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Vall d’Hebron, el conjunt
sanitari més potent de

Catalunya i en els primers llocs
europeus en algunes especialitats
i en recerca, té plans
i pressupost per mi
llorar la seva atro
tinada estructura
aquests propers
cinc anys. PÀGINA 28

LA SEGONA

Els dissabtes de Twitter

LAhistòriaescriuràqueDonaldTrumpvaguanyar
leseleccionsperquèvaserelprimercandidat
electoralquevaentendrelespossibilitatsdeTwit
ter ivasaberenviarelsmissatgesadequats.L’única

objeccióésqueunapartdelcontingutdelsseustuitserafals i
que,amés,aquestaformadecomunicaciólivapermetreno
haverdesotmetre’salcontrastd’opinionsambelsperiodis
tes.L’arribadaalaCasaBlancanohasuposatuncanvi
d’aquestaestratègia, rerelaqualhihaSteveBannon,maquia
vèl∙licpersonatgecapaçdeculpardelacrisidel2008lacultu
raprogressistaenllocd’assenyalarelneoliberalismeeconò
mic.NodeixadesersorprenentqueBannondefensiqueThe
NewYorkTimesvatenirunaresponsabilitatmésgranque
GoldmanSachs,peraquipercertvatreballar,eneldesastre.
TwitterconfiaqueTrumpsiguielseumillorpublicistaper

créixer.Elnombred’usuarisambproufeinesarribaals300
milions(envaarribaratenirgairebéeldoble,peròmolts
usuarisn’hansortitper l’agressivitatdelaxarxasocial)en

frontdelsgairebé2.000milionsquetéFacebook, ielsbenefi
ciseconòmicsnosónelsesperats.Quanesvansaberelsresul
tatsdel2016, lesaccionsvancaureun10%mentrelapublici
tataTwitterbaixavaun7%.JackDorsey,cofundadordela
companyiaiactualCEO,vadeclararalsanalistesqueningú
nopotdubtardelasevainfluència ivaposarTrumpcoma
exemple,assenyalantqueTwitterencarnal’esperitdel’era
globaldesprésdelseuimpacteenleseleccions.
ElpresidentdelsEstatsUnitsacostumaaenviarelsseus

tuitsdesprésdellegir lapremsaiveurelatelevisióal’hora
d’esmorzar.Elproblemaésdissabte,quanredactaelsmissat
gesmésexplosius,algunsdeliteralmentforassenyatscomel
quedeiaqueObamaelvaespiar.Elmotiu?Dissabtenoels
revisaelseugendre(iassessor)
JaredKushner,perquèlaseva
religió juevali impedeixdetre
ballareldiadelsàbat.Lareligió
noajudaTrumpniTwitter.
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El director veneçolà inicia
amb l’Orquestra Simón Bolí

var al Palau una gira europea en la
qual s’atreveix a oferir en temples
del classicisme com
Viena o Hamburg la
seva versió de la inte
gral de les simfonies
de Beethoven, la Gio
condamusical.PÀG.32
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El primer pressupost post
Brexit, elaborat per Ham

mond (61), hadut elGoverna la seva
principal crisi fins al moment. May
s’ha vist forçada a re
cular després que un
centenar de diputats
es rebel∙lessin contra
la pujada d’impostos
alsautònoms.PÀGINA4
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El Tribunal Constitucional
va destituir ahir Park (65)

per la seva complicitat en l’escàn
dol de corrupció més important
querecordenelssud
coreans. La decisió
vadesencadenarvio
lents xocs amb la po
licia que van acabar
ambdosmorts.PÀG.8
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Germán Cardona, el cone
gut com el “Madoff espa

nyol”, va ser condemnat ahir a
mésde13anysdepresóperdiver
sos delictes com es
tafa. L’inversor va
robar uns 350 mili
ons d’euros a uns
180.000 petits in
versors. PÀGINA 56

v

Victòria de les
elèctriques
L’Ajuntament barceloní
haurà de repetir el concurs
de subministrament elèctric
de la ciutat després que un
jutge hagi considerat que les
clàusules que exigien a les
empreses participants un
compromís actiu amb la
pobresa energètica no s’ajus
ten a la llei, tal com defensa
ven Gas Natural i Endesa.

