
Dos anys de la tragèdia de Germanwings

L
a presidenta dels Afectats del Vol 
de Germanwings, que aglutina 46 
famílies de les víctimes del tràgic 
accident en què el copilot del tra-
jecte Barcelona-Düsseldorf va esta-

vellar fa dos anys l’avió als Alps, va donar 
ahir un avís en l’acte de commemoració al 
Prat. «Que tothom sigui conscient que el que 
ha passat es pot tornar a repetir», va advertir 
Silvia Chaves. No són paraules que puguin 
caure en sac foradat. Revelen, per exemple, 
que els canvis en la normativa s’han demo-

rat en excés. La Comissió Europea encara té 
previst al llarg d’aquest any elaborar un re-
glament per a un control més gran dels pi-
lots després de les propostes de l’Agència de 
Seguretat Aèria Europea. Alemanya, on ope-
rava Germanwings, la Gran Bretanya i Ho-
landa s’han avançat amb un rigor més ele-
vat dels controls mèdics. És obvi que la nor-
mativa europea hauria d’incloure proves 
aleatòries sobre consum d’alcohol, drogues 
i fàrmacs, i avaluar la salut mental dels 
 pilots.

 Una altra qüestió que tampoc ha avançat 
és la judicial. La fiscalia alemanya ja ha ex-
culpat la companyia de tota responsabilitat, 
i deixa el copilot Andreas Lubitz com a únic 
implicat, mentre que la causa penal oberta 
a França va en la mateixa línia. El que sí que 
s’ha concretat són les indemnitzacions en la 
majoria de les 59 famílies residents a Espa-
nya. Han pactat amb l’asseguradora una xi-
fra una mica superior al barem d’un acci-
dent de trànsit. No sembla de justícia, però 
sí que és una manera de tancar el dol.

U
n pacte amb la fiscalia ha obli-
gat finalment l’exconseller 
Macià Alavedra a reconèixer 
que va cobrar comissions il-
legals en, almenys, dues pro-

mocions immobiliàries. Amb tota la barra 
va explicar davant el tribunal que el jutja 
pel cas Pretòria que ho va fer perquè després 
de 15 anys com a conseller de Jordi Pujol 
«coneixia a tothom». Això li va permetre 
canviar voluntats per afavorir els contrac-
tistes. Les paraules d’Alavedra deixen en 
evidència un dels seus companys al banc 
dels acusats, l’exsecretari general de Presi-
dència Lluís Prenafeta, que no ha arribat a 
cap pacte amb la fiscalia. Però també dei-
xen en evidència els governs dels quals va 
formar part, sempre a les ordres de Pujol. 
No perquè els delictes ara confessats es fes-
sin des de l’Administració sinó perquè el 
mecanisme confessat revela una determi-
nada manera d’entendre els negocis, la po-
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La barra de Macià Alavedra
lítica i l’Administració pública, en aquest 
cas la Generalitat. Un patró que desgracia-
dament es repeteix una vegada i una altra 
al voltant del mateix Pujol i el que va ser 
l’antiga Convergència i Unió: Alavedra, 
Prenafeta, els fills de Pujol, Millet i Osàcar 
en el cas Palau, el cas ITV o les investigacions 
de la trama del 3% que es desenvolupen als 
jutjats del Vendrell. Sempre ensopeguem 
amb la mateixa pedra: relacions poc trans-
parents entre empresaris i polítics que aca-
ben amb resolucions i adjudicacions públi-

ques aparentment impecables vinculades 
a comissions que es paguen en ocasions en 
diner negre –com és el cas d’Alavedra o els 
fills de Pujol–, amb factures falses –en els 
de Millet o Oriol Pujol– o amb donatius a 
les fundacions de CDC –com els que s’inves-
tiguen en el cas del 3%–. Els delictes els co-
meten les persones i no les organitzacions 
però és evident que al voltant de Pujol hi ha 
hagut, com a mínim, una cultura de tole-
rància (quan no d’estímul) d’aquest tipus 
de conductes. I sentint un altre dels encau-
sats, Luis Andrés García, Luigi, del PSC, és 
potser la mateixa cultura de dirigents d’al-
tres partits. 
 La lentitud de la justícia i l’acceleració 
de la vida política converteixen avui la con-
fessió d’Alavedra en un fet extemporani pe-
rò no per això menys greu i revelador d’una 
determinada manera de fer política que 
desgraciadament no estem segurs que s’ha-
gi erradicat definitivament. 
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que va cobrar comissions 
il·legals en almenys dues 
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Animus iocandi Ferreres

La seva tasca com a responsable de 
la diplomàcia espanyola ha quedat 
en entredit al revelar que Espanya 
deu «favors» a altres països perquè 
fessin declaracions en contra del 
procés independentista català. I 
parlar d’una «tasca pedagògica» no 
sembla seriós.	 3Pàg. 19

