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L’alcaldessa Ada Colau va
portar ahir a l’ONU la reivin

dicació de les grans ciutats delmón
que, cada vegada amb més força,
pateixen els efectes
de l’especulació im
mobiliària.Barcelona
s’aliaenaquestabata
llaambmetròpolisde
primerordre.VIURE

LA SEGONA

LaGioconda va ser ‘bleue’ (per un dia)

ELmónésunapilotadefutbol,comsuggereix
la imatgedeVladímirPutinregalantaDonald
Trumpl’esfèricadelMundialdeRússia.Sinofos
perlesPussyRiots,queesvansaltarelscontrols

deseguretat ivanirromprealafinaldisputadaentreFrança
iCroàcia, l’organitzaciódelcampionathauriaresultat impe
cable.Putinhaestatunmagníficamfitrió i tothafuncionat
comunrellotgesuís.Orus,perquèjaenfabricavenfatres
centsanysielprimercronògrafqueesvaenviaral’espai
elduiaalcanellIuriGagarin,el1961.
Peròsielpresidentrussesentorgullósd’havermostratal

mónlafiabilitatorganitzativadelseupaís,EmmanuelMa
cronestàeufòricambeltriomfdelasevanacióalMundial.
PaulAustervaescriurequeel futbolésunmiraclequeva
permetreaEuropaodiarsesensedestruirse.Desprésde
guanyar lasevabatallaaMoscoudavantCroàcia,els france
soshantornataocuparelsCampsElisis,comsempreque
celebrenunavictòria, tantenlapaucomenlaguerra.IMa

cron,quesapquelasevapopularitats’haressentitdeles
reformes,vadesencadenarl’eufòriaalagraderia,enuna
fotografiaquesemblavaunestudiatposatambl’estadials
seuspeus,mésqueunainstantàniarobadaala llotja.
Ahir,elpresidentfrancèsvaobrir lesportesdel’Elisials

seusherois i lasevaesposaBrigittevavestirdeblauperrebre
elsbleus,mentrelatorreEiffel lluïaelscolorsdelabandera
francesa.Tanthaestat l’entusiasmealpaís,queladirecció
delLouvrevaferuntuit felicitant laselecció,ambunaimat
gedelaGiocondaabilladaamblasamarretadelsguanyadors
i lesduesestrellesa l’escut.LareaccióaItàlianoesvafer
esperar iels tifosivanomplir lesxarxesambimatgesdela
damaamblasamarratransalpina.LaMonaLisaeraladona
d’uncomerciantflorentí iel
muntatgevaserrebutcomuna
apropiació indeguda.Laindig
nacióvadurarpoc,comles
alegriesdel futbol.

v

Eldirectormusicaldel’Orfeó
va dirigir al Teatre Grec els

350intèrpretsquevanparticiparen
Elmonstreal laberint, laversiócata
lana d’aquesta òpera
col∙lectiva que firma
el compositor brità
nic Jonathan Dove.
Halsey la va voler fer
aBarcelona.PÀGINA33

v

“SeràungranMundial,noho
dubtin”. Aleksei Sorokin

(46), conseller delegat del Comitè
Organitzador del Mundial de Rús
sia, demanava con
fiançaabansde la cita
mundialista en una
organització que ha
resultat modèlica.
PÀGINES4041

v

L’olotí Xevi Buch (47) és
l’únic àrbitre espanyol de

signat per xiular en l’Europeu de
waterpolo de Barcelona. Amb 23
anys d’experiència,
Buchestá considerat
com un àrbitre per
missiu que fomenta
el joc dinàmic i vis
tós.PÁGINA43

v

Vintivuit persones han
mortenmansdelGovernde

Daniel Ortega durant els últims
diesaNicaragua.L’ONUhaquali
ficat d’inacceptable
l’ús de la força letal.
Des que a l’abril van
començar les pro
testes, hanmort 350
persones. PÀGINA 8

v

Bus a demanda
aBarcelona
Les costerudes pujades del
barri de Torre Baró seran
durant els dos propers anys
el camp de proves del primer
bus a demanda que funciona
rà a Barcelona, un servei
que els veïns podran sol∙lici
tar a través d’un telèfon gra
tuït o una aplicació del mòbil,
sense que tingui un cost afe
git en el preu final del bitllet.

