
Un nou capítol dels Pujol i la justícia

E
l llarg i aparatós registre de la vi-
venda d’Oleguer Pujol Ferrusola, 
el seu trasllat a comissaria i la se-
va imputació pels presumptes 
delictes de blanqueig de capitals 

i frau fiscal, és una altra baula en la succes-
sió d’investigacions policials i judicials dels 
últims mesos al voltant de l’expresident 
Jordi Pujol i la seva família. Però els fets 
d’ahir suposen un salt qualitatiu, perquè és 
la primera vegada que s’adopten iniciatives 
que criden tant l’atenció contra un Pujol, i 

també perquè el volum de diners objectes 
d’investigació (invertits en operacions im-
mobiliàries) és molt elevat. Tot i així, molts 
ciutadans van tenir ahir la impressió que 
els aparells de l’Estat van voler ser molt os-
tensibles i van sobreactuar en l’exercici de 
les funcions que tenen encomanades, cosa 
que els pot restar credibilitat i donar argu-
ments als que consideren que els Pujol són 
castigats com a reacció al procés sobiranis-
ta que es viu a Catalunya. Però no és possi-
ble imaginar que no hi ha bases sòlides per 

a l’acció de la justícia, perquè ja són cinc les 
causes obertes a l’expresident o els seus fa-
miliars directes. I, sobretot, hi ha la confes-
sió del 25 de juliol del mateix patriarca, ele-
ment central de l’entramat. En el cas del fill 
petit dels Pujol, només es pot repetir allò 
que és de sentit comú: que la justícia ha 
d’investigar bé i ràpidament els presump-
tes delictes i castigar-los degudament si és 
el cas, sense tractes d’excepció ni en un sen-
tit ni en l’altre. Oleguer Pujol Ferrusola és 
un ciutadà comú.

L
a Unió Europea celebra entre ahir 
i avui una cimera de caps d’Estat i 
de Govern que suposa el comiat de 
Van Rompuy, ja que cessarà en les 
seves funcions de president del 

Consell a finals de mes. La cita dels màxims 
dirigents dels 28 països tenia el primer dia 
una agenda centrada en l’energia i el canvi 
climàtic. Per avui deixa la qüestió més espi-
nosa sobre com fer compatibles les mesures 
d’estímul i els terminis de reducció dels dè-
ficits. Una cosa així com Alemanya contra 
França i Itàlia.
 La jornada d’ahir es va centrar en les qües-
tions energètiques, una àrea de la qual serà 
principal responsable a partir d’ara l’espa-
nyol Miguel Ángel Cañete. Són dues les qües-
tions clau que ha d’afrontar la UE: els nivells 
de reducció de les emissions de gasos (CO2), 
que haurien d’arribar a un 40% el 2030, i el 
grau d’incorporació d’energies renovables, 
que hauria d’arribar al 27%. Uns objectius 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

La UE debat el seu futur energètic
que no es qüestionen com a genèrics, però hi 
ha països als quals no els agrada que se’ls po-
sin quotes de compliment obligat.
 Una altra de les qüestions clau que es van 
debatre en aquesta cimera i que tenia espe-
cial interès per a Espanya és la interconne-
xió energètica. Es tracta d’aconseguir que 
els estats puguin tenir transvasaments 
d’energia que els permetin ser menys de-
pendents de tercers països. Un dels casos 
més punyents és el de la península Ibèrica 
(Espanya i Portugal), que es troba pràctica-

ment aïllada de la resta pel fet que França no 
ha mostrat cap interès per posar-hi remei. La 
interconnexió peninsular tot just sobrepas-
sa el 2% del potencial, quan l’objectiu és ar-
ribar el 2030 a un percentatge del 15%. En 
aquest sentit, Espanya va aconseguir ahir 
un ampli suport per a un dels seus objectius. 
Ser centre de distribució d’energia gasista 
cap a la resta d’Europa, per limitar la depen-
dència de Rússia. El recent conflicte d’Ucra-
ïna ha posat de manifest una altra vegada 
que vulnerable que és la UE. El subministra-
ment de gas del Magrib, en especial d’Algèria, 
del qual tradicionalment es proveeix Espa-
nya, podria ser canalitzat mitjançant estaci-
ons transformadores cap als altres països eu-
ropeus. Les infraestructures i empreses es-
panyoles estan preparades amb les in- 
versions necessàries per fer aquest salt. 
Sembla que Europa es va decidir ahir a mirar 
cap al futur en lloc d’estar pendent, com és 
habitual, del que passarà demà.

