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L’artistaMateoVilagrasaex
posa a Lleida els seus llibres

d’autor i presenta Libro de libros,
un compendi dels seus diaris artís
tics. Immobilitzat en
cadira de rodes i im
possibilitat per pin
tar, continua la crea
ció a través de la lite
ratura.PÀGINA32

LA SEGONA

v

ElpoderósmuntatgequeJu
lioManriquevaferdeL’ànec

salvatge d’Ibsen torna a vèncer en
unspremisteatrals.Sialnovembre
va guanyar els Buta
ca, ahir a la nit es va
alçar com a gran
triomfador dels
guardons de la críti
cacatalana.PÀGINA32

v

MarcAndré ter Stegen (25)
va arribar al FC Barcelona fa

quatre anys apadrinat per Andoni
Zubizarretaiavuiéstitularindiscu
tible amb l’equip
blaugrana, una aspi
ració que acaricia ara
amb la selecció ale
manya pensant en el
Mundial.PÀGINA41

v

La cadena de supermercats
d’origenvalenciàMercado

na va crear l’any passat 1.169 llocs
de treball aCatalunya i va invertir
125milions, el doble
queel 2016, amésde
fer compres a pro
veïdors catalans per
valor de 3.631 mili
ons. PÀGINA 51

v

ElsMossos d’Esquadra van
detenir ahir al Garraf l’ad

vocada gallegaTaniaVarela, con
demnada per narcotràfic i esca
pada de la justícia
des del 2011. És
l’única dona entre
els 70 fugitius més
buscats per l’Euro
pol. PÀGINA 26

v

Wifi de franc
i de fàcil accés
El Consistori barceloní vol
implantar en el servei públic
de wifi de la ciutat una nova
tecnologia, el Passpoint, que
minimitzarà el confús procés
de connexió existent en
l’actualitat, reduintho tot
a un senzill tràmit queman
tindrà tot i això totes les
garanties legals i de seguretat
en la connexió.

Salons centenaris Les pensions valen un pacte

E l 3 de maig del 1919 s’inaugurava el primer saló de
l’automòbil de Barcelona. En l’edició de l’any que
ve el certamen automobilístic –convertit ara en

Automobile Barcelona– serà la primera fira espanyola a
assolir la categoria de centenària. Per celebrarho, els
organitzadors del saló, amb el seu president Enrique
Lacalle al capdavant, s’hanmobilitzat perquè la del 2019
sigui una edició molt especial. Aquests dies, el mateix
Lacalle i el directiu de Fira de Barcelona Ricard Zapatero
es troben a Nova York. Allà, amb el suport de l’ambaixa
dor espanyol a les Nacions Unides, JorgeMoragas, han
començat a preparar una de les iniciatives que volen
impulsar. Lacalle s’ha posat en contacte amb els respon
sables del saló de l’automòbil de Nova York, un dels con
vidats amb el de París a la trobada que tindrà lloc a la
capital catalana i que reunirà cinc fires d’aquest sector,
una per cada continent, que han complert ja el seu pri
mer segle de vida.

Ladespesaenpensionsvaassolir almarçunnourè
cord,8.947milionsd’euros, xifraquesuposaun
incrementdel3%enrelacióambunanyabans.En

paral∙lel, esvadifondreeldèficitde laSeguretatSocial, que
equival aun1,48%delPIB(unamicamésqueelprevist).La
despesaenpensionsesvacomportarcomenelsúltims
mesos, encadenantunrècordrereunaltre. I resno fapensar
quenocontinuï sentaixí enel futur immediat, en lamesura
que lageneraciódelbabyboom, lamésgranquantitativa
ment, esva incorporanta la jubilació.Espanyaésunasocie
tatqueenvelleixagranvelocitat.Téungreuproblemade
finançamentd’aquestavellesa. I, comtestifiquen lesúltimes
manifestacions,unapart importantdels receptorsde les
prestacionsde jubilació sesentenofesosperquèperceben
unacontinuadapèrduadelpoderadquisitiu.Espanyane
cessitaunpactedepensions,unamicamésampli, complex
idefinitiuque lapujadadel2%en lesprestacionsmínimes
ideviduïtatqueahirvapactarelGovernambCiutadans.
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Tragèdia siberiana
Creix la indignació a Rússia
davant la sospita que els vigi
lants del centre comercial in
cendiat diumenge –en el qual
vanmorir 64 persones, la majo
ria nens– van apagar els siste
mes d’alarma. PÀGINA 5

