
El nou desafiament de Corea del Nord

L’
arribada al poder, fa poc més 
d’un any, de la tercera genera-
ció de la dinastia comunista 
nord-coreana dels Kim no ha al-
terat la determinació d’aquell 

país pobre i hermètic de continuar la seva 
provocadora carrera nuclear. Igual que va 
fer el seu pare, Kim Jong-il, Kim Jong-un ha 
llançat ara una prova nuclear precedida de 
dos llançaments de míssils de llarg abast fa 
poques setmanes. I igual que el seu progeni-
tor, ha escollit amb cura el moment de fer-

ho. La Xina, el Japó i Corea del Sud estan en 
fase de canvi de dirigents i la prova s’ha fet 
hores abans que Barack Obama pronunciés 
el discurs del seu nou mandat sobre l’estat 
de la Unió.
 Amb el seu programa, Pyongyang vol de-
mostrar al món que existeix, que té capaci-
tat defensiva i, al mateix temps, que aquesta 
capacitat li serveix per negociar sobre les 
primeres necessitats del país, com són els 
productes d’alimentació. No obstant, aques-
ta tercera prova –la més potent de les tres 

que s’han portat a terme des del 2006– ha 
tingut una recepció una mica diferent en la 
seva amiga i veïna Xina, i això hauria de pre-
ocupar Kim i el seu entorn. En aquesta oca-
sió, Pequín, que havia advertit Pyongyang 
que s’abstingués de fer la prova, l’ha con-
demnat en uns termes molt més rotunds 
que en el passat. És un canvi significatiu que 
altera el cercle viciós d’assajos nuclears se-
guits de sancions internacionals i pot tenir 
l’efecte col·lateral de reforçar la col·laboració 
entre Pequín i Washington. 

E
l Congrés dels Diputats va ser ahir 
l’escenari d’un episodi que il-
lustra amb una gran claredat el 
distanciament de les institucions 
dels problemes i inquietuds dels 

ciutadans: la resistència del PP, fins a l’últim 
moment, a acceptar la tramitació d’una ini-
ciativa legislativa popular (ILP) a favor de la 
dació en pagament i la paralització de des-
nonaments en els impagaments d’hipote-
ques immobiliàries, un problema social de 
dimensions enormes amb prou feines pal-
liat pel decret de moratòria del novembre 
passat i que ha portat al suïcidi diverses per-
sones, les dues últimes ahir mateix, un ma-
trimoni de jubilats de Calvià.
 La ILP és la via prevista per la Constitució 
perquè els espanyols del carrer puguin for-
mular directament propostes legals si estan 
avalades com a mínim per mig milió de fir-
mes. I en aquest cas en tenia més d’1.400.000. 
Per això hauria estat molt difícilment com-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

El PP rectifica en l’últim moment
prensible i acceptable que el PP hagués usat 
la seva majoria absoluta per tombar aquesta 
ILP el mateix dia que acceptava tramitar-ne 
una altra que vol anul·lar el veto a les corri-
des de toros que regeix a Catalunya des del 
gener del 2012. És cert que la decisió que al 
seu dia va prendre el Parlament va ser polè-
mica i segurament innecessària, però la do-
ble vara de mesurar que finalment ahir no 
hi va ser hauria estat interpretada com que 
el coratge del PP per enfrontar-se als poders 
econòmics és inversament proporcional a la 

seva desimboltura per assenyalar amb el dit 
Catalunya a la recerca de més adhesions.
  Acceptar que es tramiti la ILP sobre els 
desnonaments no suposa cap descrèdit ni 
condicionant per als parlamentaris, sinó 
una aportació més, de més interès en la me-
sura que la Cambra ha d’afrontar l’elabora-
ció d’una nova llei hipotecària. I és de supo-
sar que aquest rampell de lucidesa del PP 
deu haver estat fruit de la reflexió i no de 
l’amenaça dels impulsors de la ILP, la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca, d’iniciar 
una campanya d’assetjament al carrer i a les 
xarxes socials als diputats del partit gover-
namental si rebutjaven donar curs a la pro-
posta. Perquè la política és justament debat 
i no coacció, ara la PAH haurà d’acceptar, 
sense renunciar als seus objectius, que són 
els representants escollits a les urnes els que 
tenen la paraula. I aquests, que no poden de-
fraudar els ciutadans en la solució del dra-
ma dels desnonaments.

