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Una gran llegenda del cine
ma, Kirk Douglas, fa cent

anys. Un segle de vida en el qual,
explica en una entrevista conce
dida a La Vanguar
dia, el seu objectiu
més important ha
estat posar fi a les
llistes negres deHo
llywood. PÀGINA 30

LA SEGONA

Unmón sacsejat, no remenat

ELdiariPolitico, fundatperdosperiodistesde
TheWashingtonPost, ésunapublicacióde
referèncianonomésa la capitaldelsEstats
Units, sinó tambéaBrussel∙les.Aquesta setma

nahaelaboratunrànquingdelsdirigentsmés influents
d’Europa–unperacadascundels28païsosde laUE– iha
situat a la llistaAdaColau, aquiqualificade“líderpopu
lar, oberta i independentambunapoderosaveu”.Entre
els elegitshihamandatarisd’esquerres, coml’alcaldede
Londres, SadiqKhan, i dedretes, coml’euroescèpticpolo
nèsJaroslawKaczynski i fins i tot controvertits empresa
ris, comMichaelO’Leary,presidentdeRyanair.Tots ells,
segonsPolitico, estan“modelant, sacsejant i agitantEuro
pa”, encaraquealmenysenaquestpaísnohemtingutmai
clar si eramillor remenarosacsejar, desquevamdesco
brir en laversiódobladade lespel∙lículesdeJamesBond
quedemanavaelMartini “remenat, no sacsejat”, quanen
l’original expressavael contrari, shaken,not stirred.

Elseditorsdestaquende la tascadeColaualConsistori
barceloní la capacitatd’alterar les coses, posant enrelleu
lesmultes imposadesalsbancs, les limitacionsal turisme
o la retiradadelbust reialdel salódeplens.Lapublicació
laveucom a futurapresidentade laGeneralitat i fins i tot
comcandidataa laMoncloa, enelqueés, sensdubte, un
exercicide fascinacióperquiha fetde l’activisme la seva
carrerapolítica, quanalsEstatsUnits l’establishmentdo
mina l’escena, fins alpuntqueresultaunabromaqueun
delsmagnatsdelpaís, comDonaldTrump,espresenti
comunantisistema.
És realment rellevant lavisibilitatde l’alcaldessa.Tot i

això, el seu reptede futur seràproposarunmodeldeciu
tat clar, transversal i suggeri
dor, on les apostes tinguinmés
entitatqueels gestos, quegene
ri riquesa sensequeaixòsembli
una renúncia ideològica.

v

LasopranoEvelynHerlitzius
és lagrantriomfadorade l’es

trenad’ElektraalLiceu.Lasevaveu
enorme, de timbre gairebé crispat
però capaç de mati
sar, ha aconseguit
una proesa vocal per
al record, a la qual
s’afegeix l’extàtica
dansa final.PÀGINA33
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El nou fitxatge de Donald
Trump es diu Scott Pruitt

(48), un virulent negacionista del
canvi climàtic i flagell de les polí
tiques d’Obama, que
ha estat elegit per
dirigir l’Agència de
Protecció del Medi
Ambient dels Estats
Units. PÀG. 3

v

Marine Le Pen (48), candi
data a la presidència de

França pel Front Nacional, vol
deixar sense escola gratuïta els
fills d’estrangers en
situació irregular.
“Reservarem la soli
daritat per als més
humils d’entre nos
altres”, ha dit. PÀG. 6

v

Fernando Blanco està sent
investigat judicialment

per haver comès una presumpta
estafa basada en una col∙lecta de
donacions per a su
posats tractaments
de la malaltia estra
nya que afecta la se
va pròpia filla, la
Nadia. PÀGINA 26

v

Expansió
paralitzada
Els plans d’ampliació de
DiagonalMar s’han vist trun
cats per l’Ajuntament de
Barcelona, que ha acordat
suspendre l’aprovació defini
tiva del pla especial urbanís
tic amb què els promotors
del centre comercial prete
nien substituir set de les
18 sales de cinema existents
per noves botigues.