POLÍTICA

Esperança a Ginebra
Els advocats defensors del líder
independentista Jordi Sánchez
esperen un gir beneficiós per al
seu client després de la resposta
favorable de l’ONU. PÀGINA 15

EDITORIALS

Grans dificultats
La complicada tot i que neces
sària aprovació dels pressupos
tos generals de l’Estat; i les
ombres que la convulsió política
llança sobre l’atractiu turístic de
Barcelona. PÀGINA 18

OPINIÓ

Salt sense xarxa
Miguel Ángel Aguilar analitza la
preocupant situació política de
Catalunya: “Per desafiar la lega
litat cal comptar amb un suport
electoral el més proper possible
a la unanimitat, assistit a més de
prou força física, o almenys amb
el suport aclaparador de la co
munitat internacional prefe
rentment liderada per algun
padrí rumbós”. PÀGINA 20

TENDÈNCIES

Ciberlladre ucraïnès
La Policia Nacional i Europol
detenen a Alacant el cervell
d’unes de les xarxes de cibera
tracadors més grans del món,
que va arribar a infectar els
sistemes demés de 40 bancs
internacionals, la majoria rus
sos, per buidar de forma remota
els seus caixers. PÀGINA 24

CULTURA

Pensament artístic
La sala gòtica de l’Institut d’Es
tudis Ilerdencs acull fins a finals
d’abril una exposició del pintor
Mateo Vilagrasa que, sota el
títol Quaderns i llibres heterò
nims, recull una àmplia selecció
de tots els seus llibres d’autor, a
més dels seus quaderns de notes
i dibuixos. PÀGINA 32

ESPORTS

Gran assaig general
Després de demostrar davant
Alemanya que està preparada
per al Mundial, la roja de Julen
Lopegui té aquesta nit, alWan
daMetropolitano deMadrid i
contra l’Argentina, un altre dels
candidats al títol, l’últim exa
men abans d’anar, al juny, a
Rússia. PÀGINA 39

ECONOMIA

Més val prevenir
Quan es compleixen vuit anys
del rescat de Grècia emprès per
la troica, el FonsMonetari In
ternacional, dirigit per Christi
ne Lagarde, suggereix que l’eu
rozona es doti d’un fons que
serveixi als estats per enfrontar
se als mals temps. PÀGINA 46

Jordi Juan VICEDIRECTOR

Construir o cronificar el problema

ELperiodismeintentanarrarels fets immediats
provantderespondrede formaàgil totsels
interrogantsqueespresenten.Eldiaadiaés
moltexigent i l’actualitates transformasense

tempspera la reflexió.Avuiel focusestàposatenel futur
deCarlesPuigdemont iensi l’independentismeespodrà
posard’acorda trobaruncandidat iunprogramaabansde
dosmesos.Tot i això,per sotadeldiscursdeclaratiu,de les
interlocutòries judicialsodel sorollde lesxarxessocials,
hihaunproblemade fonsqueesva fentcadavegadamés
gran ique llunyderesoldre’samenaçadecronificarse:
la relacióde futurentreCatalunya iEspanya, i elmurque
s’estàcreanten lamateixasocietatcatalanaentrepartida
risde la independència idefensorsde l’Estatautonòmic.
L’estratègiade laconfrontacióquehaseguit l’indepen
dentismecatalàdesdel21Dhacohesionat les seves files
perònohaaconseguit cap fruit concret.Elsanysdepresó
queesperenaalgunsdels seusdirigentsaugurenqueel

conflicte s’eternitzaràenel temps,perònohihasímpto
mesqueaportincapsolucióniamitjània llarg termini.El
victimismenoconstrueixres.A l’altrecostatde la trinxe
ra, l’estratègiadelGoverndelPPnoésmillor.Primerha
ajudata fergranelmoviment independentistaamberrors
degestió i a l’horade laveritat s’haamagatdarrerede les
togues.ElconflicteésdolentperaCatalunyaperò també
ésdolentperaEspanya.Tots tenimlasensacióqueel
problemaencaras’agreujaràmés.Éshoradeprendre
decisionspensantenelconjunt,pensantenel tot.ACata
lunya,RogerTorrent,Miquel IcetaoXavierDomènech
han llançatmissatgesdeconsensen lesúltimeshoresque
s’hauriend’aprofitar. I tambéestariabéqueelspartits
espanyols, especialmentelPP i
Ciutadans,moguessin fitxaen
untopositiu,mésenllàdecriti
car la fallidaestratègia indepen
dentista.Éshoradeconstruir.
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L’artista, immobilitzat en cadira de rodes, exposa a Lleida els seus llibres
d’autor i presenta ‘Libro de libros’ un compendi dels seus diaris artístics

