisme que controla l’ACN– també
rebutgen aquesta fusió, “que
d’altra banda seria molt difícil de
concretar perquè es tracta de dos
organismes amb composicions
molt dispars”.e

tiu i sorprenent que l’eterna secció de dietètica, on sempre ens recomanen que mengem més fibra, un consell
que, de tant sentir-lo, fa defecar. O la inefable secció de
motor, o la de moda, o la de jardineria, que aboca els oients
a aquest interrogant desesperat: “Em cal saber tant sobre
la vida i els costums de les hortènsies?”
A mig camí entre el diccionari de sinònims i els contes
de Calders, Verbville no és la ràdio habitual, tan servil amb
l’actualitat periodística, sinó que ens fa tenir esperances
de conèixer algun dia el poblet perdut dels adverbis, la urbanització il·legal de les preposicions i el geriàtric enjardinat dels pronoms febles, en estat terminal, que ens supliquen impotents l’eutanàsia activa.
La lletra amb sang entra, és cert. No hi ha res com unes
bones fuetades per aprendre els verbs irregulars. Però no
cal recórrer a la violència podent sentir Verbville.

763.000

TV3 20.59
TV3 22.39
LA 1 22.18
TV3 14.29
TV3 15.50
TELECINCO 21.01

Sense fusió amb l’ACN

Verbville, ciutat costanera

✒
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23,7%

734.000

24,5%

710.000

22,9%

601.000

19,3%

552.000

26,8%

435.000

22,7%

347.000

11,7%

332.000

15,4%

331.000

20,9%

08

Atrapa un millón

09

Sálvame diario

10

Informativos Telecinco 15.00

ANTENA 3 19.48
TELECINCO 15.59
TELECINCO 15.00

321.000

15,5%

Canals més vistos a Catalunya
Dilluns 17 d’octubre
15,7%

TV3
Telecinco

14,5%

La 1

11,9%

Antena 3

8,1%
4,8%
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8TV

4,0%

La Sexta
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Neox
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La 2
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Noves aplicacions d’Android
gratuïtes més descarregades
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Hotmail
Flashlight HD led
Elite force
Marvel comics
JosrodTV - tv
X-ray: See through the world
Air penguin
Mariano & friends
Top truck free
Contract killer: Zombie
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enbreu

Cuatro revela els secrets
de l’humor amb ‘Frikiliks’

ESTRENES SENSE ÈXIT

Telecinco cancel·la ‘Parejología
3x2’ i endarrereix ‘Homicidios’

Ana Morgade i David Fernández són els presentadors
Cuatro estrena dilluns Frikiliks, un
espai d’humor amb Ana Morgade i
David Fernández, conegut sobretot
pel personatge de Chikilicuatre. Minoria Absoluta i APM uneixen esforços en una producció per a tot l’Estat.
NATALIA ARAGUÁS
BARCELONA. Ana Morgade interpreta Beibe81, una noia “moderna,
connectada al món” que sembla
més normal del que és en realitat.
David Fernández és Frikiloco, una
“figura nerd, que viu a l’oficina i no
surt gaire d’allà”. Junts faran un repàs en clau humorística a l’actualitat televisiva, però no només això:
l’audiovisual que es mou per internet ocuparà també un lloc destacat.
Aquesta és la recepta de Frikiliks,
un nou programa d’humor que arriba a Cuatro dilluns vinent a les
21.30 hores. “És una proposta diferent orientada a entretenir, que
aprofitarà vídeos de la televisió i de
la xarxa per donar una visió humorística de temes d’actualitat”, explica Carles Merino, director del programa. Frikiliks es basa en esquetxos i té una durada total de 45 minuts. Durant la setmana vinent
s’emetrà cada dia excepte divendres. A partir de la setmana següent
la intenció és que tingui periodicitat setmanal.
Frikiliks està coproduït per Alguna Pregunta Més i Minoria Absoluta. Segons Merino, s’ha intentat
unir el millor de les dues marques.
D’una banda, el repàs irreverent de
vídeos d’actualitat que caracteritza
l’APM i, de l’altra, el fil conductor
amb personatges propi de Polònia,
Crackòvia i Minoria Absoluta. “No
és un zàping pur i dur, es fa a través
d’uns actors, el coixí és diferent”,
detalla el director de Frikiliks. El
món d’internet també hi té molta
presència. S’ha intentat “posar ordre” en el maremàgnum de vídeos
de la xarxa sense trair el seu esperit anàrquic. “Volem fer arribar al
gran públic els vídeos d’internet”,

