
2 LAVANGUARDIA S U M A R I DIJOUS, 28 JULIOL 2016

Hillary Clinton ja ha fet
història en ser oficialment

la primera dona que un dels dos
grans partits nomina per acon
seguir la presidèn
ciadelsEstatsUnits,
donant el cop defi
nitiu per esquerdar
el “sostre de vidre”.
PÀGINA 8

LA SEGONA

El risc de les dreceres

JACKKerouacvaescriureaOntheroad (Alacarre
tera)que“independentmentdecomesviatgi,de
lesdreceresqueesprenguin,delcomplimentono
delesexpectatives,unsempreacabaaprenent

algunacosa”.ElParlamentdeCatalunyavadecidiraccele
rarelseufullderutaala independència,aprovantelcamí
unilateral idesobeintelTribunalConstitucional.Éspossi
blequebenaviat,comrecomanavaKerouac,hàgimde
treurealgunalliçódelquehapassat,peròtambédel’incert
viatge,delperilldelesdreceres idel’excésd’expectatives.

ElParlamentvaviureunasessió intensa,crispada,dura.
JuntspelSí i laCUPvanfervaler lasevamajoriaalaCam
bracatalanaperaprovarlesconclusionsdelacomissió
d’estudidelProcésConstituent.LaCUPestàtraientun
rendimentimpensabledelsseusdeudiputats, finsalpunt
queelsseussocis independentistesvanambelpascanviat
desdefanoumesos.Enaquesttempshemvistcomelsanti
capitalistesels forçavenaaprovarunadeclaracióindepen

dentistael9Nmalgratqueelsvotsfavorablesalaseparació
novanassolirniel48%,comesfeienentregarelcapd’Artur
MasperquèJuntspelSípoguésgovernaricomexigien
llumverdaalaviaunilateralpertrencarambEspanyaa les
portesdelaqüestiódeconfiança.Iaraquè?
L’estiraiarronsaambelTribunalConstitucional tépoc

recorregut i lasevarespostaésprevisible.Caldràveuresies
quedaenl’anul∙laciódeldocumentdedesconnexióosi
determinaràresponsabilitatsper lasevatramitació.Hiha
quipensaqueelxocdetrensésaquí;elproblemaésquetots
viatgem alscombois iningúnoenshaadvertitdelesconse
qüènciesdel’accident.El27Svadonarunamajoriaparla
mentàriaalssobiranistes,peròalesurnesnovanassolir la
majoriasocialquanhavienqua
lificat leseleccionsdeplebisci
tàries.Catalunyaésunpaís,però
nopotserunsobresalt. I janohi
hadiasensevertigen.

v

ElConsorcidelaZonaFran
ca de Barcelona continua

facilitant la promoció d’habitatge
social gràcies als seus acords amb
l’Ajuntament. L’úl
tim és el que perme
trà seguir desen
volupant el barri de
la Marina del Prat
Vermell.VIURE

v

L’italià Roberto Bolle, una
de les grans estrelles de la

dansa, aterra a Peralada amb al
tres grans ballarins europeus i
nordamericans per
protagonitzar una
de les gales amb les
quals és capaç de re
unir milers de per
sones. PÀGINA 30
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La cantant inaugura la 14a
edició del Mas i Mas Fes

tival al Palau de la Música i pre
senta l’espectacle Alenar Llull,
emmarcat en l’Any
Llull, i que se cele
bra pocs mesos
abans dels seus 50
anys de trajectòria
artística. PÀGINA 33
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L’última del candidat repu
blicà és demanar a Rússia

que pirategi el compte de Hillary
Clinton i faci públics els emails
“desapareguts”, ge
nerant alarma entre
elsdemòcratesperla
possible interferèn
cia estrangera en les
eleccions.PÀGINA 8

v

Renovació
mercantil
L’Ajuntament de Barcelona
ha preparat una reforma
integral del mercat de
l’Abaceria, a Gràcia, per
adaptarlo al segle XXI: la
planta baixa es reconvertirà
per allotjar un innovador
espai de 350m2 que acollirà
cooperatives de productors
de proximitat i també
un supermercat de 750m2.