MateoVilagrasa,
el pintorpensador

PAU ECHAUZ

Lleida

L a sala gòtica de l’Ins-
titut d’Estudis Iler-
dencs acull fins a fi-
nals d’abril una ex-
posició del pintor

Mateo Vilagrasa que, amb el títol
Quaderns i llibres heterònims, re-
cull una àmplia selecció de tots
els seus llibres d’autor, a més
dels seus quaderns de notes i di-
buixos.Mateo Vilagrasa ha esco-
llit Lleida per a aquest retorn a
l’actualitat artística, agraït pel
tracte que ha rebut a l’hospital
Arnau de Vilanova des que un
accident el manté immobilitzat
en una cadira de rodes.
L’exposició ha estat també el

marc triat per a presentar Libro
de libros, dos volums bellament
editats per l’editorial Jiménez
Godoy de Múrcia que recullen
una àmplia selecció dels seus di-

buixos, idees, esbossos i quadres,
acompanyada d’anotacions, afo-
rismes i reflexions sobre el paper
del pintor i el valor de l’art.
Vilagrasa viu, amb la seva

companyaMontse Gomis i el seu
fill Arnau, a la petita localitat de
la Cardosa, entre la Segarra i
l’Urgell, en un pla des s’on s’albi-
ra elMontsec i el Pirineumés en-

llà, un paisatge que l’artista iden-
tifica amb la seva estada aMarrà-
queix i la visió llunyana de
l’Atles. “És impossible pintar en
la meva situació, però he traslla-
dat la creació al pensament, ne-
cessito entretenir aquest llarg i
lineal avorriment, que sigui crea-
tiu”, afirma. “El cap embull, vola,
i el meu cos és com una balena

encallada, demanera que la crea-
ció continua a través de la lite-
ratura i a través d’idees com les
escultures que faig amb l’ajuda
de la Montse i que hem ano-
menat Colada”. A través de la fi-
nestra es veu com a l’estenedor
hi ha tot de figures humanes
penjades com roba estesa, pells
eixugant-se al sol, com si fossin

víctimes d’una guerra.
Libro de libros és un compendi

d’algunes de les seves sèries més
conegudes, des del Diario de un
nómada, elNaufragio de Mat Vi-
ley, el Libro Escultura, Frankfurt
o Las últimas esculturas pinta-
das, però també és un viatge per
Europa, Espanya i el nord de
l’Àfrica, reflex de la inquietud
creativa de Vilagrasa, de buscar
enel seupropi joperprojectar-lo
amb tota la seva força en la pin-
tura. “Procurava que la paraula

es fongués amb la pintura, de ve-
gades feia de la lletra una pintu-
ra, barrejava tècniques i estils.
Els meus quaderns i llibres d’au-
tor són els diaris d’un pensador
que pinta”.
Vilagrasa no amaga la debilitat

per Pessoa i, com ell, conrea uns
quants jos i es transforma enMa-
teo, en M.V. o en el viatger Mat
Viley, pel qual “Europa és una
immensa autopista vista a través
d’un eixugaparabrises”. El pin-
tor afirma que “tota la meva vida
és un viatge interior a la recerca
de mi mateix, i ara entenc que
aquesta recerca del meu jo tam-
bé era una recerca del vosaltres,
sempre de dins cap enfora”.
Una altra de les seves preocu-

pacions és “la llum que amaga el
profund”. “Quan la mirada se’t
gira cap al teu propi jo, el món es
torna borrós com una nebulosa,
però si persisteixes a mirar més
endins, d’aquella nebulosa,
d’aquella foscor, en sortirà la
llum”. Vilagrasa creu que l’art és
un “contínuum, que aconseguirà
superar el neoliberalisme i la so-
cietat del mercat; la primera em-
premta de l’existència humana
és a les coves, i era art”. Aquestes
reflexions ocupen bona part del
segon volum dels tres llibres, de-
dicats a la llum, el cos i la geome-
tria. La mostra Quaderns i llibres
heterònims no és l’única que Vil-
agrasa protagonitzarà aquest any
perquè a l’abril tornarà a exposar
a Frankfurt, on va establir la seva
residència als anys setanta.!

