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L'escriptor i periodista nord-
americà Tom Wolfe considera que
el futur del periodisme és negre i
està «en greus dificultats». De vi-
sita ahir a Barcelona per presentar
la seva última novel·la, Bloody
Miami, i participar al vespre en el
cicle Converses a la Pedrera, Wol-
fe va assegurar que la crisi de cre-
dibilitat del periodisme escrit «no
pot ser pitjor». 

«Si a un jove l'enxampen com-
prant un diari es mor de vergonya.
És la cosa menys guai del món», va
ironitzar l'escriptor nord-americà,
que va lamentar que als EUA la
gent només consumeix les notícies
a internet i especialment a través
dels blogs. «La gent només vol
escoltar i es creu el que li diuen a
cau d'orella, les xafarderies», as-
senyala Wolfe.

«I, de fet, això es el que són els
blogs: publiquen tota mena de
rumors sense verificació ni espe-
cialització de qui escriu», va con-
tinuar l'escriptor, considerat el
pare del «Nou Periodisme». 

«Marshall McLuhan va dir que
l'equilibri sensorial d'una genera-
ció sencera havia estat alterada per
la TV i així tothom va esdevenir
més tribal», va reflexionar en veu
alta l'autor de la reconeguda no-
vel·la La foguera de les vanitats.

«Ara, si a alguna persona li do-
nes un tros de paper amb coses es-
crites al damunt pensa que l'estàs
enganyant. La gent es creu la xa-

farderia a cau d'orella i, en canvi,
allò imprès en tinta no és cre-
ïble», va insistir Wolfe amb deses-
peració.

«Crec que la situació no pot es-
tar pitjor i tot el que ens depari el
futur serà una sorpresa», va ma-
nifestar l'escriptor nord-americà,
que va recordar que als Estats
Units l'any 1940 es cobrien més no-
tícies que en l'actualitat, «perquè
hi havia més reporters i més dia-
ris». Amb Bloody Miami (Anagra-
ma, en castellà; Columna, en ca-
talà), Wolfe fa una àcida crònica de
l'Amèrica contemporània amb

una història de corrupció, perio-
disme, escàndols i immigració cu-
bana a través del dia a dia de Nes-
tor Camacho, crescut en la co-
munitat cubana de Hialeah i poli-
cia a Miami. 

Una ciutat que, els americans
blancs i protestants com l'autor, els
que es creuen «americans de tota
la vida», els sembla alienígena,
envaïda, un tros de Cuba als Estats
Units. «Es tracta de l'única ciutat
del món on gent provinent d'un al-
tre país ha aconseguit el poder po-
lític en només una generació»,
constata l'escriptor.

Wolfe va avançar que ja treba-
lla en una nova novel·la, que en-
cara està a les beceroles, però que
s'endinsa en la teoria de l'evolució.
«Als Estats Units existeix una ver-
tadera inquisició sobre la teoria de
l'evolució. Si un professor univer-
sitari s'hi mostra en contra el fan
fora. De fet, els que estan en con-
tra s'han de reunir mig clandesti-
nament», va afirmar l'autor nord-
americà amb sarcasme, i va deta-
llar que pensa fer una història
«divertida» amb un títol provisio-
nal d’El regne de la parla. «Hi ha el
regne animal, el vegetal i el mine-
ral. Jo n’hi afegeixo un quart, el de
la parla». 

L'escriptor va aprofitar la coin-
cidència amb els funerals per Nel-
son Mandela per lloar la figura del
mandatari sud-africà. «És un sím-
bol que va molt més enllà de la lli-
bertat, és un símbol de canvi».
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L’Institut de Cultura de la Ciutat
d’Olot i les entitats culturals de la ciu-
tat han programat, pel primer se-
mestre del 2014, unes 170 activitats
culturals: teatre, música, dansa,
conferències, exposicions, visites
guiades o cinema, que es recullen
a l’agenda Olot Cultura, i que in-
clouen l’estrena absoluta de Temp-
tacions, de la Fura dels Baus, es van
informar ahir.

Al llarg del semestre es celebra-
ran festivals temàtics com el Sis-
mògraf, el MOT (nou festival de li-
teratura que substituirà l’Olot, temps
paraules), El Mini, l’olot.doc, el We-
voo  o el Cornamusam.

Com a novetats, aquest any s'i-
naugura un nou cicle de jazz (or-
ganitzat amb Jamboree i Mas i Mas)
a través del qual visitaran a la ciutat
tres artistes femenines: Andrea Mo-
tis, Carla Cook i Myriam Swanson. 