Vila va perdre a Barcelona Retallades que surten cares

Santi Vila, conseller de Cultura, que recentment
va manifestar la seva intenció d’aspirar a l’alcaldia
de Barcelona com a candidat del Partit Demòcrata

Català (PDC) –la formació substituta de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC)–, no va aconseguir
precisament a la ciutat de Barcelona un bon resultat en
les primàries en les quals aspirava a presidir el consell
nacional del nou partit. De fet, les va perdre clarament:
va obtenir 198 vots, el 35,68%, enfront dels 306, el 55,14%,
deMercè Conesa, l’alcaldessa de Sant Cugat Vallès i
presidenta de la Diputació de Barcelona, que finalment
serà la presidenta del consell nacional del PDC. És ben
cert que en aquesta ocasió no s’estava elegint el candidat
del partit a l’alcaldia de Barcelona i que, per tant, aques
tes primàries no tenen res a veure amb les que en principi
se celebraran d’aquí un any, llavors sí específicament
per triar el substitut de Xavier Trias, però no deixen de
ser un indicador a tenir en compte.

L’ajuda a l’atenció a ladependència és rendible.No
hoésnomésperqüestions ètiques,morals i soci
als, sinó tambédesdel puntdevista econòmic.

Unestudi de laFundaciód’Estudis d’EconomiaAplicada
deixa clar que, desquees vanengegar la llei dedependèn
cia (20062007) i el sistemad’atenció a lapoblació afecta
da (SAAD), la despesa enels comptes sanitaris relatius a
l’hospitalització s’ha reduït, ja quehihahagutmenys in
gressos i hanestatmés curts.Ambel SAAD,hanbaixat un
11%els costosd’hospitalitzacióde lapoblaciódependent,
la qual cosa suposauns2.000milionsd’euros.Aquesta
quantitat equival aun28%dels 7.000milionsque s’han
destinat al sistemadedependència. L’estudi revela que,
quan les retallades vanarribar a aquesta àrea, les despeses
derivadesd’ingressoshospitalaris van tornar a incremen
tarse.Aquest treball hauriade ser tingutmolt en compte
perpart dels responsablespolítics quanesplantegin
peron retallar i comaconseguir estalvis significatius.
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Morir per la creu
La consternació per l’assassinat
d’un sacerdot al nord de França
contrasta amb les incomptables
morts i atrocitats patides per la
secular població cristiana que
habita els territoris ocupats
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M’agrades quan calles
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brosos episodis en què la veu
de les dones ha estat menystin
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“És que les dones són unes
garlaires. Xafardegen, comare
gen, cotorregen: tres verbs que
signifiquen “parlar de manera
excessiva i sense dir res interes
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que el llenguatge associa al sexe
femení (xafardejar deriva llu
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Bilbao acull una mostra d’escul
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qualsevol altra persona, peces
que poden incomodar i fins i tot
arriben a espantar. PÀGINA 35
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Tres anys de ‘Jefecito’
Els mesos de dubtes i negocia
cions amb el Juventus italià
han finalitzat amb l’anunci de la
renovació del contracte de l’ar
gentí JavierMascherano amb el
FC Barcelona per tres tempora
des més, assegurant així la pre
sència d’un jugador vital en
els triomfs dels últims anys
pel seu paper tant dins com
fora del terreny de joc. PÀGINA 40
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L’estafa dels segells
L’Audiència Nacional ha con
demnat a penes d’entre 2 i 12
anys els responsables de la
bombolla filatèlica d’Afinsa, per
robar gairebé 200.000 inversors
mitjançant una “maquinació
enganyosa” consistent en una
estafa piramidal. PÀGINA 46



30 LAVANGUARDIA DIJOUS, 28 JULIOL 2016

RobertoBolle,
la dansaque
ompleestadis

L’estrella de la Scala protagonitza demà
a Peralada una gala amb grans ballarins

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’ italià Roberto
Bolle (Casale
Monferrato,
1975)ésunade
les grans es
trelles de la

dansamundial.EstrelladelaScala
de Milà i ballarí amb les compa
nyiesmésimportantsdelmón,des
defaanyshaaprofitatelseutalent,
el seu atractiu físic i la seva enor
me simpatia per acostar la disci
plina a tothom a través de grans
esdeveniments més típics d’una
estrelladelpopodelrockqued’un
ballarí clàssic. I li ha donat molt
bonresultat: senseanarmés lluny,
acaba de reunir 14.000persones a
l’ArenadeVerona. És tanpopular
que laRai 1, elprincipal canalde la
televisió pública italiana, li ha
donat, després de l’estiu, una nit
de dissabte, ambmàxima audièn
cia, perquè mostri la dansa que
ell decideixi. Però, curiosament,
a Espanya amb prou feines s’ha
prodigat: va estar a Sevilla el