L’enciclopèdia i el ministre L’àrbitre importa aMadrid

Serministrenoés fàcil, i serministreportaveuencaraho
ésmenys.Hohacomprovat l’actualministred’Educació,
Cultura iEsport, ÍñigoMéndezdeVigo, i aixòqueal

portaveudelGoverncentralno li sapgreureconèixerqueno
sap la resposta.Hohaditdiversesvegadesenelsquatremesos
queportaenel càrrec.Ahir lapreguntavaserpernota, encara
queversés sobreunassumptehabitual, eldesafiament sobira
nistacatalà.Es referia lapreguntaaunarespostadelGovern
espanyola laComissiódeVenècia–organismeconsultiudel
Conselld’Europa–sobre la reformaqueva feral seudiadel
TribunalConstitucional, i queal∙ludeixqueenel casque l’apli
cacióde l’article 155de laConstitucióno fos suficient, es recor
reriaal 116, sobre l’estatd’alarma,excepció i lloc.Méndezde
Vigovarespondre: “Nosabiaquanvaigacceptarel càrrecque
haviadeser l’enciclopèdiabritànica”. I,malgrat reconèixer
queésconstitucionalista, vaassumirquenoenteniani idea.
Unaaltrapregunta, aquestavegadasobreels símbolsdel fran
quisme, també lavadespatxarassegurantquenoensabia res.

La sensacional remuntada del Barcelona contra el
PSG ha estat analitzada d’unamanera radicalment
diferent a la premsa francesa, més pròxima al

conjunt parisenc, i en els mitjans de comunicació més
propers al Reial Madrid. Mentre a França, en línies ge
nerals, amb prou feines s’ha posat l’accent en la tasca del
col∙legiat alemany Deniz Aytekin, especialment dijous,
aMadrid s’han abocat rius de tinta i s’han dedicat hores
de ràdio i televisió a jutjar de manera crítica les decisions
de l’àrbitre, en un intent de restar legitimitat al triomf
barcelonista. Al mateix temps que al principal diari es
portiu francès, L’Équipe, es puntuava l’àrbitre amb un 6,
els mitjans quemés aplaudeixen elMadrid reflectien
possibles conseqüències per al col∙legiat, a qui veuen un
temps a la nevera (sense arbitrar a Europa en l’argot fut
bolístic). Això contrasta amb les felicitacions per la victò
ria del Barça que va rebre el madridistaMariano Rajoy
per part del president del Consell Europeu, Donald Tusk.
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volmés acció
L’exgoverna
dor de Califòr
nia, que manté
un agre en
frontament
amb Donald
Trump, es
planteja tornar
a la política.
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INTERNACIONAL

Trump, sota sospita
Creixen els dubtes sobre la
veracitat de la denúncia del
president dels EUA que afirma
que va ser espiat durant el man
dat d’Obama, una acusació que
o bé és falsa o bé evidencia
que existien motius seriosos
per investigarlo. PÀGINA 9

POLÍTICA

L’economia i prou
Mentre l’economia vagi bé, a
Rajoy no el preocupa la possi
bilitat que Ciutadans trenqui
el pacte d’estabilitat. PÀGINA 16

EDITORIALS

Els temes del dia
Lamodificació de l’ordenança
de convivència cívica del con
sistori barceloní, i la destitució
de la presidenta de Corea
del Sud, Park Geunhye, per
un cas de corrupció. PÀGINA 20