‘Parejología 3x2’ ja s’ha deixat d’emetre. TELECINCO
Telecinco no ha tingut
sort amb les estrenes de
tardor. Si fa deu dies va
suprimir Cheers per mals
resultats, ara ha estat
Parejología 3x2 la que ha
dit adéu, després de quedar-se amb un 7,7% de
share mitjà al cap de tres

SEGONA TEMPORADA

‘The walking dead’ tornarà a
La Sexta durant el novembre

David Fernández, que interpreta el personatge de Frikiloco,
i Ana Morgade, que serà Beibe81. MINORIA ABSOLUTA

resumeix Merino. Interessa al públic jove, però no exclusivament.
Un altre aspecte a destacar de
Frikiliks és una feina de postproducció “molt intensa”, tant pel que
fa al grafisme com al tractament audiovisual. Els plànols sovint es caracteritzaran per multiciplitat de finestretes, que permetran fer aparèixer els vídeos i els actors manera simultània. “Hi haurà molta
informació en pantalla, busquem
un gran dinamisme visual”, explica.
El programa establirà una interacció constant entre els dos presen-

Ana Morgade PRESENTADORA DE ‘FRIKILIKS’

“Cuatro és la meva primera casa i em fa il·lusió”
● Com afronta tornar a Cuatro?

● Què li va cridar més l’atenció
d’aquest projecte?
A mi m’agradava molt el programa
APM i quan vaig anar a viure a Barcelona el vaig començar a veure cada setmana. Fer una programa així
per a una cadena espanyola era un
honor per a mi.

emissions. La propera
víctima podria ser Homicidios, que de moment
ha endarrerit l’hora d’inici fins a la mitjanit arran
del gran descens d’audiència: ha perdut 1,1 milions d’espectadors en només quatre setmanes.

Nosaltres treballem com a mercenaris, anem on ens paguen. Però
Cuatro és la meva primera casa i em
fa il·lusió de veritat.
● Com definiria Frikiliks?
És tele parlant de la tele, amb humor
i molt més criteri que la mateixa tele.
● Com va viure al juliol l’adéu al
programa Buenafuente?
És una mica com quan el nen se’n va
a la mili. Va ser un drama familiar,
hi havia gent que feia set anys que hi
treballava. Hi ha cosins que es veuen menys. L’últim dia va ser una
bogeria, tothom plorava molt.

tadors, Ana Morgade i David Fernández. Aquest últim –popularitzat
arran la seva participació com a Chikilicuatre a Eurovisión el 2008– ha
estrenat aquesta temporada un programa d’humor a la Cope amb Edu
Soto, el Neng. Pel que fa a Morgade,
Frikiliks representa el seu retorn a
Cuatro, després de l’adéu definitiu
del programa Buenafuente a La Sexta el juliol passat. La comunicadora torna a la cadena on va començar
la seva trajectòria i que li va servir de
trampolí després de presentar, juntament amb Quequé, Estas no son
las noticias.
Segons Merino, la personalitat
dels presentadors ha estat crucial a
l’hora de fitxar-los. “David s’identifica molt amb la figura del friqui
després d’haver fet Chikilicuatre”,
observa. “Ana Morgade té, en canvi,
un registre que va molt bé per la personalitat dual del seu personatge”.
Salt a l’àmbit espanyol

El director de Frikiliks està convençut que el tipus d’humor de
l’APM i de Minoria Absoluta és “exportable” a l’Estat. “Només s’ha
d’obrir el ventall de contingut, per
no caure en l’univers català”, puntualitza. Com a exemple, defensa
que l’APM té “molts seguidors”
que són de fora de Catalunya. “No
ens fa por” el salt a una cadena com
Cuatro, resumeix.e