José Manuel 
G.-Margallo
Exministre 
d’Exteriors

Noms propis
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Va revelar que va intermediar en el 
pagament de comissions del 3 % al 
PP de grans constructores a canvi 
d’adjudicacions públiques. Ahir es 
va negar a declarar i malgrat mos-
trar-se partidari de col·laborar amb 
la justícia, el jutge li va retreure que 
ho vulgui fer a la carta.	 3Pàg. 21

Francisco
Correa
Responsable de 
la ‘trama Gürtel’
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Ha presentat la proposta del nou 
programa marc europeu d’investi-
gació Horitzó 2020 que, amb 
100.000 milions en ajudes, serà la 
gran font de finançament per a 
plans d’investigació i ciència a la 
Unió Europea.	 3Pàg. 34

Soledad
Cabezón
Eurodiputada 
socialista
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Va ser l’impulsor del controvertit 
túnel de les Glòries amb unes obres 
que, segons una auditoria munici-
pal, acumulen un sobrecost del 
19%. L’ajuntament no descarta ac-
cions legals per aclarir defectes i 
responsabilitats.	 3Pàg. 38

Antoni
Vives
Exregidor 
d’Urbanisme de BCN
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L’exdirector del Mercat de les Flors 
va presentar les línies d’actuació 
com a responsable del festival d’es-
tiu de Barcelona, que inclouen po-
tenciar el talent local i una conne-
xió i diàleg amb altres festivals que 
s’iniciarà a Atenes.	 3Pàg. 55

Francesc
Casadesús
Director del 
festival Grec
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tit en diana d’humoristes gràfics 
d’arreu del món, entre ells Ferre-
res i Manel Fontdevila.
 I com que no poden faltar els su-
perherois, aquesta vegada assalta-
ran el Saló els que estan «fora de 
control», com Juez Dredd, Hellboy, 
Hulk o Rorschach, egocèntrics, im-
predictibles i violents, que sense 
ser dolents actuen al marge de les 
normes. I, seguint la tradició, les 
mostres dels premiats del 2016: 
Gaudí entre vinyetes (sobre el còmic 
del Torres i Jesús Alonso), que a més 
reunirà maquetes i objectes origi-
nals de l’arquitecte i que es podrà 
veure després al Gaudí Exhibition 
Center; Javi de Castro (autor revela-
ció); el món d’Ekhö i el fanzín Nimio. 

GIBBONS, HERMANN... / A l’importan-
tíssim planter d’autors nacionals 
que firmaran les seves obres s’hi 
sumaran estrangers com el citat 
Hugault; la nord-americana Liza 
Donnelly, històrica i incisiva di-
buixant de The New Yorker; Dave 
Gibbons, els  pinzells del qual van 
donar forma al mite del còmic de 
superherois Watchmen, amb guió 
del llegendari Alan Moore; el belga 
Hermann, reconegut l’any passat 
amb el Gran Premi a una carrera 
del festival de còmic d’Angulema. 
Repetiran visita els britànics Bryan 
i Mary Talbot i l’argentina Sole Ote-
ro (amb la seva primera història 
llarga, Poncho fue, sobre manipula-
ció psicològica). També de l’Argen-
tina arribaran José Muñoz, autor 
amb l’inseparable Sampayo de la 
sèrie del detectiu Alack Sinner, i 
Lucas Varela.
 També hi destaquen l’especta-
cular artista sud-coreà Kim Jung 
Gi i els nord-americans Gina Wyn-
brandt (amb el provocador Quiere al-
guien acostarse conmigo, por favor), Jill 
Thompson (Wonder Woman) i 
Matt Kindt (que presentarà Ether 
juntament amb David Rubín). H

anys del seu naixement i que co-
missaria Antoni Guiral, que també 
coordina la de la revista TBO. Tam-
bé Lucky Luke, l’icònic vaquer cre-
at per Morris, acompanyat dels do-
lents germans Dalton, i un altre, el 
mestre Milton Canniff (1907-1988), 
pare de Terry i els pirates i de l’avi-
ador Steve Canyon. També hi hau-
rà mostres sobre l’univers Fanhun-
ter, de Cels Piñol, els viatges de Tin-
tín, i sí, l’arrogant i perillosa figura 
de Donald Trump, que s’ha conver-

HUMOR I TRUMP
Acudit de Liza Donnelly.