OPINIÓ

La lliçó d’Azorín
Juan José LópezBurniol recor
da el literat de la generació del
98 el cinquanta aniversari de la
seva mort, i aprofita per recor
dar les seves idees aplicades a
l’actualitat política: “A Espanya
han tornat, un segle després,
foscos nuvolots semblants als
que desencadenaren la tempes
ta del 98. En efecte, reduït el cos
espanyol –segons Ortega– “a la
seva nadiua nuesa peninsular”,
sembla que està arribant al seu
clímax el procés de “dispersió
intrapeninsular” iniciat ja fa
molt de temps”. PÀGINA 25

TENDÈNCIES

El corall es torna blanc
La Gran Barrera de Corall aus
traliana, de 2.300 km de llarg,
es torna blanca a causa de l’es
calfament de l’aigua. PÀGINA 29

CULTURA

Accent italià
El Teatre del Liceu va presentar
ahir la pròxima temporada,
que inclou tretze òperes amb
una presència abundant d’au
tors italians comDonizetti,
Verdi, Rossini, Monteverdi,
Giordano i Puccini. PÀGINA 34

ESPORTS

El clàssic surt de viatge
Barça iMadrid s’enfrontaran
aquest estiu en territori dels
EUA, en un partit amistós al
Hard Rock Stadium deMiami
que farà realitat el somni de
molts aficionats nordameri
cans i de no poques empreses
comercials que faran un bon
negoci amb aquesta versió des
cafeïnada del clàssic. PÀGINA 45

ECONOMIA

La Fed apujarà tipus
Amb l’economia dels Estats
Units ben greixada, l’atur
estabilitzat per sota del 5%
i una creació d’ocupació cons
tant, tot apunta que la propera
setmana la Fed pujarà els tipus
d’interès, una decisió que ja
va reclamar Donald Trump
l’any passat. PÀGINA 55



34 LAVANGUARDIA C U L T U R A DISSABTE, 11 MARÇ 2017

Màrius Serra

Jornades
passables

Els Amics de les Arts publiquen
un nou disc, Un estrany poder.
És una primavera molt intensa
de novetats discogràfiques per

part demúsics catalans: Txarango, Blau-
mut,JoanRovira... tothomtreudisc.Com
que lamúsica tendeix a fomentar la repe-
tició d’una manera més marcada que al-
tres disciplines artístiques, un dels mo-
ments més especials és escoltar les can-
çonsperprimeravegada.De fet, lagirade
concerts no acostuma a començar fins
unesquantes setmanesdesprésde la seva
sortida del disc perquè els seguidors fi-
dels es familiaritzin amb les noves can-
çonsinohivaginverges.Cadacopquees-
coltem una cançó no només penetrem
mésenelsseusmisteris, sinóquehiadhe-
rim més coses de l’àmbit personal: re-
cords, ressons, associacions imprevis-
tes... Per això la primera audició de les
cançons que ens agradaran és com la pri-
mera vegada que veiemalgú ambqui tra-
varemamistat.
Un estrany poder conté algunes can-

çons tan extravertides com l’amic simpà-
tic d’una colla (les videoclipades El seu
granhitoLescoses) id’altresqueresulten
menys directes. Jo ja veig a venir que em
farémoltamicd’Elvent tallant, unaadap-
tació d’un poema de Kafka (Wunsch, In-
dianer zu werden) que parla d’un indi
alliberat en el seu galop. Els Amics l’han
enregistrada acompanyats pels seixanta
músics de l’OBCdirigits per JoanMarto-