Hauria tingut molt difícil 
explicació vetar la ILP sobre els 
desnonaments i acceptar la que 
vol que a Catalunya hi hagi corrides
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Animus iocandi Ferreres

El mandatari socialista ha culminat 
la tan esperada gran reforma soci-
al per la qual les persones del ma-
teix sexe es podran casar i adoptar. 
Amb el matrimoni gai, Hollande 
connecta amb el desig de la majo-
ria dels francesos, segons reflectei-
xen els sondejos. 	 3Pàg. 13

François
Hollande
President
de França

Noms propis
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Mario Draghi es va encarregar de 
deixar en evidència la decisió de Po-
sada de segrestar la compareixença 
del president del BCE al Congrés ac-
tivant els inhibidors per inutilitzar 
els telèfons dels diputats. Draghi no 
tenia cap mena de problema a par-
lar en públic.	 3Pàg. 22

Jesús
Posada
President
del Congrés
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Encara s’ha de veure l’abast del pas 
enrere que fa el ministre en la qües-
tió de l’augment de les taxes judici-
als, però sens dubte és positiu. Com 
ho és també que anunciï canvis en 
la política de concessió d’indults 
pel Govern.	 3Pàg. 27 i 28

Alberto
R.-Gallardón
Ministre 
de Justícia
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Després d’estar tancades al públic 
durant tres anys i haver-se invertit 
17 milions en la seva restauració, 
les Drassanes Reials de Barcelona 
obriran aquest cap de setmana. 
L’edifici gòtic que les alberga és 
únic al món. 	 3Pàg. 33

Roger
Marcet
Director del 
Museu Marítim
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La gent del món de l’espectacle i la 
cultura ha iniciat la mobilització 
–sota la consigna Marea roja– en 
contra de la pujada de l’IVA i de les 
retallades. Dissabte es manifestarà  
amb la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca.	 3Pàg. 54

Vicky
Peña
Actriu
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Primera fila    icult
La protesta contra les polítiques neoliberals

Arriba la 
Marea roja
3El món de la cultura es constitueix en moviment 
vinculat a altres lluites socials contra les retallades

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

M
area blanca (sanitat), 
verda (educació) i ara ar-
riba la roja (cultura). Els 
col·lectius afectats per 

les retallades van desencadenant 
una tempesta progressiva contra el 
Govern de Mariano Rajoy. L’últim 
moviment que s’ha posat a la prime-
ra línia de protesta ciutadana es va 
constituir dilluns a la nit en una as-
semblea al Teatre Victòria i està inte-
grat pel món de la cultura, siguin 
treballadors, artistes, entitats o usu-
aris. Davant la crida transversal a 
lluitar per recuperar un IVA sosteni-
ble, després de la pujada del 21%, 
Marea roja. Cultura en lluita es plante-
ja una batalla àmplia amb el lema de 
No hi ha cultura sense drets socials, ni 
drets socials sense cultura.
 La convocatòria, activada l’últim 
mes a través de les xarxes socials, va 
tenir una àmplia resposta i la platea 
del Victòria estava pràcticament ple-
na, amb majoria de representants 
del teatre, des de joves autors i actors 
fins a col·legues de més llarg recorre-
gut com Joan Lluís Bozzo, Carles Fla-
vià o Vicky Peña. El nou IVA, com va 
detallar Joan Maria Gual (president 
de l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya), ha afec-
tat especialment aquest col·lectiu 
amb una forta caiguda del consum, 
cosa que ha suposat una recaptació 
impositiva més baixa. «Va ser una 
decisió política, no econòmica», va 
subratllar Gual. Toni Albaladejo, vi-
cepresident d’Adetca (la patronal te-
atral catalana), va lamentar el nul 
fruit de les negociacions directes 
amb el Govern.
 L’IVA va continuar marcant la 
pauta de l’assemblea amb el famós 
recurs de la venda de pastanagues, 
amb regal d’entrades, del Teatre de 
Bescanó, que ha tingut una seqüela 
al Festival Còmic de Figueres. «Ens 
hem tret fins i tot el carnet de ma-
nipuladors d’aliments per no tenir 
problemes legals», va dir el represen-
tant d’aquest festival.