Els zombis estan a punt de tornar a La Sexta. LA SEXTA
Dos dies després de l’estrena de la segona temporada de The walking
dead als Estats Units, La
Sexta ha anunciat que té
intenció de començar a
emetre els nous capítols
de la sèrie a finals del
mes que ve. L’arrencada
de la nova temporada

–que tindrà tretze capítols, en lloc dels sis de la
primera– va ser tot un
èxit als EUA, amb 7,3 milions d’espectadors, més
que cap episodi de l’etapa anterior. La Sexta ja va
emetre la primera temporada de The walking
dead a principis d’any.

SEQÜELES D’UN ACOMIADAMENT POLÈMIC

Jesús Cacho carrega contra
el seu soci a El Confidencial
El periodista Jesús Cacho
ha volgut explicar les raons que van conduir al
seu acomiadament com a
director del digital El Confidencial. En un article al
seu nou mitjà, Vozpópuli,
assenyala el seu soci i
examic José Antonio Sánchez com a autor d’una
maniobra per treure’l del
capital de l’empresa editorial per “gelosia”. La co-

lumna no li estalvia invectives i atribueix la mala marxa econòmica del
mitjà “a l’escàs nivell de
preparació de Sánchez”
i al fitxatge d’un gerent,
Alberto Artero, que, segons ell, va ordir una trama per desplaçar-lo
del centre de direcció
d’aquesta web, que té
3,5 milions de visitants
únics mensuals.

passi-hobé
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Utilitzant les víctimes a conveniència
Tongada de ruixats a la tarda i de nit, plourà sobretot
a les comarques de Girona i de Barcelona, amb algun
xàfec fort cap al vespre a la costa. Demà la sensació de
tardor serà molt més clara: 3 o 4 graus menys ben bé.
El consell
Si aneu al Camp Nou agafeu el paraigua o l’impermeable, les possibilitats de pluja estan al 50%-60%,
però si cau algun xàfec serà intens.

Que no us sorprengui
Demà al matí la tramuntana i el
mestral bufaran amb ganes al nord
i al sud. En general caldrà que us
abrigueu més que els dies anteriors.

dimecres, 19

D

urant anys, les víctimes d’ETA i els
seus familiars patien els atemptats
dos cops. Primer el físic i després el
moral, en forma de rebuig i oblit. “Si l’han
matat, alguna cosa deu haver fet”, se sentia
pels carrers d’Euskadi a principis dels 80,
quan tot era massa gris.
A poc a poc les coses van anar canviant
a millor, però el gir definitiu va arribar amb
la irrupció del neonacionalisme identitari
d’Aznar. Amb l’excusa del reconeixement
públic i la reparació moral, les víctimes van
passar a ser instruments partidistes en
mans de comissaris polítics que comandaven estranyes organitzacions a les quals els
plovien els milions en ajuts i subvencions
governamentals. Les víctimes, així en genèric, van convertir-se en un argument per
criminalitzar el nacionalisme basc (i de pas
el català) i, de retruc, reivindicar el nacionalisme espanyol més radical. Al principi
tot va anar com el mayororejisme tenia dissenyat, però de seguida va surar la veritat.
Moltes de les víctimes van adonar-se que

eren usats com a purs instruments ideològics per desgraciadets que van creure’s
messies i que realment eren uns titelles. Els
diners que havien de gastar-se en psicòlegs,
en atenció i en ajuts van anar a parar a l’organització de manifestacions polítiques
amb una estètica pròxima a l’alemanya de
finals dels anys 30. La conseqüència? Inicialment algunes organitzacions de víctimes,
com la catalana, van desvincular-se de la teledirigida pel PP. Posteriorment, els mateixos associats van acabar prenent el poder
intern i van fer neteja.
Per tant, alguns dels que ara invoquen
les víctimes, val més que callin. Igual que
alguns diaris que han usat les víctimes per
vendre més exemplars fent truculent espectacle del seu dolor. I en especial un, que va arribar a publicar un reportatge eròtic de
la familiar d’una de les víctimes més mediàtiques. Per
sort, a aquests se’ls acaba el negoci.