rell, i els arranjaments d’Enric Palomar
acompanyen la melodia del quartet a tot
galop, fins al punt queet sents dalt del ca-
vall. Una delícia simfònica que ens apro-
ximademanera joiosaa la llibertatagora-
fílica. Altres cançons del disc tenen una
estructura de conversa, amb l’alternança
de les quatre veus marca de la casa. De
sobte, l’acumulacióderèpliquesdelsqua-
tre interlocutors conflueix en un sol crit
compartit, una tornada forta que harmo-
nitza les veus i es repeteix força vegades.
Apologia de la ingenuïtat és una d’aques-
tes cançons que semblen extretes d’una
escena teatral. O dues, perquè són dues
les animades converses de veïns que des-
emboquen en una alentiment musical
quereclamanoferapologiade la ingenuï-
tat i s’enlaira en una tornadamolt actual.
Lacançó s’emmarcaenelpasde la joven-
tut a la maduresa: “Però no fem apologia
de la ingenuïtat, a veure si amb tantes ga-
nesdeviureprendremtotsmalquandes-
cobrim la gran veritat. Hi ha dies que no
passa res!”. Després de la primera torna-
da, la segona conversaderiva cap a la cre-
ació d’un eslògan que em sembla profun-
dament contemporani: “Novolemapolo-
gia de la ingenuïtat, i desitgem que la
monotoniausrepodreixiatotselsquedo-
neu pel sac. Visca els dies que no passa
res!”, clamen les quatre veus amicals als
quatre vents. Reiteradament. Tot i que el
context de la cançó sigui un altre, resulta
inevitable pensar que vivim un empatx
generaldejornadeshistòriquesivictòries
esportives prodigioses. La hiperactivitat
estàsobrevalorada.Hodicjoquevaignéi-
xerunudemaig i janoheparatmai.Al fi-
nal, trobema faltardiesquenopassi res.

Preveigqueemfaréamicd’‘El
venttallant’,unaadaptació
quefanElsAmicsdelesArts
d’unpoemadeKafka

El Gran Teatre presenta una temporada en què predomina l’òpera italiana,
no hi ha peces del segle XX i entre les grans veus brilla la de Jonas Kaufmann

ElLiceumés italià

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Molt italiana, amb veus
enormes i sense òpera
del segle XX ni del
XXI. El Gran Teatre
del Liceu va presentar

ahir la seva pròxima temporada, que in-
clou13òperes–quatreenversióconcert–
entre les quals predomina l’accent italià.
Hi haurà nimés nimenys que tresDoni-
zetti i dosVerdi, i obresdeRossini,Mon-
teverdi, Giordano i, evidentment, Pucci-
ni. Això suposarà títols tanpopulars com
el verdià Un ballo in maschera –aquesta
vegada sense les tasses de vàter deCalix-
to Bieito–, laManon Lescaut de Puccini,
L’elisir d’amore iLa favoritedeDonizetti
–el Liceu recupera elsmuntatges deMa-
rio Gas i Ariel García Valdés, respectiva-
ment– i l’Andrea Chénier de Giordano.
Per sort, el país on va néixer l’òpera dei-
xaràllocperaunHändel–l’Ariodante,di-
rigit per William Christie, que debuta al
Liceuambel seuconjuntLesArtsFloris-
sants–, un Gounod –Roméo et Juliette–,
un Rubinstein poc interpretat fora del

móneslau–laromànticaEldimoni, sobre
l’obsessióamorosa–iunWagner,Tristan
und Isolde, amb direcció escènica d’Àlex
OllédeLaFuradelsBausiamblaprodigi-
osa IréneTheorincomaIsolda.
Perquèdegransveusnoenfaltaranala

novatemporada,començantperladeJo-
nas Kaufmann, que debuta en una òpera
escenificada al Liceu amb tres funcions

de l’AndreaChénierqueseran lesmésca-
res de l’any: els preus per veure i escoltar
el divo bavarès van dels 19 als 350 euros.
Kaufmann actuarà en aquesta gran pro-
ducció que arriba del Covent Garden
ambdirecció escènicadeDavidMcVicar
juntament amb la soprano Sondra Rad-
vanovsky, a la qual tambéespodrà escol-
tar en versió concert en elPoliutodeDo-

nizetti, unahistòriade fidelitat idesamor
durant la persecució dels cristians a Ar-
mènia.El tenorpolonèsPiotrBeczala se-
rà Riccardo aUn ballo in maschera –una
producciódeTolosadeLlenguadociNu-
rembergqueobriràoficialmentlatempo-
rada– ienprincipi ambell, comaRenato,
hi haurà el baríton rus Dmitri Hvoros-
tovski, que el desembre va anunciar que
nocantariaòperaescenificadaenel futur
immediat pels problemes d’equilibri que
liprovocauntumorcerebral.ElLiceuex-
plica que continua endavant amb el seu
compromís tant aUn ballo... com a El di-
moni, unprojectemoltpersonal.
Amésamés,LiudmilaMonastirskaia i

