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PER A GENT COMPROMESA
17dc.

Salut canviarà la llei per 
frenar les privatitzacions

EL PARLAMENT DEBAT AVUI EL MODEL SANITARI

La Generalitat prepara un nou marc legal per 
vedar l’accés d’empreses amb afany lucratiu

COSES DE LA VIDA
3Pàgines 32 i 33

La mesura congelarà els concursos per 
a la gestió dels CAP i centres de salut mental

GRÀCIES, ‘PAPITU’ El dramaturg català Josep Maria Benet i Jornet va rebre ahir l’homenatge de la 
professió al Teatre Nacional de Catalunya amb motiu del seu 75 aniversari. Coincidint amb aquesta celebració s’ha sabut 
que té Alzheimer i que pensa plantar cara a la malaltia. PRIMERA FILA 3Pàgina 65

JULIO CARBÓ

Mas reuneix 
en un pla 
les mesures 
contra la 
pobresa
3Anuncia un augment de 
la despesa de 214 milions 
sense concretar partides

EMERGÈNCIA SOCIAL

TEMA DEL DIA3Pàgines 2 a 4 i editorial

Pedro Sánchez  

PANORAMA 
3Pàgina 21 i editorial

PRIMERA FILA 
3Pàgines 56 i 57

Laporta 
finalment 
s’enfrontarà 
a Bartomeu 
al Barça
3L’expresident defensa un 
club basat en «Cruyff, La 
Masia, Catalunya i Unicef»

PANORAMA 
3Pàgina 24

3La direcció d’UDC entén que 
se’ls obliga a «passar per 
l’adreçador» en lloc de negociar

Unió es 
plantarà 
avui davant 
l’ultimàtum de 
Convergència

es consolida com 
a alternativa a 
Rajoy sense 
necessitat 
de primàries



Candidat Pedro Sánchez

P
edro Sánchez ha aconseguit l’ob-
jectiu que es va proposar quan va 
ser elegit secretari general del 
PSOE el juliol del 2014: ser el can-
didat a la presidència del Govern. 

Si a la primera meta va arribar després d’u-
nes disputades primàries, aquesta vegada 
ho farà per incompareixença d’adversari (o 
adversària). Objectiu personal aconseguit, 
però amb el llast que aquesta vegada no hi 
haurà urnes per elegir (com tampoc n’hi  
haurà en els casos de Miquel Iceta –Genera-

litat– i Carme Chacón –legislatives–, en 
l’àmbit del socialisme català).
 Als partits tradicionals els segueix cos-
tant abraçar la cultura de les eleccions pri-
màries. L’aparell no desitja perdre el control 
–són molts anys d’inèrcia– i amb la falta 
d’impuls no apareixen alternatives. Si l’elec-
ció de Sánchez augurava l’arribada de nous 
temps, el que veiem ara convida més a l’es-
cepticisme. La mai explicitada pugna entre 
el secretari general i Susana Díaz tenia tota 
la pinta de no acabar resolent-se a les urnes, 

amb els militants com a jutges, sinó per la re-
núncia del que es veiés més mal situat. 
Sánchez, que va arribar després del fracàs 
del PSOE en les europees del 2014, ha sabut 
resistir. Ha consolidat el seu lideratge i ha 
deixat el partit amb opcions de cara a les ge-
nerals després de les recents eleccions, men-
tre que a la seva rival no declarada no li sor-
tien del tot bé les coses a Andalusia. El resul-
tat final serà tan explicable com es vulgui en 
clau interna, però l’expectativa de consa-
grar les urnes no s’ha complert.

E
l 13 de març del 2014, el Parla-
ment va celebrar un ple mono-
gràfic sobre la pobresa a Cata- 
lunya que anava precedit de mol-
ta expectació perquè era una 

gran oportunitat perquè els partits acordes-
sin uns mínims eixos comuns per combatre 
un dels efectes més dramàtics de la crisi eco-
nòmica. Però no hi va haver acord, sinó no-
més picabaralla política de baixa volada. 
S’ha hagut d’esperar més d’un any –quan 
falten tot just tres mesos per a les eleccions 
autonòmiques del 27 de setembre– perquè 
la Generalitat presentés ahir un projecte ba-
tejat com a Pla d’Acció contra la Pobresa i 
per a la Inclusió Social de Catalunya 2015-
2016. Com el mateix enunciat indica, és un 
pla amb efectes parcialment retroactius, i 
hi conflueixen les mesures que han adoptat 
o adoptaran diversos departaments de la 
Generalitat.
 Aquesta convergència de mitjans i objec-