Espanya podrà ser centre 
de distribució d’energia gasista 
perquè la Unió no depengui  
del subministrament rus 
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Animus iocandi Ferreres

Juntament amb la seva dona, va ins-
taurar un règim de violència i ter-
ror a la ciutat mexicana els dos anys 
que va ocupar l’alcaldia. Ara el ma-
trimoni ha estat acusat de ser autor 
intel·lectual de la desaparició de 43 
alumnes d’una escola de magisteri. 
Sinistra parella.	 3Pàg. 15

Luis
Abarca
Exalcalde
d’Iguala (Mèxic)

Noms propis

EEEE

Anuncia que en la consulta alterna-
tiva del 9-N podran votar «uns 5,4 
milions de persones», que ja va ser 
el cens electoral de les eleccions del 
2012, en què no podien votar ni es-
trangers ni menors de 18 anys, que 
ara sí que podran fer-ho. Els núme-
ros no quadren.	 3Pàg. 19

Joana
Ortega
Vicepresidenta
del Govern
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Aquest coordinador de l’hospital 
Josep Trueta ha presentat els resul-
tats d’un assaig realitzat a la Gar-
rotxa que revela els efectes positius 
que per als malalts de fibromiàlgia 
té passejar per boscos de més de 
cent anys.	 3Pàg. 32

Secundino
López-Pousa
Neuròleg
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La veterana còmica nord-america-
na ha viatjat a Barcelona per a l’es-
trena al Teatre Tívoli del musical 
Sister Act, del qual és productora i 
que va marcar la seva carrera des-
prés de protagonitzar la versió cine-
matogràfica el 1992.	 3Pàg. 58

Whoopi
Goldberg
Actriu
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El canadenc, Príncep d’Astúries de 
les arts del 2014, va ser molt groller 
al fer una peineta a un periodista 
que li va preguntar sobre la concep-
ció espectacular de les seves obres. 
També va parlar de mala manera 
dels edificis actuals.	 3Pàg. 71

Frank
Gehry
Arquitecte
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«El secret d’una 
llarga carrera 
és tenir poques 
expectatives. I no 
prendre’s res gaire 
a la valenta»

–Veig que és de la seva corda.
–És que ens ha tret d’una situació 
terrible i als EUA ningú t’ho diu. No 
veuràs mai a la televisió que li agra-
eixin la feina realitzada. Només el 
critiquen i ho sento per ell. ¿És per-
fecte? No, cap president ho és, però 
ha fet moltes coses. Tant de bo tin-
gués més respecte al nostre país. A 
Europa, sí que el respecten. Potser 
no els agrada tot el que fa però no el 
critiquen constantment.

–Vostè el va entrevistar per a The Vi-
ew. ¿Pot realment preguntar el que 
vol al seu programa?
–Sí. Puc parlar del que m’interessa 
i dir el que vull. Això m’ha fet molt 
popular per a una meitat del país, 
l’altra m’odia. Això significa que no 

ELISENDA PONS

Whoopi Goldberg
MARTA CERVERA
BARCELONA 

«Obama ens ha 
tret d’una situació 
terrible. ¿És 
perfecte? No, 
però ha fet 
moltes coses» 

«M’agrada  
aquest nou  
papa Francesc,  
ell entén bé 
com som els 
éssers humans»

em criden per fer anuncis. Però això 
és una cosa que has d’assumir si vols 
parlar amb llibertat, que és un mag-
nífic regal. A vegades fins i tot he ha-
gut de demanar disculpes perquè 
m’he equivocat, però això és bo. 

–Presumeix d’haver fet el que li ha 
donat la gana en la seva carrera. 
¿M’explica el secret?
–El secret és tenir poques expecta-
tives. Molta gent va pensar que no 
duraria com a actriu, que seria flor 
d’un dia. Ara tots se n’han anat i jo 
segueixo aquí treballant. En aquesta 
carrera, per subsistir, has d’assumir 
que hi haurà coses que funcionaran 
i altres que no i no prendre’t res gai-
re a la valenta.

H
a viatjat a Barcelona per 
consagrar la primera ver-
sió espanyola del musical 
Sister Act, del qual és pro-

ductora. La polifacètica còmica, ja 
besàvia, reconeix que és de les po-
ques actrius que en la seva professió 
ha fet el que li ha donat la gana, des 
d’El color púrpura, amb Steven Spi-
elberg, a l’última entrega de les Tor-
tugas Ninja.

–Quan va protagonitzar el film Sis-
ter Act el 1992, ¿va imaginar que en 
el futur seria tan rendible?
–No és que m’hagi donat molts di-
vidends a nivell econòmic, el que 
m’ha proporcionat és una immen-
sa riquesa en experiències. Cada ve-
gada que s’estrena el musical en al-
gun país hi vaig convidada amb la 
meva família. 