IU FORN
PERIODISTA

eldiaquem’espera
PILAR

VÉLEZ
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AVUI
15 h

DEMÀ

AVUI
15 h

És la directora del Museu Frederic
Marès i avui commemoren el vintè
aniversari de la mort de l’escultor
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Barcelona

22º 20º
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Cervera
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Lleida

24º 20º

11º

23º

Figueres

23º 20º

16º

24º

Girona
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9º
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Palma

23º 20º

14º

21º

Tarragona

23º 20º

15º

24º

Andorra la V.

19º 15º

8º

16º

MÍN.

21 h

MÍN.

MÀX.

Madrid

11º

24º

migdia suau

Berlín

4º

MÀX.

12º

Londres

5º

12º

fred d’hivern

Roma

15º

23º

xàfecs a la nit

París

4º

13º

xàfecs curts

Brussel·les

4º

12º

xàfecs curts

vent molest

La setmana
divendres

dissabte

diumenge

dilluns

Xàfecs intensos al sud
del País Valencià.

Risc de xàfecs curts a
l’Ebre i la Costa Daurada.

Insegur, per ara només
amb ruixats al sud.

Possibles pluges generals a partir del vespre.

La foto

El sol
ALBA

POSTA

07.39 h

19.05 h

SORTIDA

NIT FOSCA

08.07 h

19.33 h

EM LLEVO A TRES QUARTS DE SET i l’hora de dinar tinc un àpat de feina. És a
prenc un te i un suc de taronja natural. És prop del museu amb una gent d’una fundael meu esmorzar de sempre. Amb això ja ti- ció. A la tarda rebré el catedràtic Bonavenro fins a Barcelona. Visc a Arenys i agafo el tura Bassegoda i el tinent d’alcalde de Cultren fins a plaça Catalunya. Són 55 minuts tura, Jaume Ciurana, que participaran en
en què aprofito molt el temps, el vagó és l’acte. A les set començarà la presentació
el meu despatx. Podríem dir que la meva de la guia il·lustrada de les col·leccions de
Frederic Marès, feta
jornada laboral comenper commemorar els
ça quan hi pujo. A més,
“Altrenaprofitomolteltemps, vint anys de la seva
és una bona hora perquè tens el cap clar. A elvagóéselmeudespatx.Podríem mort. Vindran amics,
família de Marès, perles nou seré al museu i
dirquelamevajornadalaboral
sones del consell assesserà un matí molt trancomençaquanhipujo”
sor... Tot de gent amb
quil. Ja fa dies que tinc
enllestida la intervenció de l’acte de la tar- qui ens quedarem xerrant quan acabi l’acda. M’agrada tenir-ho tot preparat. Així te. Llavors serà el moment de tornar al
que ens dedicarem a posar en solfa les líni- tren. El viatge serà més relaxat. Rellegint
es d’activitats que estem preparant i tre- el diari, fullejant catàlegs. A quarts d’onballarem en els nous catàlegs. I sobretot, ze ja seré a casa i serà hora de sopar en facontestarem correus. Els correus electrò- mília. Conversar, explicar-nos com ha
nics se’ns mengen, com a tothom, vaja. A anat el dia. I després a descansar.

josócdel’ara

La lluna

BARCELONA Jordi Campos

SORTIDA

POSTA

00.32 h

15.07 h

Podeu fer arribar les vostres
consultes i fotos a meteo@ara.cat
Twitter: @arameteo
www.ara.cat/meteo
MIQUEL BERNIS

És consultor
en gestió de
personal

ENRIC ESQUER Me’n vaig fer subscriptor perquè el
projecte em va seduir, faltava un mitjà que cobrís el sector de pensamentonemsentocòmodeicreiaquemereixialamevaaportació.
Elsresultatshoconfirmen.M’agradaespecialmentlamagníficafotocentralielsarticlesd’opinió.Elscol·laboradorsemmereixenmoltacredibilitatiésunmitjàimpulsordereflexions.D’altrabanda,em
costa trobar el diari i crec que els suplements del diumenge han
d’evolucionar i ampliar temes (tecnologia, motor, cinema...).
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‘Salvados’:
esborrant tabús