Convocatòria ampliada Una esperamassa llarga

Encaraque fins ara la relació entreBarcelona en
Comú i el PSCal si del governde la ciutat discorre
per vies denormalitat, la convivència entredues

formacionsquemantenenactitudsdivergents enmolts
aspectes de la gestiómunicipal dóna lloc a situacionsque,
sense ser greus, posendemanifest certa desconfiança
entre els uns i els altres.Moltes vegades aquesta falta de
sintonia es resol ambun repartimentde competències i
tambédeprotagonisme.Però aplicar aquesta fórmulano
sempre éspossible.Dimecrespassat, per exemple, l’Insti
tut deCulturadeBarcelona remetia una convocatòria de
premsaper a aquestmigdia almonestir dePedralbes: “El
tinent d’alcalded’Empresa,Cultura i Innovació, Jaume
Collboni, faràunanunci rellevant enmatèria cultural”. El
correuelectrònic va ser enviat a les 17.02h.A les 18.24hes
repetia lamateixa convocatòria, però al socialistaCollboni
ja se li havia unit l’oblidat regidorde lesCorts, l’ecosocia
listaAgustíColom.Noés fàcilmantenir els equilibris.

Sembla ser que ara sí, per fi, després de vuit anys
d’obres i de paralitzacions dels treballs que s’han fet
eternes, Girona està a punt de cosir definitivament

una de les cicatrius urbanes que han perjudicat seriosa
ment la vida dels veïns d’alguns barris de la ciutat i, en
particular, els comerciants que han vist commolts dels
seus negocis agonitzaven omorien com a conseqüència
de la impossibilitat de disposar d’un espai públic i uns
accessos en condicions. L’arribada de l’AVE ha augmen
tat el dinamisme de Gironamillorant la connexió ràpida
amb Barcelona i amb França, però l’excessiu temps
transcorregut des que es van iniciar les obres vinculades
a l’alta velocitat ha suposat un viacrucis que, si es com
pleixen els últims compromisos adquirits per Adif amb
l’Ajuntament, està a punt de culminar l’última estació.
Ha estat un preumassa alt, que probablement requeriria
alguna compensació més enllà del nou parc de què
els gironins podran gaudir a la zona afectada.
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INTERNACIONAL

La frontera oriental
Europa fa un nou cop de timó
en la resposta a la crisi de refu
giats i a partir del 15 de març els
migrants que arribin a la Unió
Europea passant per Grècia
seran tornats a aquest país.
PÀGINA 9

POLÍTICA

Solidaritat britànica
Quinze diputats escocesos,
gal∙lesos i irlandesos firmen una
moció a la Cambra dels Comuns
en suport de Carme Forcadell.
PÀGINA 15

EDITORIALS

Deures ajornats
La pròrroga de les mesures
d’estímul acordada pel Banc
Central Europeu; i les lliçons
que cal extreure del cas de la
nena Nadia. PÀGINA 20

OPINIÓ

El polvorí balcànic
IgnacioMartínez de Pisón es
criu sobre Bulgària: “En una
àrea on les fronteres variaven
amb freqüència, l’irredemptis
me ha estat sempre unmal
endèmic: no hi ha país que no
esgrimeixi els drets històrics
sobre algun racó dels països
veïns. Podria semblar que aquell
irredemptisme forma part d’un
passat remot però no és així. Per
culpa seva, més de cent mil
persones vanmorir en una
guerra, la dels Balcans, que va
acabar fa poc més de quinze
anys”. PÀGINA 22

TENDÈNCIES

La més alta de la sabana
La girafa es troba en perill d’ex
tinció després d’haver perdut
gairebé un 40% de la seva po
blació en els últims trenta
anys. PÀGINA 27

CULTURA

El cel de Nova York
L’escriptor i poetaManuel Vilas
presenta Lou Reed era español,
un suggestiu exercici combina
tori de ficció i realitat en el qual
la música i la cultura popular ho
amaren tot. PÀGINA 34