–¿Amb qui ha vingut?
–En aquesta ocasió m’acompanyen 
la meva filla i les meves nétes. En-
cara és aviat per viatjar amb el meu 
besnét.

–A la pel·lícula va ser Deloris però al 
musical va interpretar la Mare Supe-
riora. ¿Amb quin s’ha divertit més?
–Amb el de productora. Vaig fer el 
musical a Londres perquè l’actriu es 
va posar malalta. Però només vaig 

durar dues setmanes. La meva ma-
re va morir i vaig haver de tor-

nar a Nova York. 

–Vostè va protagonit-
zar El color púrpu-

ra .  ¿Fins a quin 
punt cal recordar 
aqueste episod 
de la història dels 
EUA amb f i lms 
com 12 anys d’es-

clavitud, triomfador 
dels Oscars, i El mayor-

domo?
–Oblidar la història és un gran er-
ror. Cada vegada que ho fem ens 
equivoquem. Però sovint la gent 
oblida: el 90% de la gent oblida 
que hi havia gent negra lliure 
als EUA però que, a causa del seu 
color de pell, podia quedar atra-
pada. Recordar a la gent que no 
s’ha de jutjar per les aparences, 
un missatge també present a 
Sister Act, és important. 

–¿Què ha fet el president Oba-
ma en aquest sentit?
–No desitjo la seva feina. Hi 
ha qui diu que a Europa es 
creu que no està fent una bo-
na feina, però no és cert.

–¡Ah! ¿No?
–No. A Europa la gent reconeix que 

no ha anat a la guerra contra el terro-
risme islàmic perquè prefereix usar 
la via diplomàtica. Si fos un mal pre-
sident ja hauria tirat una bomba per 
eliminar el problema però no és el 
seu estil. Empatitzo amb ell perquè 
ha portat la sanitat universal al meu 
país, i ens va salvar d’una delicada si-
tuació econòmica. 

L’actriu Whoopi Goldberg, 
a Barcelona, ahir, abans de 
l’entrevista.

«La meva relació 
amb Déu 
sempre ha 
sigut bona»
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Primera fila    icult
Estrena a Barcelona d’un clàssic de Broadway LLL



–El 13 de novembre farà 59 anys 
¿Quina és la seva màxima satisfac-
ció quan mira enrere?
–Tot. Mira’m. Fa 30 anys ningú ana·
va com jo. Aquest pentinat no es 
considerava atractiu ni tampoc cre·
ien que tingués una cara apta per 
fer pel·lícules. El que em va salvar va 
ser que Steven Spielbeg em va obrir 
una porta i Mike Nichols una altra. 
També Europa i l’Àsia em van aco·
llir amb afecte perquè no havien 
vist ningú com jo. A l’Àsia em van 
estimar perquè m’assemblava a ells. 
A Europa perquè era divertida i gra·
ciosa. En llocs com Espanya, Grècia, 
Turquia, Egipte..., on la gent és una 
mica més fosca, vaig caure bé i grà·
cies a tot això he aconseguit fer una 
carrera. Sempre he cridat l’atenció, 
és un do que m’acompanyarà fins a 
la mort.

–¿Veu molt de cine europeu? ¿Què 
li agrada?
–M’encanta el cine europeu. Aquí te·
nen molta més llibertat. M’agraden 
les pel·lícules interessants i intel·
ligents ja siguin de por o de qualse·
vol altre estil. M’encantaria treba·
llar a Espanya o qualsevol altre lloc 
d’Europa.

–L’últim film en què l’hem vista aquí 
és Tortugas Ninja...
–Sempre em van encantar aquestes 
tortugues que lluiten pel bé del pla·
neta. Les he seguit des que la meva fi·
lla era petita i sempre vaig voler par·
ticipar en un dels seus films. Rodar 
amb ells encara que només fos qua·
tre dies, suficients per a mi, va ser el 
paradís. 

–¿Quins projectes té ara?
–Tinc dos llibres per a nens per aca·
bar, estic dissenyant joies estil Art 
Nouveau. Crec que produiré un pa·
rell d’obres i dirigiré alguna cosa. 

–¿Debutarà darrere de la càmera?
–En realitat no vull ser directora per·
què no va amb mi. Però a vegades he 
de posar·me al capdavant per tirar 
endavant projectes en què crec, com 
un documental que he fet per a HBO 
sobre Moms Mabley, la primera còmi·
ca nord·americana, que va resultar 
ser negra.