Gregory Kunde protagonitzaranManon
Lescaut, ielbaixrusIldarAbdrazàkovse-
rà Attila en l’òpera homònima de Verdi
enversióconcert.Elsencarajovesperòja
aclamats Saimir Pirgu i Aída Garifúllina
seranelsRoméoetJuliettedeGounod, i la
mezzo revelació francesa Clémentine
Margaine protagonitzarà La favorite
amb el tenor Michael Spyres. Com que
araperaranohihadinersperduraterme
elprojected’òpera estudi ambquè somia
la directora artística del Liceu, Christina
Scheppelmann, per formar joves can-
tants, llibretistes i compositors, farà un
experiment a l’inici de la temporadaamb
una sàtirade la vella aristocràcia, Il viag-
gio a Reims de Rossini, en la qual unirà
veus veteranes com Irina Lungu i altres
de jovesquehaseleccionatenaudicions i
que vindran una setmana abans que la
resta per formar-se amb el director d’es-
cenaEmilioSagi.
En dansa, hi haurà tres conjunts euro-

peus: Le ballet du Grand Théâtre de Ge-
nèveambRomeuiJulieta, l’EifmanBallet
rus amb Anna Karènina i Les Ballets de
Monte-Carlo amb Le Songe, de Jean-
Christophe Maillot a partir del Somni
d’unanitd’estiudeShakespeare.Itornarà
ITDansa.Finalment, hihaurà recitals de
PlácidoDomingo –de sarsuela–,Magda-
lena Kozená –que barreja flamenc i bar-
roc– i JosepBrospels seus 25 anys. Jordi
Savall dirigirà ensalades del segle XVI, i
Josep Pons, poemes simfònics i l’Així
parlàZaratustradeStrauss.!

PATRICE NIN

Una escena del muntatge d’Un ballo inmaschera, que protagonitzarà el tenor Piotr Beczala

L’Estat, tresmilionsmés al Liceu
!Elpatronatde laFundaciódel
GranTeatredelLiceu, enquèhi
harepresentatsMinisterideCul-
tura,Generalitat,Ajuntament i
DiputaciódeBarcelona,haapro-
vatperunanimitat elpressupost
del coliseu líricpera la temporada
2017-2018,unpressupostde46
milionsd’eurosquesobreelpaper
implicaqueelMinisterideCultu-
raatendrà les reivindicacionsdel
Liceu iposaràdesd’aquest any
tresmilionsd’eurosmésper tem-
poradapercobrir eldèficit estruc-
turaldel teatre, queenaquest2017
hade fer frontacrèdits contrets
durant la crisi, compromisosamb
els treballadors i inversionsenun

edifici queesvareobrir ja fa20
anys.Ambaquests tresmilionsa la
fundació i450.000mésaddicio-
nalsperalConsorcidelLiceuper
invertir en l’edifici –la restad’ad-
ministracionsenposaran550.000
més–, elministeri arribariaal45%
de les subvencions totalsque li
corresponenestatutàriament. Si
rebésaquests fons, quevandesti-
nats aamortitzardeutes i a activi-
tatordinària, elLiceuaconsegui-
riaunequilibri econòmicestable,
peròdependràques’aprovinels
pressupostosgeneralsde l’Estato,
encascontrari, queelministeri
busqui fórmulesalternativesper
injectar-los.

Sondra Radvanovsky,
Piotr Beczala i Dmitri
Hvorostovski figuren en
el batalló de divos