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

Un pla del Govern contra la pobresa
tius ha de multiplicar l’eficàcia del progra-
ma, perquè no es desaprofiti ni un sol euro 
dels destinats a evitar l’exclusió social dels 
ciutadans més vulnerables. La xifra global 
per a aquest 2015 és impactant: 1.066 mili-
ons d’euros, cosa que significa un incre-
ment del 20% respecte al 2014. Encara que 
alguns experts dubten que l’augment real 
sigui tan alt (apunten que s’hi inclouen par-
tides que abans ja existien però no es com-
putaven com a lluita contra la pobresa), 
l’important és l’existència mateixa del pla, 

que hauria de ser un autèntic full de ruta 
destinat a millorar la vida dels desafavorits 
i no un reclam davant la proximitat de les 
eleccions.
 Com posen de manifest els informes dels 
experts –des de Càritas fins a l’Institut Naci-
onal d’Estadística–, la pobresa s’està croni-
ficant i aguditzant en el nostre entorn. La 
població en situació precària no ha deixat 
de créixer, i la millora que ha començat a 
experimentar l’economia difícilment arri-
barà als que no tenen la força ni la capacitat 
per reintegrar-se per si mateixos a la roda 
del treball i el consum. Les polítiques públi-
ques, doncs, són determinants perquè la 
bretxa social no derivi en un darwinisme 
indesitjable per raons fonamentalment èti-
ques però també polítiques. El pla de la Ge-
neralitat s’ha d’inscriure en aquest objec-
tiu que els ciutadans puguin mirar-se els 
uns als altres a la cara sense que els caigui 
de vergonya.

Els 1.066 milions d’euros 
han de servir perquè la  
bretxa social que ja hi ha 
a Catalunya no s’engrandeixi

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

El Govern que presideix ha publicat 
un vídeo en el qual ridiculitza la fei-
na dels corresponsals de la premsa 
internacional en la cobertura del 
conflicte de Gaza. El seu menyspreu 
per la situació dels palestins no té 
límits.	 3Pàg.14

Benjamín
Netanyahu
Primer ministre
d’Israel

Noms propis

EEEE

El dirigent ha sigut reelegit al cap-
davant del Consell Empresarial per 
a la Competitivitat, que presideix 
des del 2011. Aquest fòrum agrupa 
les 17 empreses espanyoles més im-
portants i aquest any preveu inver-
tir 700 milions d’euros en iniciati-
ves d’emprenedors.	 3Pàg. 28

César
Alierta
President
de Telefónica

EEEE

Aquesta jove professional de Girona 
ha guanyat el premi Arts i Lletres, 
que concedeix la Fundació Prince-
sa de Girona. Un guardó especial 
que se suma als molts que ja ha acu-
mulat en la seva trajectòria, singu-
lar i fecunda.	 3Pàg. 37 

Olga
Felip
Arquitecta

EEEE

La cultura catalana, i en particular 
el teatre, va rendir al TNC un meres-
cut homenatge a l’autor, que pateix 
Alzheimer, pel seu 75è aniversari. 
El seu és un nom capital per expli-
car l’auge de la nova dramatúrgia 
catalana.	 3Pàg. 65

Josep Maria
Benet i Jornet
Dramaturg
                      

EEEE

La tercera novel·la de l’autora, i co-
lumnista d’EL PERIÓDICO, va rebre 
el premi BBVA Sant Joan, el tercer 
guardó més ben dotat de la litera-
tura en català. La filla estrangera nar-
ra un conflicte emocional entre una 
mare i la seva filla.	 3Pàg. 66

Najat
El Hachmi
Escriptora
                        

EEEE
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N ét d’un pagès humil de les 
Borges Blanques i fill de 
gent de molt poca lletra, a 

ell que no tenia llibres a casa els te-
beos de petit el tornaven boig, i pre-
feria un llibre abans que cap jogui-
na: recordo bé l’espurneig als ulls 
amb què Josep M. Benet i Jornet ho 
explicava en una entrevista recent 
sobre la seva biblioteca.
 Ara l’escriptor fa setanta-cinc 
anys, i li cauen al damunt un seguit 
d’homenatges que accepta amb un 
somriure entre entremaliat i fote-
ta, com quan el 2013 ja va rebre el 
Premi d’Honor de les Lletres Catala-
nes.
 Narradors, poetes i assagistes ho 
som gràcies als llibres, però aquest 
no és el cas dels autors teatrals, o 
no ho és necessàriament. Benet i 