–Tornant a Sister Act. ¿Com van les 
seves relacions amb Déu?
–Sempre han sigut  bones. Mai s’han 
basat en ningú més que en mi ma·
teixa, per això m’agrada aquest nou 
papa Francesc. Ell entén que la re·
lació amb Déu depèn d’un mateix. 
Jesús va tenir molts amics i de molts 
tipus, no rebutjava ningú, tenia 
una abraçada per a tothom. El pa·
pa Francesc entén molt bé com som 
els éssers humans i què podem arri·
bar a ser.

–¿Dóna la seva benedicció que es 
pugui menjar crispetes al teatre?
–Sí, és clar, m’encanta perquè jo tam·
bé ho faig. Mentre la gent no mas·
tegui fent massa soroll, no tinc cap 
problema. Només que s’han d’obrir 
les portes abans de la funció perquè 
la gent surti. H
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no era un musical tot i contenir 
cançons. Narra la història de Delo·
ris Van Cartier, una aspirant a can·
tant que presencia un assassinat. 
Per protegir·la i fer possible la se·
va declaració en un judici, la poli·
cia l’amaga en un convent. Deloris, 
interpretada per la barcelonina de 
25 anys Mireia Mambo, revolucio·
narà el cor de la congregació per a 
la desesperació de l’estricta Mare 
Superiora (Àngels Gonyalons) però 
davant l’alegria de Monsenyor (Fer·
mí Reixach) perquè la fama del cor 
anima les donacions i evita el tan·
cament del convent.

Història senzilla

«No és un musical pretensiós. És 
una història senzilla encara que in-
clou un petit missatge sobre la ne-
cessitat de ser més flexibles i no te-
nir tants prejudicis, servit amb un 
embolcall d’alegria i molta ener-
gia», destaca Gonyalons. «La par-
titura és molt exigent, en particu-
lar per al cor, que per a mi és el gran 
protagonista».
 Per a Mambo, amb família de 
Guinea Equatorial, Deloris suposa 
un gran repte. Cap dels personat·
ges que ha interpretat fins ara (High  
School Musical, Charlie y la fábrica de 
Chocolate) s’hi pot comparar. «Delo-
ris és exigent en tots els sentits, tant 
en l’aspecte vocal perquè necessi-
tes bona tècnica vocal com en l’ac-
toral», diu. «Deloris parla moltíssim. 
No sé si em canso més parlant que 
cantant i ballant». H

La comunió amb el públic ha estat 
total en les funcions de preestrena 
de Sister Act. El potent elenc del mu·
sical, encomanat a la directora ho·
landesa Carline Brouwer –respon·
sable de les adaptacions del musi·
cal de Broadway a Europa–, està 
satisfet amb la benedicció del pú·
blic en les funcions prèvies. «Enca-
ra que és un musical nord-ameri-
cà hi ha referències a la cultura ca-
talana i a l’espanyola», destaca la 
directora, que ha treballat al cos·
tat de Xavier Casadó, responsable 
de l’adaptació del llibret. Les me·
lodies han estat creades pel com·
positor Alan Menken, guanyador 
de vuit Oscars per la banda sono·
ra de La bella i la bèstia i La sireneta. 
El seu fidel aliat, Glenn Slater, fir·
ma les lletres.
 El muntatge en castellà s’estrena 
aquesta nit al Teatre Tívoli –que ahir 
va viure la  nit de preestrena– amb la 
intenció de viatjar la primavera que 
ve a Madrid i fer gira per Espanya. La 
producció rep el suport de Stage En·
tertainment –responsable del des·
embarcament a Espanya de Los Mi-
serables i El rey León– i El Terrat, pro·
ductora d’Andreu Buenafuente que 
debuta en un espectacle internacio·
nal d’aquestes dimensions amb 30 
actors, entre els quals hi ha Sílvia 
Abril –parella de Buenafuente– i set 
músics dirigits per Arnau Vilà.
 Sister Act va néixer arran de l’èxit 
del film del mateix nom protago·
nitzat per Whoopi Goldberg, que 
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33 Pur ritme 8 Mireia Mambo (centre), amb la resta de monges a les quals, en el musical, encomana el seu entusiasme per la música.
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Comunió amb ‘Sister Act’
El Tívoli estrena avui el musical inspirat en la cèlebre pel·lícula de Hollywood H L’actriu 
barcelonina Mireia Mambo debuta amb tots els ets i uts en el xou, que després viatjarà per Espanya 

33 Rap celestial 8Sílvia Abril, en una de les escenes còmiques.
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33 Mare Superiora 8Àngels Gonyalons encarna el rigor al convent.


