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La barcelonina Montse
Madridejos, guitarrista
flamenca, enginyera in-

formàtica i doctora en Història
de laMúsica, recopila a la seva te-
si el centenarde locals oblidatsde
la Barcelona flamenca dels anys
previs a la II República. / P. 58

Aquesta setmana el di-
vo Roberto Alagna
deixava amb la seva
dona, Aleksandra

Kurzak,elGranTeatredelLiceu
després d’una última funció de
Cavalleria rusticana-Pagliacci
que quedarà per als annals del
coliseu líric barceloní. El tenor
francosicilià i lasopranopolone-
savantornaradonar-hotot,com
el dia de l’estrena, combinant ell
la seva aguerrida vis vocal amb
un acting intens alhora que es-
pontani. No seria estrany que
tantelteatrecomeltenors’hagin
quedat amb ganes de fixar dates
perauna futuracol·laboració.El

quenoestàtanclaréssinoestarà
subjecta a una condició que de-
terminats cantants es veuen en
situació de posar sobre la taula:
treballarenuntítolenel reparti-
ment del qual pugui tenir unpa-
perassegurat la sevaparella.
Aquindivo li amargaunaade-

quada conciliació familiar, so-
bretot quan hi ha criatures pel
mig. El màxim exponent és la
megaestrella russa Anna Ne-
trebko,quenoactuaenllocsense
el seumarit, el tenorYusifEyva-
zov.Ielmateixespotdirdel’ale-
manya Diana Damrau, al costat
del més aviat discret baix-barí-
ton francèsNicolasTesté.c

L’Agència Tributària
de Catalunya ha
detectat un flux de
contribuents que

hancanviantdedomicili fiscal a
la recerca demillors condicions
i ha començat a actuar, com
s’explica avui a la secció d’Eco-
nomia del diari. Aquests movi-
ments per accedir a una nova
seu o domicili fiscal són perfec-
tament comprensibles en fun-
ció dels interessos de determi-
natsparticularsoempreses,que
busquen una optimització dels
costos, també a l’hora de tribu-
tar pels seus beneficis o rendes
del treball o el capital. Però no

tot el que és lícit es pot fer o s’ha
de fer. Si el trasllat d’una seu té
comaobjecteúnic iexclusiupa-
gar menys impostos, es tracta
d’una conducta poc o gens soli-
dària amb la comunitat d’origen
i lesiva per a la aquesta. Òbvia-
ment, el retretmoral es conver-
teix en censura absoluta quan
els canvis de domicili són frau-
dulents. Amb tot, convénoobli-
darqueelresponsableúltimque
això passi són les mateixes ad-
ministracions locals, autonòmi-
quesoestatalsquejuguenlacar-
ta del paradís fiscal, en deslleial
competència amb les altres que
formenpart delmateixpaís.c
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SANTA CLAUS A L’ORIENTMITJÀ. Aquests esquiadors aquàtics d’un club de Joünié, al Líban, es van vestir ahir de
Pare Noel i van exhibir un puny amb el lema “Revolució” per unir-se a l’onada de protestes contra el Govern.

PATRICK BAZ / AFP
LA IMATGE

HonorédeBalzacvaescriurequelahistòriaenve-
llia ràpidament,però, senseànimdecorregir-lo,
el dubte és si el que es panseix és la història o la
memòria. Ens entusiasma Proust perquè és ca-
paç de fer ressorgir el passat fins als detallsmés

nimis i la seva literatura ens ajuda a lluitar contra l’oblit. El va es-
mentarPatrickModianoenelseudiscursdavant l’AcadèmiaSue-
ca: “A causa d’aquesta capa, d’aquestamassa d’oblit que ho reco-
breixtot,noaconseguimcaptarels fragmentsdelpassat, lesrestes
interrompudes, destins humans fugaços i gairebé impossibles
d’atrapar”.Peròestemobligatsarecordarlahistòriapernorepetir
errors,perpoderenfrontar-nosal futuramblacarabenalta.
M’afligeix profundament aquest afany de tants populistes –o

simplementignorantsquellegeixenméstuitairesdel’odiqueclàs-
sics de la bona literatura– per denigrar Europa com a projecte
col·lectiu. El Brexit és un dels disbarats més grans de la història
d’aquestsegle,ondeumentidesrepetidesmilvegadeshanfetpen-
sarque tornara l’antic imperi erapossible si trencavenels lligams
ambel continent, que els empobria amb les imposicions deBrus-

sel·les.PerònonomésalRegneUnit–queenpocsanyspodriaarri-
baradir-seelRegneDesunit (o trossejat,per lesaspiracionsd’Es-
còcia i la tensió d’Irlanda delNord)–, que tenia en laUEelmillor
baluard de la seva unitat. Al magnífic llibreUna lección olvidada
(Tusquets),GuillermoAltares se sorprènque la ideaque laUEva
millorar la vida dels seus ciutadans sigui una idea contestada, de
manerapreocupant,pereuropeusd’altresgeneracionsipaïsos.
Lamemòriaésungrancementiri,peròencaraalgunsrecordem

queCarlesPuigdemont,queara lloa la justíciaeuropeaarrandela
seva darrera sentència i que espera participar de la construcció
d’Europa,vadir fadosanysqueera“unclubdepaïsosdecadents i
obsolescents” i que “potser no hi ha gaire gent que vulgui formar
partd’unaUEinsensiblea l’atropellamentdelsdretshumanside-
mocràticsd’unapartdel territori”.
Enmig del renaixement dels populismes, la

UEésunprojectequeval lapena, quehauriade
permetre una identitat col·lectiva i que consti-
tueixunbaluarddelallibertatenunmónamena-
çatpertantsirresponsablesdeprimerapàgina.

Màrius Carol
Director

El tècnic alemany (52) ha
conduït el Liverpool al
cim del futbol. Després

de guanyar la Champions al juny,
el conjunt anglès es va proclamar
campió del món ahir. En quatre
anys,Klopphaportat el club red a
una època d’esplendor. / P. 70

Jürgen Klopp
Entrenador del Liverpool

Lapassiópels vins i el cava
ha portat Pere Ferrer No-
guer a compatibilitzar els

seus càrrecs a la cúpula del grup
Ferrer Miranda i a Freixenet. Des-
prés de l’entrada de l’alemanya
Henkell a Freixenet, la seva idea és
potenciarelsectorvitivinícola. /P.79

Pere Ferrer Noguer
Empresari vitivinícola

Donald Trump jr. va viat-
jar l’agost a Mongòlia, on
va matar un exemplar

d’una espècie en perill d’extinció.
Les autoritats d’aquell país li van
donarunpermísdecaçaretroactiu,
laqualcosahasuscitatdubtessobre
si va rebre tractede favor. /VIURE

Donald Trump jr.
Fill del president dels EUA
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