JUANJO SÁEZ

J

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

DILLUNS

DIMARTS

FRANCESC ORTEU

SÍLVIA BEL

QUIM MORALES

JORDI GALCERAN

ANNA PUNSODA

LLUÍS GAVALDÀ

alaciutat
DAVID CIRICI

A tu quin funcionari et sobra?

D’

acord amb el resultat de les enquestes que publicava l’ARA
dissabte passat, més del 70%
dels catalans opinen que convé suprimir
funcionaris (la plaça, no la persona funcionària).Enaquesttema,elsvotantsdelPP
gairebécoincideixinambelsd’ICViERC.
EntreelsdelPSChihamenyspartidarisde
la mesura, i entre els de CiU força més.
Però, quins funcionaris retallarem?
¿Podarem per tot arreu una miqueta,
com si el conjunt de la funció pública fos
una tanca de bardisses que no ens deixa veure el futur? ¿Podarem dràsticament, i hi deixarem créixer arbres privats? ¿Podarem només alguns racons
del jardí i deixarem créixer les tanques

que ens protegeixen més, com són ara
les de l’educació i la sanitat?
Suposo que cadascú suprimiria els
funcionaris que li fan més nosa. Però si
ens posem així, els lladregots suprimirienpoliciesielslladresfuncionarisd’hisenda; els empresaris sense escrúpols
suprimirien unitats de control d’abocaments i equips de disciplina urbanística;
i els que, a més de tenir interessos en determinats sectors privats, no tenen vergonya, aprimarien el sector públic que
els fa la competència, des de TV3 fins als
hospitals. Aquesta és la qüestió.
D’aquestspartitsquemésomenysestan
d’acord, quin cedirà més davant de la
pressió dels que volen aprofitar la falta

ESCRIPTOR

de recursos de l’administració per guanyar terreny?
Mentrestantpodríemcomençarlaretallada pel Senat que, tal com funciona,
resulta tan prescindible i tan d’una altra
èpocacomeldesaparegutSupremoConsejo de Indias o com els procuradors catalans dels ducats d’Atenes i Neopàtria.
UnalegislaturadelSenatsónuns320milions d’euros. A canvi dels nostres 16 senadors, podríem disposar d’uns 40 milions, pressupost equivalent al de la construcció de tres instituts de batxillerat
amb el seu professorat pagat durant vint
anys! I que em disculpi mon pare, que va
ser senador. Això sí, quan encara pensàvem que podia servir d’alguna cosa.

ordi Évole porta una temporada gloriosa de Salvados. No hi ha programa
que no ens sacsegi o ens faci pensar.
El de diumenge, Borrando a ETA, va tornar
a abordar el conflicte basc com ja va fer de
manera magistral la temporada passada. El
programa va ser, d’entrada, un exercici sa
de diàleg. S’ha de ser valent per afrontar
propostes com aquesta perquè corres el
risc de no deixar ningú content. Però en
l’atreviment de posar la càmera i fer parlar les persones Évole és un mestre. ¿Per
què? Perquè no li fan por les respostes. Sap
aprofitar-les totes per seguir un fil conductor que va apareixent de manera natural.
Évole, que en aquest cas va ser més moderador que follonero, va arrencar amb un
primer nivell de narració més bàsic (que no
fàcil). Va temptejar inicialment el terreny
per veure quina capacitat de diàleg hi havia al carrer. Després va començar a confrontar idees: més enllà de la desaparició
de la banda terrorista, va aclarir les diferències entre Bildu i ETA i va evidenciar
que darrere de la voluntat independentista no hi ha necessàriament ànsies assassines. Això que a Catalunya (i lògicament a
Euskadi) és absolutament evident, a Espanya no ho tenen tan assumit. És en aquest
sentit en el que em va semblar més valenta la proposta del Salvados: va donar veu
a un sector basc que a Espanya no estan
acostumats a escoltar (o no ho volen).
Però Évole no es queda mai en la superficialitat. Borrando a ETA va retratar bé el
clima que es respira a peu de carrer, el malestar i el desgast d’un sector abertzale tip de
repetir arguments i altament desconfiat
amb els mitjans, la confusió dins del mateix
Bildu. Salvados va tenir escenes d’elevada
tensió com la conversa del regidor del PP
d’Elorrio amb dos simpatitzants de Bildu. I
sobretot, grans testimonis com el capellà
independentista del mateix
poble. El seu discurs sincer
i conciliador em va fer desitjar que a la tele encara li
quedés alguna capacitat
pedagògica.
MÒNICA PLANAS