1998, quan era un jovenet, ambun
Don Quixot. I, per fi, demà torna.
Al Festival Castell de Peralada,
on protagonitzarà una d’aquelles
grans gales amb què conquista
estadis: Roberto Bolle and
friends.
Serà una gala en què, segons va

explicarahirenunarodadeprem
sa al jardí de l’Istituto Italiano di
Cultura de Barcelona –va arribar
una hora tard pels retards aeris–,
hi haurà dansa per a tots els pala
dars.“Aquestesgales–explicaBo
lle dret i amb elmicròfon a lamà–
van néixer fa 15 anys a Itàlia per
què volia treure la dansa fora dels
grans teatres, la Scala o el Royal
Ballet, on ballava habitualment.
Volia ballar duets i coreografies
quem’agradavainterpretar, i tenir
elmeugrup. Primer vamballar en

llocs petits, i al cap de poc temps,
en vista de l’èxit, vam aconseguir
portar aquestes gales a llocs real
ment increïbles, com el Colosseu
de Roma, la vall dels Temples
d’Agrigent, la plaça delDuomode
Milà, la de SantMarc, deVenècia,
l’ArenadeVerona... S’haconvertit
en un esdeveniment que cada ve
gada recull l’entusiasmedemilers
de persones. El que, des del co
mençament, sempre he buscat
amb la gala és una gran qualitat
d’artistes internacionals, els mi
llorsenel repertoriqueballen,en
cara que el públic no els conegui.
Una gran qualitat en els artistes i
enlescoreografies.I lavarietat:un
repertori que va del clàssic al mo
dern i al contemporani per acos
tarse a la sensibilitat dequalsevol
espectador. Perquè a les places hi
ha milers d’espectadors, i és una
manera d’acostarla a gent que no
aconsegueixen anar als teatres
tradicionals”.
Iexplicaquea lagalaelsnouba

llarins protagonitzaran peces que
van des del repertori clàssic, com
elDonQuixot iLecorsaire,dePeti
pa, i Diana y Acteón, d’Agrippina
Vaganova, passant pel neoclàssic,
com L’Arlésienne i Proust, ou les
intermittencesducoeur,deRoland
Petit, i la New Suite, de William
Forsythe, finsalmésmodern,com
Celis, Christopher Wheeldon i,
fins i tot,Prototype, el solo d’ober
tura a càrrec de Bolle mateix, una
coreografiadel2013deMassimili
anoVolpinienquèeldivoballada
vant els efectesdigitalsd’unapan
tallade ledsultramoderna.
Fins i total finalde lagalaBolle i

Viktorina Kapitonova, del Ballet
de Zuric, ballaran un gran pas à
deux ple d’humor: “Es riu del ba
llet clàssic, pren referentsdeGise
lle, El llac dels cignes, l’estereotip
de laballarinaclàssicaper ferbro
ma”, explica Bolle. I afegeix que a
les gales li agrada transmetre, als
números que fa, estats d’ànim i
emocions: “Vull mostrar les me
ves diferents cares com a artista.
Per això,Prototype és una peça en
què hi ha una part tècnica, de cor
poreïtat acadèmica de la dansa;
L’Arlésienneésmolt forta idramà
tica, i porta el protagonista al suï
cidi final; Proust és un pas à deux