Ratafia, també al Govern Manteniment deficient

E l president de la Generalitat va causar sensació
la setmana passada aMadrid al presentarse a la
Moncloa amb una ampolla de ratafia per regalar a

Pedro Sánchez, però no era la primera vegada que el licor
s’emprava per buscar empatia personal en una cita amb
Quim Torra com a protagonista. Després de la primera
reunió ordinària del Consell Executiu, el president va
congregar tots els consellers a la Casa dels Canonges
per a un dinar informal. Es tractava que els membres
del Govern es coneguessin unamica més i interactuessin
entre ells. La majoria no havien tingut mai relació, ni
personal ni política, i el dia de la presa de possessió
del càrrec després de les fotos oficials van acabar dinant
cada un amb les seves famílies. Després de l’àpat va
arribar el moment del cafè i va aparèixer la ratafia. Però
no tots els membres del Govern són fans d’aquest licor
com el president Torra, així que el servei va fer arribar
discretament algun altre destil∙lat als assistents.

És cert que la intensitat de les precipitacions que
hi va haver ahir al matí a l’àrea metropolitana de
Barcelona van fregar l’excepcionalitat. Tot i això,

les imatges que es van viure en alguns accessos viaris a la
capital catalana, quan l’acumulació d’aigua va provocar,
entre altres coses, el tancament d’algunes sortides de la
ronda de Dalt i el consegüent i monumental embús de
trànsit, potser es podrien evitar. El manteniment d’algu
nes vies és, d’un temps ençà, clarament millorable i ja no
només es fa necessari invertir en la construcció de noves
infraestructures sinó també, i això és tant o més impor
tant, en la conservació del bon estat de les existents. El
mateix es pot dir d’equipaments públics que no semblen
preparats per aguantar unes inclemències meteorològi
ques com les que es van viure ahir durant un curt espai
de temps. No resulta justificable que les instal∙lacions
d’un hospital es converteixin en un autèntic colador
com va succeir ahir a Vall d’Hebron.
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Fanatisme perillós
L’Europol presenta el balanç
anual sobre l’impacte del terro
risme a la Unió Europea, en
el qual, una vegadamés, se cen
tra en el gihadisme, un fenomen
davant el qual no és possible
abaixar la guàrdia. PÀGINA 10
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“Una magnífica opció”
El suport deMaría Dolores de
Cospedal a Pablo Casado davant
Soraya Sáenz de Santamaría
accentua la incertesa sobre
el duel al PP. PÀGINA 18
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Relacions diplomàtiques
La històrica reunió a Hèlsinki
dels presidents Donald Trump
i Vladímir Putin, que obre una
nova era entre els Estats Units
i Rússia; i el discurs de l’alcal
dessa de Barcelona, Ada Colau,
en defensa de les ciutats a les
Nacions Unides. PÀGINA 20
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Esperances de progrés
Alfredo Pastor analitza l’actuali
tat política: “Els populismes
corroeixen les institucions, bé
presentantles com a caduques
o irrellevants, bé fentles servir
per a les seves pròpies finalitats:
hem vist exemples de les dues
formes entre nosaltres. Res
d’això no és irremeiable, i pot
ser que de la situació actual
neixin coses millors, però no
naixeran per generació espontà
nia, sense un esforç conscient
cap a la unitat”. PÀGINA 21
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Fugitiu transpirinenc
En Goiat, l’ós que la Generalitat
ha decidit atrapar pel seu com
portament anòmal, ha entrat a
França. PÀGINA 24
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Malestar teatral
Continua la polèmica entorn de
la figura de Lluís Pasqual, direc
tor des de fa set anys del Teatre
Lliure i un dels seus fundadors,
a qui una actriu ha acusat a
través de Facebook demaltrac
tament per haverli “cridat,
ridiculitzat i posat en evidència”
durant el muntatge d’El rei
Lear, fa quatre anys. PÀGINA 30
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La llei de la muntanya
En el drama estiuenc per capí
tols que és el Tour de França,
arriba l’hora dels Alps, i ara
aquests cims posaran a prova
els que vulguin pujar al podi de
París, que hauran d’atacar a
mort, si són bons escaladors, o
defensarse amb eficàcia davant
els cops dels rivals. PÀGINA 44
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Desafiament gegantí
Els treballadors del principal
centre de logística d’Amazon a
Espanya, a San Fernando de
Henares, van reprendre les
protestes iniciant ahir les tres
jornades d’una vaga convocada
fins demà dimecres. PÀGINA 46
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Sortir del laberint