Gràcies, 
mestre

 

JAUME

Subirana

deesi

 

Jornet (el primer dramaturg cata-
là viu i un nom clau del fenomen 
del guionatge) és, ell sí, un home 
de lletra impresa, ho ha estat sem-
pre: de tebeos i revistes, de llibres 
en la llengua de Guimerà o Ber-
trana (durant anys anava a prove-
ir-se’n els diumenges al Mercat de 
Sant Antoni amb Jordi Castellanos 
i Joaquim Molas), de clàssics tea-
trals, de llibres dels amics...
 La vida de Benet i Jornet (Papitu, 
per als més propers) l’omplen el te-
atre, els llibres i els amics, una xar-
xa d’afectes i de creences bastida al 
llarg del temps damunt de les ga-
nes de fer teatre, sempre a les pal-
pentes i a partir de l’instint de tren-
car el seu propi sostre d’interessos 
(les paraules són d’ell)...
 Però no només teatre: jo he tin-

gut el privilegi de veure’l actuar de 
prop en defensa dels interessos dels 
escriptors com a degà de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes, i puc 
afirmar que entusiasme, llibertat 
de criteri i geni, del bo i de l’altre 
(quan l’administració es mostrava 
poc flexible, i això passava) de vega-
des coincideixen en una persona 
que, a la fi, es fa respectar i estimar 
per tothom.
 A l’entrevista abans menci-
onada, evocant la seva amiga 
Montserrat Roig, Josep M. Benet 
i Jornet diu: «Ens barallàvem molt 
però ens estimàvem molt, també». 
Em sembla una proposta esplèn-
dida: estimar aquells amb qui dis-
cutim, que deu ser aprendre a viu-
re. Gràcies també per aquesta lliçó, 
mestre. H

El tribut a una figura clau de la dramatúrgia catalana  LLL

75 espelmes per al Papitu
3Benet i Jornet rep l’emotiu homenatge del món del teatre al TNC

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

I
al final «el verdader Peter Pan», 
com el va presentar el jove Pau 
Vinyals a l’inici de l’homenatge, 
va saltar sobre l’escenari. Emoci-

onat, alegre i juganer, abraçant els 
actors amics i entonant amb ells el 
Moltes felicitats que li van dedicar. 
Josep Maria Benet i Jornet –Papitu és 
el seu apel·latiu afectuós– va bufar 
feliç les espelmes del seu 75è aniver-
sari (fa anys dissabte) amb la platea 
del TNC dreta dedicant-li un càlid i 
sentit aplaudiment. Va ser l’emotiu 
tribut del món de l’escena al pare i 
guia de la vigorosa dramatúrgia ca-
talana actual. I van ser molts els fills 
seus que van voler acompanyar-lo: 
Jordi Galceran, Pau Miró, Jordi Casa-
novas i Lluïsa Cunillé, entre altres. 

 El cruel Alzheimer està comen-
çant a esborrar la memòria del Pa-
pitu; l’incansable imaginari que du-
rant més de mig segle ens ha rega-
lat mil històries i personatges. Ahir 
una dotzena d’actors i actrius de di-
ferents generacions en van rescatar 
alguns amb la lectura dramatitzada 
de passatges de les seves obres. Lour-
des Barba, Sergi Belbel, Xavier Alber-
tí i Toni Casares van firmar la direc-
ció de l’espectacle, que va combinar 
les interpretacions amb vídeos de 
fragments de muntatges (Revolta de 
bruixes, Desig, Olors i Dues dones que ba-
llen) i de la pel·lícula Actrius.
   Vinyals va obrir i va tancar la se-
lecció amb La desaparició de Wendy 
(1973), el preciós cant de l’autor a 
la imaginació i al seu estimat tea-
tre. En l’únic discurs, el conseller de 

