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tat la presentadora en diferents edi-
cions, i va tornar a quedar finalista 
a la versió madrilenya del combat. El 
guardó consisteix en un sopar al Ce-
ller de Can Roca, i tant Clemente 
com la finalista, Marta Aran, partici-
paran en el Torneig de Dramatúrgia 
del Temporada Alta a Buenos Aires. 

La presentadora d’enguany no va 
tenir desperdici: era Estel Solé con-
vertida en una conilleta de Playboy 
choni que va acabar demanant als or-
ganitzadors del festival que complis-
sin la fantasia sexual de ballar amb 
ella un tema de reggaeton, Me gustan 
mayores, de Becky G.  

Als Puzles de Marta Aran no hi ha-
via cap tema electro llatí, però sí l’Ave 
Maria de David Bisbal: la Paquita 
(Isabel Rocatti) li demana a la treba-
lladora d’una funerària –de la qual 
primer es declara fan– que li posi 
aquesta cançó i d’altres al funeral més 
bonic del món, del qual ella vol ser-ne 
testimoni l’endemà mateix. Si la Mí-
riam (Anna Moliner) no accedeix als 
seus desitjos, la Paquita li dirà al ma-
rit que està embolicada amb el cap del 
departament de cremacions. 

El text de Marta Aran, actriu i au-
tora de La noia de la làmpada, que es 
va poder veure la temporada passa-
da a la Sala Flyhard, comença com 
una història molt negra i al final les 
dues dones acaben fent exorcisme 
de les pròpies pors: a la Paquita, que 
porta les cendres del marit dins la 
bossa, li produeix pànic la idea 
d’acabar fent trencaclosques i que 
els seus fills s’acomiadin d’ella amb 
un reguitzell de tòpics. En lloc de 
frases gastades, ella vol que durant 
el seu funeral en vida la Míriam ex-
pliqui totes les aventures que hau-
rien viscut ella i el seu marit si ha-
guessin marxat a l’Índia després que 

ell rebés una oferta de feina. Pel que 
fa a la Míriam, s’adona que ha arri-
bat l’hora que agafi la seva vida per 
les banyes i deixi una feina que li 
provoca hipocondria. 

La Sala La Planeta va tornar a ser 
una festa un any més, i al descans de 
les votacions el públic va poder pi-
car de les carmanyoles que porten 
algunes espectadores fidels del tor-
neig. L’últim combat d’enguany va 
tancar aquesta edició del festival 
després d’una traca final amb les es-
trenes de La neta del senyor Lihn, el 
solo de Lluís Homar a les ordres de 
Guy Cassiers, i del nou espectacle de 
La Calòrica, Els ocells.e

Cristina 
Clemente en el 
moment en què 
Estel Solé  
la proclamava 
guanyadora del 
combat amb 
Marta Aran. 
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Un marit intel·ligent com 
el carregador del mòbil
Cristina Clemente guanya el vuitè Torneig  

de Dramatúrgia catalana del Temporada Alta
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Crònica

Ha de ser molt dur ado-
nar-se que el marit té 
la mateixa activitat 
neuronal que el carre-
gador d’un mòbil: la 

dramaturga Cristina Clemente va 
guanyar ahir a la nit el vuitè Torneig 
de Dramatúrgia catalana del festival 
Temporada Alta omplint d’humor i 
mala bava la història de la Marta, 
una dona enfurismada que fa digeri-
ble el feminisme al seu company sò-
mines parlant d’accessoris de telè-
fons en lloc de de la dona. L’autora va 
comptar amb dos aliats molt po-
tents: David Verdaguer i Júlia 
Truyol es van ficar el públic a la but-
xaca tot i haver rebut el text, titulat 
M’he posat les ulleres de mirar carre-
gadors, el mateix dia. Cristina Cle-
mente havia quedat finalista a la pri-
mera edició del torneig contra El 
crèdit, de Jordi Galceran; n’havia es-

GIRONA
A.R.T.