diccionara

lesxifres

elsonet

Coordina: Fran Domènech

Elements més abundants

Treure ferro

Pecentatge present a l’escorça terrestre

País Bachs
Territori de l’estat espanyol on
el terrorisme està a punt
de tancar la paradeta.
@frandomenech

8,1% Alumini (Al)
5% Ferro (Fe)
27,7% Silici (Si)

Lo caut

3,6% Calci (Ca)
2,8% Sodi (Na)
2,6% Potassi (K)
2,1% Magnesi (Mg)
1,5% Altres

Persona de Ponent que evita fer
declaracions sobre el tancament
patronal de la NBA. @Will_1981

ETAnàsia
Mort sense sofriment provocada
pel diàleg. @Ritxi_Witxi
Envieu la vostra paraula al Twitter @diccionara
(hashtag #diccionara), a facebook.com/diccionara o per e-mail a diccionara@ara.cat

46,6% Oxigen (O)
Font: Lennte ch / Gràfic: E. Utrilla
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El níquel, amb un
0,019%, és l’element
menys abundant a
l’escorça terrestre

Estant el volcà en actiu,
ja hi ha un grup que s’esparpilla
suposant que hi haurà una illa
com a colofó expansiu
d’aquest procés eruptiu,
i aventura quina mena
d’illa serà la vuitena
de l’arxipèlag canari
amb el lògic corol·lari
de pensar com s’anomena.
Ben democràticament,
amb votació il·limitada,
busquen un nom escaient
al web Bautiza la Octava.
JOSEP PEDRALS