Cultura, Ferran Mascarell, va glos-
sar la seva figura, subratllant-ne la 
«notabilíssima» aportació a l’esce-
na i a la «normalització del català». 
«Hem après a estimar el teatre gràci-
es a la teva feina», li va agrair sense 
oblidar-se de la seva enorme contri-
bució com a guionista de les sèries 
de TV-3. «El noi de barri, com li agra-
da definir-se, és un senyor de barri, 
Premi d’Honor de les Lletres Cata-
lanes», va sentenciar després d’evo-
car els seus primers contactes amb 
el «mestre»: «Parlava poc però desta-
cava la seva sornegueria». 
 L’acte va prosseguir amb Mercè 
Arànega i Sara Espígul recitant Una 
vella coneguda olor (1963), el text que, 
reconegut amb el premi Josep Maria 
de Sagarra, el va donar a conèixer, 
i Clàudia Benito va recrear Berenà-

veu a les fosques, seguit d’una lectura 
coral de Revolta de bruixes. Les bruixes 
van ser Maife Gil, Anna Güell, Cesca 
Piñón, Mont Plans, Benito i Espígul.
 Jordi Boixaderas va defensar Ai, 
carai! i es va sumar a David Selvas i 
Lluís Soler a Testament, obra que Ven-
tura Pons, també present, va por-
tar al cine sota el títol Amic/Amat. 
Quatre parelles d’actors es van anar 
succeint: Güell i Soler (L’habitació del 
nen); Pep Cruz i Selvas (Salamandra), 
Boixaderas i Cruz (Soterrani) i Beni-
to i Boixaderas (Com dir-ho?), l’últi-
ma peça del dramaturg. Després Vi-
nyals va reprendre La desaparició de 
Wendy dirigint-li a l’autor les seves 
pròpies paraules: «... quan el teló va 
caure, com ho fa ara, va caure dar-
rere teu». I Peter Pan va sortir feliç i 
divertit a bufar les espelmes.  H

33 El dramaturg i guionista Josep Maria Benet i Jornet, envoltat dels actors participants en el seu homenatge, ahir al TNC.
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António 
Zambujo 
obrirà el 
Mercat de 
Música Viva 

MARTA CERVERA 
BARCELONA

El neofado d’António Zambujo 
obrirà la 27a edició del Mercat de 
Música Viva de Vic amb un con-
cert en què el cantant portuguès 
estarà acompanyat per l’Original 
Jazz Orquestra del Taller de Mú-
sics. El Teatre Atlàntida acollirà 
el 17 de setembre l’inici de la no-
va edició d’aquesta mostra des-
tinada a dinamitzar les contrac-
tacions en el sector de la música 
en viu. Acollir l’European Forum 
of World Wide Music Festival as-
segurarà almenys entre 25 i 30 
programadors internacionals, va 
anunciar ahir Marc Lloret, direc-
tor del festival.
 A part del concert inaugural 
hi ha dues produccions més im-
pulsades pel festival: el Carles 
Benavent Ensemble, en què el cè-
lebre baixista fusiona el seu trio, 
un quartet de cordes i Joan Clota 
Nen, músic d’Hostafrancs hereu 
d’una saga de cantaores catalans 
oblidats.

 De les 50 actuacions previstes 
entre el 17 i 20 de setembre més 
de 20 són estrenes. Soleá Moren-
te amb Los Evangelistas, així com 
els catalans Bikimel, Ramon Mi-
rabet, Egon Soda, Mourn, Inspi-
ra i LaSoul Machine presentaran 
disc nou. Entre els artistes inter-
nacionals figuren la nova veu de 
Cap Verd Elida Almeida, el grup 
mexicà Sonido Gallo Negro i el 
seu mix de cúmbia peruana i psi-
codèlia. Altres músics a desco-
brir són la melancòlica cantant 
i violoncel·lista brasilera Dom 
La Nena, el festiu músic jamaicà 
Brushy One String, el guineà 
Moh! Kouyaté, amb la seva fusió 
d’afrobeat i funk, i el francès Gas-
pard Royant i el seu so inspirat en 
Roy Orbison i Otis Redding. Els 
fans de l’electrònica compten, 
entre altres, amb els italians Joy 
Cut.
 Entre els espanyols, destaquen 
Niño de Elche, nova sensació fla-
menca; Aspencat, banda valenci-
ana de referència, i Miguel Cam-
pillo, amb una proposta intimis-
ta lluny d’El Bicho.
 La Pegatina, Els Catarres, Blau-
mut, Itaca Band i Núria Graham 
animaran els escenaris més po-
pulars: plaça Major i Sucre. H

FESTIVAL DE VIC

El regenerador  
del fado actuarà en 
la inauguració amb  
la Jazz Orquestra  
del Taller de Músics