ESPORTS

Homenatge pòstum
El FC Barcelona ha decidit
convidar a la pròxima edició
del trofeu Joan Gamper, que
se celebrarà el mes d’agost del
2017, l’equip brasiler Chape
coense, que va patir al novem
bre un accident d’aviació
quan es dirigia a Colòmbia
per jugar la final de la Copa
SudAmericana contra
l’Atlético Nacional, de
Medellín. PÀGINA 42

ECONOMIA

La pobresa energètica
El Govern central dóna llum
verda que totes les comercialit
zadores elèctriques, que en total
són unes duescentes, es facin
càrrec del bo social, la qual cosa
suposarà, segons el sector, una
aportació d’uns 200milions
d’euros a l’any. PÀGINA 48
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Sergi Pàmies

Conductors cantants

Oberta la temporadaderànquings, les
dades certifiquen que avui és més
important la quantitat que la quali-
tat. Fins fa relativament poc, el ràn-

quing era una selecció que en teoria havia su-
perat un procés de tria que, poc o molt, tenia
uns prescriptors. Cada vegadamés, però, des-
apareixlafiguraprescriptorais’imposala irre-
futable i democràtica veritat quantitativa.
Exemple: hem sabut que el vídeo deYouTube
més visitat és l’entrevista-concert-gag que Ja-
mesCorden fa a la cantantAdele enun capítol
de la sèrieCarpoolkaraoke. 136milionsdevisi-
tes. El resultat no ens in-
formadesihaagradatono
i, per aproximar-nos a un
hipotètic diagnòstic, la
plataforma ofereix la pos-
sibilitat de clicar un polze
cap amunt en senyal d’ad-
hesió (1,7 milions) o un
polzecapavallperexpres-
sar totes les variants aní-
miques que van de l’antipatia fins a l’odi (21
mil). Si no m’he descomptat, queden més de
134milions de visitants que no esmanifesten i
delsquals,pertant,nosabemsielshaagradato
noelvídeo.
Potser existeix un web especialitzat capaç

dedecidir quins són, almargede les visites, els
millors vídeos deYouTube. Peròno cal ser so-
ciòleg per intuir que en el món digital la pres-
cripció és un anacronisme i que la pròpia es-
tructuradelnegociexigeixsubratllar l’evidèn-
cia quantitativa de les visites i pot prescindir
perfectament de la subjectivitat. Per aquesta
mateixa raó se’ns informa de quines són les

cançonsmés escoltades a internet encara que,
d’entrada, faci la impressió que el gustmajori-
tari no coincideixi amb una aproximació a la
música més acadèmicament elaborada. En el
casdelvídeomésvisitat,convéremarcarelmè-
ritdelscarpoolkaraokedeCorden.Ésungène-
rerecent,popularalestelevisionsnord-ameri-
canes i ambdiferents variants (JimmyFallon i
els instrumentsde joguina,perexemple), i que
connecta amb l’hàbit antropològicde cantar al
cotxe amb un gran sentit de l’espectacle i la
identificació. Gairebé tothomha cantat al cot-
xe i el pla fix de dues o més persones cantant

creaunasimpatiainstantània
reforçadapelfetdeveureuna
estrella (Stevie Wonder, La-
dy Gaga o Adele) en un con-
text tan familiar.
És la quadratura perfecte

d’uns ingredients que es re-
forcen l’un a l’altre: simplici-
tatenlaidea,talentenelsper-
sonatges, proximitat en l’ac-

titud i una tecnologia contagiosa per expandir
el resultat gratuïtament. Els quinze minuts
d’Adele i Cordan inclouen diversos gèneres:
confidència, concert, esdeveniment, entrevis-
taiunaoriginalitatques’amplificaatravésdels
comentaris. També és un gènere propens a la
saturació, que corre el risc de desvirtuar-se a
còpiadeparòdies id’imitacions tòxiques.Però
els dos perills del carpool karaoke són a) que
qualsevol es vegi amb cor de cantar conduint i
amargui la vida dels seus acompanyants i b)
que la moda provoqui tants accidents que el
ServeiCatalàdeTrànsitesvegiobligatamultar
els conductorscantaires.