Qualsevol que assistís diumenge
passat al Teatre Grec per veure El
monstre al laberint, la versió catala-
nad’aquestaòperacomunitàriaque
va compondre el 2015 el britànic
Jonathan Dove per encàrrec de sir
SimonRattle, vapoderpercebre en
lapropostadelGrecuna lloablede-
claraciód’intencions.
D’entrada, aquesta joint venture

delPalaude laMúsica ielGreccom
a coproductors significava el debut
de l’OrfeóCatalà al teatredeMont-
juïc. I ens recordava, de passada,
que aquesta plaça reuneix notables
condicions com a espai escenico-
musical. Especialment quan es
tracta de veus corals sense amplifi-
car,comeraelcasdetotselscorsde
l’Orfeó, queamésvanconvidaruns
quants cantants més –amateurs o
no–quevancontribuiraescenificar
elmitedeTeseu ielMinotaure.
D’altrabanda, la iniciativaensre-

corda les possibilitats escèniques
que amaga el Teatre Grec quan es
disposa d’una important quantitat
d’intèrprets. Eren 350 –amb els
músicsde laJoveOrquestraNacio-
nal de Catalunya– i alguns recorri-
en la graderia amunt i avall donant
vida als atenencs que lluiten per
matar el monstre que el rei Minos
deCreta téal seu laberint.
L’enginyosa partitura de Dove

–elcompositorviumésrepresentat
del món, darrere de Philip Glass i
JakeHeggie–,ambressonsdeMes-
siaenoStravinski iamigcamíentre
l’òpera i el musical, va ser un inte-

ressant exercici de ritmeper a veus
en massa. I en aquest sentit Simon
Halsey, el director de l’Orfeó i artí-
fexde la iniciativa, vamantenirben
agafades lesbrides.
Perquè cal anar a l’origen

d’aquest projecte. No feia gaires
anysqueRattlehaviaestatnomenat
titular de laFilharmònicadeBerlín
quanesvaplantejarportaraescena
un ballet participatiu amb els seus
propismúsics: La consagració de la
primavera de Stravinsky, ballada
per més de 250 joves estudiants
d’institut. Els assajos amb el coreò-
graf anglès Royston Maldoom i el
seguimentd’algunsd’aquells nois a
qui l’experiència va canviar d’algu-
namanera lavidavanquedardocu-
mentatsaAixòésritme!(2004),una
pel·lícula que va tenir un gran èxit
encinemes.
Doncs bé, després d’allò, el mes-

tre Rattle –que sempre té Halsey
com a mà dreta i director de cors–
vapensar que el següent a fer havia
de ser una òpera comunitària. La
London Symphony, la Berliner
Philharmoniker iel festivalAix-en-
Provence es van posar d’acord per
tirar endavant una producció molt
contundent –el canal Mezzo no va
dubtar a retransmetre-la– sobre
aquestmiteuniversal.
EsvaferaBerlín,aLondresiaAis

de Provença, sempre amb gent del
lloc i en la llengua local, ja que la
idea era que el llibret d’Alasdair
Middleton es traduís a qualsevol
llengua i es fes enqualsevolpaís.La
Gulbenkian de Lisboa es va animar
a fer la sevaproducció. I, comés lò-
gic, Simon Halsey ha volgut que
Barcelona fos la següenta la llista.
L’aventurasensdubteésmoltde-

sitjable. Es té l’espai, es tenen els
corsiescontractenunssolistes...als
quals es posa un micròfon. Cal dir
que el registre de musical no és el
que més va afavorir el tenor Marc
Sala en el seu paper de Teseu –de
vegades sembla que cal ser anglès
per transitar amb naturalitat de
l’òpera al musical–, i els textos que
vancantar GemmaComa-Alaberta

ToniMarsol no es van acabar d’en-
tendre... en contrast amb la clara,
penetrant i superamplificada veu
actoral de Lluís Homar com a rei
Minos. Un acròbata, Quim Giron,
donavavidaalMinotaure.
Laqüestióésque laproduccióen

conjunt, amb posada en escena de
Constanza Brncic, acaba resultant
massa senzilla, a estones pueril,
amb els rostres amagats rere unes
fulles de palma. Els recursos inver-
tits no es corresponen amb les pos-
sibilitats de la peça. I tot i així des-
pertaentusiasmepelque téd’expe-
riència artística i aventura humana
per als intèrprets, cosaque encerta
manera és contagiosa. Almenys ho
és en aquesta Catalunya que conti-
nuaal laberint.!

PAU CORTINA / ACN

L’Orfeó Català va debutar al Grec amb Elmonstre del laberint

SimonHalsey va voler
que Barcelona fos
la següent de portar
a escena l’òpera de
JonathanDove
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