Cultura
Els festivals de l’estiu

Roberto Bolle i els ballarins de la gala ahir a Barcelona

L E S E S T R E L L E S

AmbRobertoBollehihaurà
demàaPeraladavuitballa
rinsmésenescenaperpro
tagonitzar lesdeupecesdel
programa,quevandePeti
paaForsythe i anúmerosde
dansacreatsaquestamatei
xadècada.Vuitballarins
ambnompropique treba
llenenalgunsdelsconjunts
més importantsd’Europa i
elsEstatsUnits.Potser la
quepot resultarmésprope
raalgranpúblicés lanord
americanaSarahLane,de
l’AmericanBalletTheatre
deNovaYork: al cap ia la fi,
LanevaballarEl llacdels
cignesambÁngelCorellaal
Liceu faquatreanys,però,
sobretot,Laneés laballari
naquevadoblar lesescenes
dedansadeNataliePort
mana lapopularpel∙lícula
Cignenegre... i quedesprés
esvasorprendrequePort
mandiguésquehavia treba
llat tantperballara lapel∙lí
culaperquèengairebé tota
ladoblavaella.
Amés,ballaranalgran
escenaridePeraladauna
estrellade laScalacomel
letóTimofejAndrijaschen
ko, ihi seran l’alemany
ChristianBauch i la russa
IelenaVostrotina,delSem
peroperBalletdeDresden.
Tambéhiactuaranel cana
dencMatthewGolding,del
RoyalBallet londinenc ique
tambévaballarambCore
lla; el cubàOsielGouneo,
queésalDenNorskeBallet
d’Oslo, ihihauràduesballa
rines russesmés, lanaciona
litatqueguanyade llarga la
gala:ViktorinaKapitonova,
delBalletdeZuric, iAnna
Tsigankova,delBalletNaci
onald’Holanda,queahires
declaravaaclaparadade la
gentquevanreuniraVero
na idelqueadmirenels
italiansaBolle: “Totaixòés
comunconcertderock”, va
concloure. MARC ARIAS

Roberto Bolle ahir a Barcelona

COM UNA ESTRELLA DEL POP

L’espectacle
acaba de reunir
14.000 espectadors
a l’Arena de Verona



DIJOUS, 28 JULIOL 2016 C U L T U R A LAVANGUARDIA 31

masculí, amb una intensitat emo
tiva, un combat entre dos àngels
molt fort, i l’últimpasadosmostra
el costat irònic de la dansa i el ba
llarí. Regalant aquesta gran varie
tat, a Itàlia aquesta gala té un gran
èxit i acostamolta gent a la dansa;
és gairebé un esdeveniment pop, i
faquegentquenohavistmaidan
sa l’estimi”.
Bolle no es considera l’hereu de

Nuréiev i Baríxnikov: “Són mites
absolutsperami;noensóccaphe
reu, però sí que faig tot el que puc
per enderrocar les barreres que
pot tenir un ballarí clàssic, anar
més enllà del que es pot fer. Faig
grans col∙laboracions ambartistes
com Bob Wilson, Bruce Weber,
Annie Leibovitz, Peter Greena
way, campanyes de moda... Amb
aquesta gala he volgut enderrocar
la barrera portant la dansa a llocs
onnohavia arribatmai fa 20 anys,
coml’ArenadeVerona.Feralguna
cosa amb el poder mediàtic que
tinc per aconseguir coses que no
s’hanfet finsara”.Labellesafísica,
reconeix, l’ajudaateniraquestpo
dermediàtic.“Labellesa, lacorpo
reïtat i l’harmonia són valorsmolt
importants per a la dansa, que s’hi

basa, i són valors de la societat en
què ara vivim. I la moda, les cam
panyes fotogràfiques i els artistes
d’altnivellveuenl’estèticacomun
granvalor. Segur que ésuna ajuda
molt important, vivima la societat
delaimatge.Peròsiaixòésveritat,
i no ho nego, al darrere hi ha una
gran determinació i un gran tre
ball sense els quals no es podrien
mantenir determinats resultats
durant tants anysdecarrera”.
Es tracta d’una bellesa, una de

terminació i un treball que també
ha utilitzat amb força en la faceta
social. “Als24anys jaemvaigcon
vertir en ambaixador de bona vo
luntat de l’Unicef, vaig anar al Su
dan del Sud i a la República Cen
treafricana, dels països més
pobresdelmón,realitatsmoltdifí
cils,dures,arecollir fonsperaells.
Després he fet molts espectacles
peralFonsdel’AmbientItalià.Ara
col∙laboroambSavetheChildreni
sortirà un llibre per a nens. Crec
que és important que algú com jo
sigui un exemple per a tants nens,
joves i persones.Tenint tanta visi
bilitat, puc tenir un paper social
important. Intentodesenvolupar
lo tanbécompuc”.!

#tuitsdecultura
@mariusserra
Màrius Serra Escriptor

La discrepància és la base de la
convivència. Felicitats a Javier
Pérez Andújar@sanadrianfever
per l’encàrrec del pregó de laMercè

@Tornielli
Andrea Tornielli Periodista

Francisco: “El mundo está
en guerra, pero no de religión”
@vatican_es

@FrancescSeres
Francesc Serés Escriptor

Glups. Acabo de trucar a algú
que no tenia el meu número i
a la pantalla del mòbil li ha sortit:
“Pot ser Francesc Serés”.