Les dades certifiquen
que avui ésmés
important la quantitat
que la qualitat

Indòmita ‘Elektra’

Elektra

Intèrprets:EvelynHerlitzius,
AdriannePieczonka,Waltraud
Meier,ThomasRandle,AlanHeld,
FranzMazura.OrquestraSimfòni-
cadelGranTeatredelLiceu.Di-
recciómusical: JosepPons.
Dir.escènica:PatriceChéreau
Llocidata: Liceu(7/XII/2016)

JORDI MADDALENO

Quan Richard Strauss va escriure
Elektra (estrenada a Dresden el
1909)vaarribaralímitsonabansno
havia arribat ningú, va traçar una
orquestració portentosa i va entre-
veure amb un policromatisme or-
questral enlluernador els abismes
de l’atonalitat. Una obra mestra,
salvatge i contundent que encara
avui deixa l’espectador clavat a la
seva butaca, comes vapoder veure
a l’estrena a Barcelona del testa-
mentescènicdePatriceChéreau.
El premi per al públic del Liceu va
ser una representació amb rivets
d’històrica. No hi ha paraules per
definir la gesta vocal de la soprano
alemanyaEvelynHerlitzius. La se-
va interpretació d’Elektra deixa
l’espectadorsensealè: veuenorme,
de timbre gairebé crispat, però ca-
paç de matisar (memorable retro-
bament ambOrestes) i fer sevauna
tragèdia grega en tota regla. Acon-
segueix una proesa vocal per al re-
cord. Els seus monòlegs, els seus
duos amb Clitemnestra i Crisòte-

mis, laTotentanzfinal;aquestacan-
tant va néixer per interpretar
aquest paper. La sevamirada extà-
tica plena de vitalitat i catarsi al fi-
nal de l’òpera, ovacionada amb fer-
vor, quedarà en lamemòria dels li-
ceistes com a record de les grans
nits:memorable!
Al seu costat, el triangle femení

que vertebra aquesta tragèdia dio-
nisíaca es va brodar amb l’exultant
Crisòtemis de la sopranoAdrianne
Pieczonka,quevasabertransmetre
amb llumen la sevaveua la germa-
na esperançada que vol evitar l’im-
minent matricidi i en contrast ser
mare i feliç. Unamicamés eclipsa-
davocalmentvaestarlaClitemnes-
tra de la llegendàriaWaltraudMe-
ier,queprotagonitzaunamaremés
humanaqueal·lucinada.Lamezzo-
sopranono va trobar tots els colors
de la partitura, però va brindar en
canvi una interpretaciómagnètica.
Randle va ser unEgist de timbre

incisiu ideal per al covard perso-
natge i va sonar majestuós i noble
l’OrestesdeHeld.Mencióal retorn
del baix-baríton alemany Franz
Mazura, que amb 92 anys va ser el
preceptor d’Orestes. Meravellós el
resultatorquestralambJosepPons
al podi, els acords com cops tur-
mentats, el control de les dinàmi-
ques i la feinacambrísticadelspocs
moments lírics van sonar gloriosos
i exultants; un triomf per als adep-
tes de la casa. Els colors infinits de
l’orquestració i les veus van omplir
90 minuts inoblidables, premiats
ambgairebédeud’aplaudiments.!
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BASADA EN EL LIBRO ‘ ‘MAX PERKINS: EL EDITOR DE LIBROS’’ DEL PREMIO PULITZER A. SCOTT BERG

CONSULTAR CARTELER A

“Una historia estimulante
con dos espléndidos actores”

ROGEREBERT.COM

“Fascinante, lúcida.
¡Que esta película exista
ya es una buena noticia!”

NEW YORK OBSERVER

“Una excelente historia
y un homenaje al arte literario”

CINE PREMIERE

“Se sitúa en la línea
de películas de calidad

como EL DISCURSO DEL REY”
LA VANGUARDIA