La revolució de l’ecosistema de les 
‘start-ups’ es debat a BBVA Open Talks

“La banca està en una situació d’at-

zucac. Cal buscar l’equilibri entre la 

banca tradicional i els clients, i po-

sar a la seva disposició les oportuni-

tats que corresponen a aquesta no-

va era”, apuntava ahir Joan Piera, di-

rector regional de BBVA a Catalunya 

(a la imatge) en l’acte d’obertura de 

BBVA Open Talks, una jornada per 

debatre el futur dels bancs i de les 

oportunitats que tenen per no per-

dre el tren de la revolució en l’ecosis-

tema financer. I és que el desig de sa-

tisfer i superar les creixents expec-

tatives dels usuaris fa que el panora-

ma financer estigui canviant a una 

velocitat vertiginosa.  

Les noves demandes dels clients 

venen donades per les experiències 

que reben a les plataformes digitals 

dels gegants tecnològics. Per aquest 

motiu, els bancs han de fer una ràpi-

da transició per convertir-se en com-

panyies digitals i oferir productes 

que siguin útils i convenients per als 

clients. BBVA, que ja porta un llarg ca-
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dos anys, tenim més dos milions i 

mig d’usuaris i el nostre sistema és el 

preferit per sobre de PayPal. De fet, 

l’any que ve farem el salt al comerç 

electrònic”, avançava Fernando Ro-

dríguez Ferrer, responsable de des-

envolupament de negoci de Bizum. 

“El que ens preocupa és que els cli-

ents tinguin el millor servei al mar-

ge del banc amb qui treballen”, afir-

mava David Jiménez, responsable de 

la plataforma de productes d’estal-

vi Raisin GmbH a Espanya. Al mateix 

temps, assegurava que si algú ha de 

desenvolupar el paper de la guillo-

tina en aquesta revolució serà el cli-

ent, ja que si els bancs no s’adapten 

a les seves necessitats i solucionen 

els seus problemes, desapareixeran. 

“La clau serà que les entitats bancà-

ries passin de crear productes a cre-

ar experiències”. 

Durant la jornada, la conveniència 

de l’ús del terme revolució o evolu-
ció en l’ecosistema financer va dividir 

els presents a la sala. Si bé uns asse-

nyalaven que es tracta d’un canvi ra-

dical, altres asseguraven que no era 

així. “Es tracta d’un matís de temps, 

perquè aquest canvi ja es veia a venir 

fa anys”, deia Carlos Albo, de la plata-

forma insurtech Wenalyze, que tam-

bé assenyalava que el futur és tecno-

lògic però que s’ha de seguir treba-

llant en la personalització de produc-

tes i serveis. En aquest punt, 

coincidia amb Luis Maldonado, con-

sultor d’IFC. “El terme fintech és tran-

sitori. En uns anys, el que no sigui 

tech, no serà”, reblava.

mí recorregut en aquesta direcció 

gràcies a l’ús que fa de la tecnologia 

com a facilitadora d’experiències per 

superar les expectatives dels clients, 

aposta per un model d’innovació 

obert a través de la col·laboració amb 

l’ecosistema fintech. 

Canvi de paradigma 

El mercat fintech (finances + tecno-

logia) lidera la mida de les rondes 

d’inversions arreu d’Europa. En 

aquest escenari és molt important el 

paper que hi desenvolupen les start-
ups unint actors que fan canviar de 

paradigma el sistema financer tal 

com s’havia entès fins ara. “Hi ha ha-

gut una irrupció d’empreses de dife-

rents sectors en el món de la banca. 

Els que aglutinin el major nombre de 

clients seran els que aconseguiran 

l’èxit”, apuntava Manuel Romero, di-

rector de l’àrea de banca digital de 

la consultora Everis. És el cas de 

Bizum, l’apli per pagar de compte a 

compte des del telèfon mòbil i entre 

la majoria d’entitats bancàries. “Hem 

notat un canvi d’hàbits. Després de 

BBVA AMB LES NOVES TECNOLOGIES

CÈLIA ATSET

La jornada a Barcelona tracta les noves oportunitats financeres arran de la integració tecnològica