DISCREPO TOTALMENT
19.10.2011

TOVALLONS NEGRES

DEMÀ

Bibiana Ballbè

Ernest Folch

Són a tot arreu
lshanditdetot.Ingenus.Quissoflautes. Bruts. Vividors.
Nens de papà. Aprofitats. Que
nosabenonvanniquèvolen.I,
evidentment, gamberros i violents.L’última,lamésbona,“radicalsantisistema”,l’últimaaportaciódelmoderat
JoséMariaAznaralpensamentúnicinternacional.
Però els que buscaven el desprestigi ja
han fet tard. El moviment no tan sols s’ha
internacionalitzat, amb presència en més
de400ciutatsdelmón,sinóque,persobre
de tot, s’ha normalitzat. Alguns s’han esforçat patèticament a ensenyar els quatre
cotxes cremats de Roma, però la realitat
era indubtablement més senzilla i pacífica: a la manifestació de Barcelona hi havia avis, mestres, metges, nens, gent anònima que ha dit “Prou”.
Aquesta onada té una particularitat insòlita: no té cap líder. Ara que només se
sent el disc ratllat que necessitem més lideratge, aquí hi trobem tan sols anonimat
pur i dur. Ningú sobresurt, ningú ordena.
No es pot entrevistar ningú perquè tots
són, alhora, una mena de Fuenteovejuna
del segle XXI, connectats tan sols per la línia invisible del Twitter.
El que més crida l’atenció és que mol- A la manifestació hi havia avis, mestres, metges, nens. PERE VIRGILI
tes de les idees que apareixen escrites a les
es. La majoria dels culpables d’aquella capancartessóntanantiguescomlahumanitàstrofevantenirunajubilaciód’orinosón
tat. Es demanen coses tan elementals com
a la presó per la senzilla raó que el que van
que els polítics no robin i es garanteixin
fer, encara que sembli mentida, no era un
serveis tan bàsics com la sanitat o l’educadelicte.
ció.Encontradelamodaqueimperavafins
Peròaquellavergonyatambéhatingutel
a l’esfondrament de Lehman Brothers,
seucantópositiu:haservitperquèhaginasaquestamassainformereclamamésestat.
cut una gran resposta col·lectiva. Molts esSí, sí, més estat. Regulació i fins i tot interperavenqueelsindignatss’acabariendissovencionisme.Vahaver-hiunaèpocaenquè
lent, però el seu avanç és imparable. I no es
els nostàlgics de Milton Friedman metratracta tan sols d’un somni, les seves idees
llavenatotelmónambelseu“Commenys
jahancomençataserútils:gràciesaells,esestat,millor”.Italcoms’explicaenl’esgartàcanviantlapercepciódemoltescosesiels
rifósInsidejob,totaixònovasersinólacopolítics es mouen i van amb compte. La inartada intel·lectual que fabricaven uns
dignació general amb les pagues extraorquants economistes pagats per empreses
dinàries a la Diputació no s’entendria senestil Goldmann Sachs, que es dedicaven a
se les seves reivindicacions. Molts dels pefabricar hipoteques porqueria mentre els
riodistes que els critiquen tenen inoculat
seusdirectiuspassavenlaVisadel’emprea dins seu, sense saber-ho, el virus dels insa en prostíbuls de luxe. Quan van caure,
dignats. És un moviment líquid, que ho espercert,elsvanrescatarambdinersdetots,
tà impregnant tot d’una nova ètica. No són
cosa que confirmava que aquell dit liberaa cap partit perquè senzillament són a tot
lismenoeraresmésqueuneufemismeper
arreu. Benvinguts.
assegurarelsguanysisocialitzarlespèrdu-

E

Gràcies als ‘indignats’
estan canviant moltes
coses i els polítics es
mouen i van amb compte

Tantes nits
sense dormir...
dmirat Felip Puig, l’ARA
publicava una notícia que
li interessa: “L’Exèrcit
d’Alliberació Popular xinès, el més gran del món en
nombre d’efectius, ha desenvolupat
un fàrmac amb el qual els seus soldats
poden estar desperts i plens d’energia
durant 72 hores seguides”. Es diu Àliga Nocturna (un nom que m’encanta)
i està pensat per a les operacions militars, com ara rescats en terratrèmols.
Trobo, conseller, que si l’Exèrcit
d’Alliberació Popular xinès, que és tan
nombrós, no té homes de recanvi per
a rescats en terratrèmols, vostè encara menys. Necessitem, doncs, l’Àliga
Nocturna.
Però el necessitem amb garanties.
I considero que si hi ha una persona
entre tots els catalans que s’hagi d’oferir de conillet d’índies per tastar-lo
sóc jo. No ens podem arriscar que vostè tasti el fàrmac i es posi com una moto. Per tant, si algun dia els mossos
han de fer servir l’Àguila Nocturna
(els indignats no descansen) val més
que, abans, sapiguem si va bé amb totes les garanties que fa al cas. Per això espero que aviat me n’enviï una remesa. Sigui discret, sobretot, perquè
aquestes coses (els fàrmacs creats per
l’Exèrcit d’Alliberació Popular xinès
perquè els soldats puguin estar desperts i plens d’energia durant 72 hores) criden molt l’atenció entre els indesitjables.
I no vull ni pensar què passaria si
el meu material caigués en mans dels
quissoflautes. Ells no el farien servir
amb la meva noblesa d’intencions.
Vull dir que encara es passarien 72 hores fent batucades.
Estic molt impacient per saber si
l’Àliga Nocturna, a banda de mantenir-te despert i ple d’energia, també et
fa venir ganes de riure, de conduir per
l’esquerra i de fer l’amor. Ja l’hi diré.
I pel preu no pateixi, que estic segura
que ens posarem d’acord.
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