@lopezdeayala
López de Ayala Cinèfil

Cálida bienvenida a ORPHANIC,
nueva revista de crítica cine, obra
de@JordiCostaVila y sus alumnos
de@deescritores.

Julià Guillamon

Comptar poncelles

Ha fet un dia d’una calor africana.
Cap a quarts de deu, com qui no
vol la cosa, trec el cap per darrere
de lamitgera de vidre armat i salu

do, a l’altre costat de la terrassa, els veïns Ri
card iAnnaqueprenen la frescaqueno fa.Vaig
picant flocs de cereals d’un bol, fentme el dis
tret, mentre parlem de la calorada. I, de segui
da que puc, trec el tema. Resulta que tinc unes
dàlies precioses, n’he tingut curadies i dies. En
Ricard ja ho sap, perquè, quan no he pogut pu
jar a regarles, li he fet un truc perquè entrés a
casa i aboqués un pot d’aigua a cada test. I ara
em sap greu, perquè no podré cuidarme’n
com caldria i he pensat que potser les podrien
acollir a la seva terrassa. Que no donen feina,
només cal regarles una mica, mirant de no
mullar les fulles perquè no agafin fongs. Que
després de la primera florida tornen a estar
aponcellades i que em fa mal al cor haverles
de tallar.Quenocal que les entrin totes, queels
passaré només els millors testos i les plantes
més verdes.
Jo vinc d’un temps en el qual hi havia un

mercadeig de plantes intensíssim. La meva
mare, la meva àvia i totes les veïnes del carrer
es passaven la vida admirant els testos dels al
tres. Hi havia un transvasament constant de
plàntules i esqueixos, acompanyat d’una lite
ratura vegetal inesgotable. Si la planta que
s’oferia en amistat era unamarquesa, de grans
fulles com pàmpols d’elefant, el consell no fa
llavamai: “Si vols que es faci ben gran i ben llu
ent, has d’enterrar al test un fetge i un pedrer
de pollastre”. “Un fetge i un pedrer?”, pregun
tava esverada la veïna, que un cop que havia
comprovat l’eficàcia del remei repetia la reco
manació a d’altres senyores. “Has de girar el

test perquè la planta es faci rodona”, si era una
fúcsia. “Si vols que faci les flors blaves li has de
posar sulfat de ferro [oplantarla enuna llauna
rovellada]”, si era una hortènsia. “L’has de re
gar amb aigua de pluja”, si era una azalea. En
Ricardm’ensenya unes esparregueres que té a
la terrassa. “No les trobaràs a cap garden! Se
n’ha perdut lamena. Són les plantes que hi ha
via a l’entrada del cine”. Els pares d’en Ricard
van tenir molts anys el cinema del poble.
Aquestes esparregueres són una deixa d’un
món que no existeix.
L’endemà al migdia, tal com vam quedar en

la nostra conversa nocturna, en Ricard ve a
buscarelsquatre testos amb lesdàlies.Emsen
to una mica culpable per l’ensarronada, i no
més entrar a casa començo a dirmeravelles de
les plantes.Aleshores emsurt ungest que, com
les esparregueres del cinema Mariné, ve d’un
passat perdut.M’acosto a una de les tiges –una
dàlia cactus blanca que aquest any ja ha fet tres
flors– i començo a comptarne les poncelles,
en veu alta, com havia vist fer a la meva àvia, a
lamevamare i a les veïnes del carrer.M’emba
lo i compto les de tots els altres testos. És un
gest que ve de quaranta o quarantacinc anys
enrere, quan semblavaque resnocanviaria, les
poncelles representaven la continuïtat del
món i una confiança, tranquil∙la, inalterable,
en el futur. !

Hi havia un transvasament
constant de plàntules i
esqueixos, i una literatura
vegetal inesgotableMARC ARIAS

POPULARITZAR UNA DISCIPLINA

“Les gales són unamanera
d’acostar la dansa a gent
que no aniria a un teatre líric”

BARREJA DE GÈNERES

AlprogramadePeraladahiha
dansapera tots elspaladars,
desdeclàssica fins aactual

LA IMPORTÀNCIA DE LA BELLESA

“La bellesa ajuda, però
sense determinació i treball
no hauria durat tants anys”