El ‘TBO’, Lucky Luke, 
Will Eisner, Canniff i 
Trump, protagonistes 
d’altres mostres

ROMAIN HUGAULT / EL PILOT DE L’EDELWEISS

El Mediterrani, 
protagonista del Grec
3Casadesús, nou director, presenta el seu full de ruta

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l nou director del Grec, 
Cesc Casadesús (Barcelona, 
1964), va presentar ahir el 
seu pla de treball al capda-

vant del festival d’estiu de Barcelona. 
A partir d’ara, cada edició girarà al 
voltant d’una zona geogràfica i unes 
temàtiques determinades. Aquest 
2017, amb un pressupost de 3,2 mi-
lions d’euros (250.000 més que l’an-
terior), se centrarà en el Mediterra-
ni i les migracions. «Tenim tendèn-
cia a anar cap al nord. Proposo un 
viatge cap a l’est fent una volta al 
món», va declarar Casadesús, gestor 
cultural que abans va dirigir el Mer-
cat de les Flors.
 El 2018, el Grec viatjarà a l’Àsia, 
posarà el focus en l’escena de 
Singapur i aprofundirà en la glo-
balització, la democràcia i el po-
der econòmic. L’any següent ani-
rà de Melbourne (Austràlia) a Nova 
York (EUA), per posar la lupa sobre 
el món anglosaxó i analitzar temes 
com el lideratge mundial i l’ecolo-
gia. Llatinoamèrica serà la protago-
nista del 2020 i es teixiran complici-
tats amb festivals de Mèxic, Bogotà, 
Xile i Buenos Aires per tractar l’es-
piritualitat, la màgia i la religió. I el 
2021, si encara té a càrrec el festival, 
Casadesús posarà la lupa en el Bra-
sil i l’Àfrica, per analitzar els efectes 
del colonianisme.

SORPRESA DE COLLBONI / «No tinc fir-
mat un contracte fins al 2021. De 
fet, no hi ha límit en el meu contrac-
te. Si el meu treball no agrada po-
den acomiadar-me quan vulguin», 
va aclarir el nou director davant la 
sorpresa de Jaume Collboni, tinent 
d’alcalde d’Empresa, Cultura i In-
novació, assegut al seu costat du-
rant la roda de premsa al Palau de la 
Virreina.
 Malgrat provenir del món de la 
dansa i haver capitanejat el Mercat 
de les Flors entre el 2005 i el 2016, 
Casadesús va afirmar que la dansa 
no guanyarà terreny. «El pròxim 
Grec no tindrà més dansa que l’any 
passat, però sí més música i més 
circ», va avançar. De teatre no en 
va parlar gaire, però, pel que va dei-
xar entreveure, es mantindrà la tò-
nica d’anteriors edicions, amb col-
laboracions i coproduccions nacio-
nals i internacionals. Casadesús va 
dir que treballarà com fins ara, «cre-
ant complicitats i col·laborant».
 Les principals novetats seran la 
incorporació de les fàbriques de cre-
ació i l’impuls a projectes singulars 
en música. En aquest sentit va des-
tacar un concert que reunirà  Santi-

ago Auserón i la Banda Municipal el 
8 de juliol, al Teatre Grec.
 La programació respondrà a qua-
tre línies estratègiques, algunes de 
les quals ja eren a l’ADN del festival, 
dirigit en els últims cinc anys pel di-
rector teatral Ramon Simó. En pri-
mer lloc, la presentació de propostes 
artístiques excepcionals. En aquest 
sentit, Casadesús va avançar que es-
trenarà al Teatre Grec (4 i 5 de juliol) 
La fiesta, ambiciosa proposta del bai-
laor Israel Galván realitzada amb el 
cantaor Niño de Elche, la cantant tu-

nisiana Alia Sellami i l’artista japo-
nesa de butoh Minako Seki. També 
donarà a conèixer al Mercat el nou 
treball del singular artista grec Dimi-
tris Papaioannou, del 2 al 4 de juliol. 
 Potenciar el talent local és un 
altre dels objectius de Casadesús, 
que apostarà per donar visibilitat 
a la nova seu de la Sala Beckett al 
Poblenou. Espera que molts hi va-
gin per descobrir el nou espectacle 
de Pau Miró, Un tret al cap, una his-
tòria de periodistes que enfrontarà 
dues grans actrius de diferents ge-
neracions, Emma Vilarasau i Mar 
Ulldemolins (del 5 a 30 de juliol).
 Estimular iniciatives i ampliar 
la base social del públic són altres 
línies essencials del seu full de ru-
ta. Entusiasta dels projectes col-
laboratius, recuperarà Brundibar, 
òpera de Hans Krása, amb l’equip 
d’Els Pirates d’El Maldà i alumnes de 
diferents instituts (30 de juny). H

AVANÇ DE LA PROGRAMACIÓ

33 Cesc Casadesús, ahir, en la presentació del seu pla de treball.

JORDI COTRINA

Concep el festival 
com un viatge per 
obrir horitzons
i debatre temes 
candents