MERCÈ GILI

Mateo Vilagrasa fotografiat al seu estudi de la Cardosa, entre la Segarra i l’Urgell

“Elcapembull,vola,
ielmeucoséscomuna
balenaencallada;per
aixòlacreaciócontinua
atravésdela literatura”

JUSTO BARRANCO

Barcelona

JulioManrique es torna a coronar
guanyador amb L’ànec salvatge. Si
alnovembreManriquei lasevapo-
derosa adaptació de l’obra d’Ibsen
van guanyar els premis Butaca,
ahira lanitesvanalçarcomagrans
vencedors dels XX premis de la
Crítica de les Arts Escèniques.
L’ànec salvatge, una producció del
Teatre Lliure, va ser considerada
pels crítics catalans elmillormun-
tatgedel2017, iManrique,elmillor
director. A més a més, va obtenir
elsguardonsalmillorespaiescènic
–LlucCastells– i almillor espai so-
nor, obra de Damien Bazin. En to-

tal,quatredelsvuitpremisalsquals
optava.Manriqueesva imposarai-
xí,enunagalamoltreivindicativaa
causade la situaciópolítica, aOriol
Broggi, que era l’altre aspirant al
millor muntatge de l’any amb Bo-
dasde sangre i ambBoscos.
La resta dels premis van estar

molt més repartits, tant que el de
millor actriu se’l van repartir les
tres protagonistes de Les noies de
Mossbank road: Clara Segura,
MartaMarcoiCristinaGenebat.El
millor actor va ser Xicu Masó per
El metge de Lampedusa, mentre
que el millor actor de repartiment
va ser Oriol Pla per La calavera de
Connemara. Lamillor actriu de re-
partiment va ser Teresa Vallicrosa

per Els nens desagraïts, obra de
Llàtzer Garcia que també va obte-
nir el premi al millor text de l’any.
ÀlexRigolava serguardonatper la
seva adaptació de l’Ivànov, de
Txékhov.
El millor musical de l’any va ser

Casi normales, una producció de
Nostromo que protagonitza Nina,
mentre que la millor obra de petit
format ha estat Fairfly, una peça
sobre l’actual bombolla de l’em-
prenedoriaacàrrecde la jovecom-
panyiaLaCalòrica. Elmuntatge es
podrà tornar a veure des del 17 de
maig a La Villarroel, malgrat que
originalment es va estrenar al tea-
tre Tantarantana dins del projecte
ElCicló, de suport a les joves com-
panyies independents. Es tracta
d’un projecte que justament ahir a
la nit va merèixer al Tantarantana
elpremia lamillor salade l’any.De
fet,aElCiclónonoméshivanéixer
Fairfly, sinó també Los bancos re-
galan sandwicheras y chorizos, una
àcida crítica a la transició creada
per la joveníssimacompanyia José
ysusHermanasqueahiresvaalçar

amb el premi a l’espectacle revela-
ciódel’anyitambéambelpremide
lacrítica jove.
En noves tendències el muntat-

gepremiatahirvaserRebota, rebo-
ta y en tu cara explota, coproduït
pel festival TNT, l’Antic Teatre i

Konvent de Berga, una proposta
queespodrà tornaraveurealLliu-
re deMontjuïc del 26 al 29 d’abril.
En arts de carrer va guanyarEspe-
ra, de Circ Eia. En dansa, el millor
espectacle de l’any ha estat Bach,
deMalPelo, que tambéhaguanyat
el premi a la millor ballarina per a
Federica Porello. El millor ballarí
ha estat Junyi Sun per Dancing
withfrogs,deSolPicó,ielmillorso-
lohaestatPerradenadie, deMarta
Carrasco.
En l’apartat internacional la mi-

llor obra de teatre de l’any va ser
The winter’s tale, de Declan Don-
nellan, que curiosament no es va
veure aBarcelonani aGirona, sinó
a Sant Cugat, i la millor obra de
dansa va ser The great tamer, del
grec Dimitris Papaioannu, que es
vaveureal festivalGrec.
Els premis honorífics de la nit

van ser per al director d’escena Ia-
go Pericot, que va rebre el premi
Gonzalo Pérez de Olaguer, i per a
Lita Claver, la Maña, que s’acaba
deretirariaquivanlliurarunguar-
dóespecial.!

JulioManrique guanya
els premis de la crítica
amb ‘L’ànec salvatge’

XAVIER CERVERA

El director JulioManrique