També es farà per primer cop el
Garrotxinàrius, una jornada de mú-
sica i ball folk que s’organitza de bra-
cet amb el Tradicionàrius i Ofolk. El
Pont d’Arcalís i els italians Terminal
Traghetti oferiran tallers de dansa
tradicional i un concert.

Una altra novetat és un cicle de
xerrades-espectacles que es titula 5
cèntims de…, sobre dansa, teatre, art
i la funció dels notaris.

D’altra banda, el cap de setmana
del 31 de maig i l’1 de juny, se cele-
braran els 125 anys dels gegants de
la ciutat.

El Teatre Principal d’Olot acolli-
rà cinc espectacles de gran format

tres dels quals són textos de creació
contemporània: Barcelona, Un aire
de família i Jo mai. A més, es podrà
veure la nova proposta de Baro
d’Evel i  Wastland, un colpidor es-
pectacle amb textos d’Eduardo Ga-
leano. En l’apartat del teatre no
convencional, els LAP, destaca l’es-
trena absoluta de Temptacions, de
la Fura dels Baus.

La sala El Torín ha programat
concerts de Chenoa, Delafé i Les
Flores Azules, Gerard Quintana i
Pastora. La sala entra a formar part
del circuit estatal GPS, que portarà
el basc Eñaut Elorrieta.

En l’apartat de música clàssica, hi
haurà un concert de música barro-
ca a càrrec de Vespres d’Arnadí i la
soprano MaríaHinojosa i una ac-
tuació de la GIORquestra acompa-
nyada de Michael Andreas, gran
pianista amb només dotze anys.

Museus
El Museu de la Garrotxa acollirà les
exposicions sobre Josep Beulas i Al-
bert Gusi. El Museu dels Volcans
acollirà una mostra sobre la influ-
ència del clima en el paisatge de la
nostra comarca i, a la Sala Oberta,
s’hi faran dues exposicions dedica-
des a dues personalitats del món ar-
tístic local, Joan Teixidor i Josep
Traité. La programació es pot con-
sultar a www.olotcultura.cat. Les en-
trades es posen avui a la venda.
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La nova programació
cultural inclou un nou cicle
de jazz i la jornada folk
Garrotxinàrius



La Fura dels Baus oferirà
a Olot l’estrena absoluta
de l’obra «Temptacions»

L'actual director de comunicació
del Grup Godó, Màrius Carol, serà
el nou director de La Vanguar-
dia. Carol substituirà en el càrrec el
periodista José Antich, al capdavant
del rotatiu des de l'any 2000. El re-
lleu es preveu en els pròxims dies.
Màrius Carol ha treballat als diaris
El Noticiero Universal, El Correo Ca-
talán, El Periódico de Catalunya i
El País. És columnista habitual del
diari que properament dirigirà.
Tertulià habitual a TV3, Catalunya
Ràdio, RAC1 i 8tv, ha guanyat com
a novel·lista premis com el Ra-
mon Llull de novel·la el 2002 per
Les seduccions de Júlia o el Prudenci
Bertrana el 2009 per L'home dels pi-
james de seda. 
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ANIOL RESCLOSA

Josep Manuel López Gifreu, alcalde de Colomers, va presentar a la Llibreria
22 de Girona el seu llibre Ai dels vençuts! Els comitès de Colomers i d'Orriols, i
les torbes del franquisme (Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Van
intervenir a l’acte l’advocat Antoni Sant i l’historiador Enric Pujol. L’obra tracta
l’assassinat franquista de dos joves veïns de Colomers per uns crims que,
segons revela el llibre, ells no van cometre. 



J.M.L. Gifreu presenta «Ai dels vençuts!»

EFE/TONI GARRIGA

El Museu Nacional d'Art de Catalunya acull l'exposició retrospectiva Jo faig
el carrer, del fotògraf Joan Colom. Aquesta mostra dóna a conèixer, per primer
cop, la totalitat de la seva obra i descobreix moltes imatges inèdites. Fins al
25 de maig s'hi podran veure 500 fotografies entre les quals es troben les
més conegudes de l'artista, preses quasi clandestinament els anys 1960 al
Barri Xino de Barcelona: fotos en blanc i negre de la gent del carrer. 



Exposició fotogràfica de Joan Colom

Tom Wolfe.
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El nou espectacle de La Fura.  

LA FURA DELS BAUS