ESPERIT DEL 15-M / Però les diferents 
intervencions van fer pujar el to 
d’una assemblea hereva de l’esperit 
del 15-M. Per exemple, es va implan-

tar el codi gestual d’utilitzar braços 
i mans per aplaudir, rebutjar o de-
manar brevetat a un orador. Com 
era d’esperar de gent altament ima-
ginativa, es van sentir propostes de 
tota mena: insubmissió fiscal, reco-
llir bitllets de metro que abunden al 
voltant de les estacions per desgra-
var l’IVA, fer una vaga a la japonesa 
amb els centres culturals oberts un 
dia 24 hores o demanar una foto, o 
diners, a Messi amb el seu suport a la 
cultura. «Als dadaistes ens agrada 
fer propostes absurdes», va dir el pro-
tagonista. Bé que ho era.
 L’entusiasme de què feien gala 
tots els participants gairebé va dei-
xar l’ordre del dia, pactat abans de 
començar, en paper mullat. Ferran 
Carvajal, actor i coreògraf, i Lali Ál-
varez, gestora de la productora tea-
tral Prisamata (Sé de un lugar), oficia-
ven de moderadors en una tasca que 
no era fàcil i que van resoldre amb 
nota, com va destacar en un mo-
ment l’actriu Montse Alcoverro.

MÉS DE TRES HORES / Quan la discussió 
sobre l’IVA va perdre gas, el debat va 
agafar vol en la reivindicació del pa-
per de la cultura i amb la definició 
organitzativa del moviment. Això sí, 
amb una dispersió lògica. «Pot ser 
que estiguem una mica encallats», 
va reconèixer Lali Alvárez en un mo-
ment d’una assemblea que va durar 
més de tres hores.
 El gran nombre de propostes va 
quedar reduït a dues de concretes. 
La primera va ser aprovar una pre-
sència activa i participar dissabte 
que ve a la manifestació de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca. I 
la segona va ser mantenir una no-
va assemblea dilluns que ve, també 
al Victòria, amb la idea d’avançar en 
la formulació de propostes d’acció. 
També es va crear una comissió de 
coordinació.
 Ara bé, Marea roja acabarà sent 
una autèntica tempesta si una pro-
posta de Vicky Peña es porta a terme. 
Li va costar agafar el micròfon i, quan 
li va arribar, va organitzar un bon en-
renou: «Sempre hem donat la cara i 
ara ens toca posar-nos-hi de cul. Pro-
poso un calbo massiu. Per exemple, a 
l’edifici de la Borsa o de la Delegació 
del Govern». H

EL PERIÓDICO

J L’estiu passat, aquest diari va 
fer una sèrie d’entrevistes, per al 
suplement de l’estiu, a 
personatges del món de la 
cultura i altres àmbits amb un 
qüestionari relacionat amb el 
tema de la crisi i els efectes de la 
política de retallades socials. La 
crida d’EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA va tenir una 
resposta que va arribar el zenit 
quan la cineasta catalana Mireia 
Ros va decidir posar despullada, 
només tapada amb còpies de 
bitllets de 500 euros.

J La imatge de Mireia Ros va 
despertar expectació i va tenir 
un seguiment de molts dels seus 
col·legues a la recerca de les 
solucions més imaginatives per 
a la fotografia que acompanyava 
l’entrevista. Les intèrprets de 
l’obra teatral Noies de calendari 
també van refugiar els seus 
cossos en un enorme bitllet de 
20 euros. El veterà actor Pep 
Cruz, per la seva banda, es va 
abonar en la polèmica de la 
balança fiscal. Va ser seva la 
proposta de fer un embut amb la 
bandera espanyola per on 
entrava un bitllet de 500 euros 
que sortia per l’altra banda reduït 
a un bitllet de cinc euros.

CAMPANYA 
D’‘EL PERIÓDICO’

#endefensadelacultura

xicu Masó

«Cal fer una tasca 
informativa; no tota la 
gent del carrer pensa 
que la cultura és una 
necessitat»

vicky pEña

«Sempre hem donat 
la cara i ara ens 
toca posar-nos-hi 
de cul. Proposo 
un ‘calbo’ massiu»

Marc MartínEz

«Tenim una mica 
de por i hem de 
ser els primers de 
mullar-nos; això és 
una puta guerra»

rosa vErgés

«Aquesta marea ha de 
ser de molts colors, 
de tots els ciutadans, 
perquè serveixi per 
canviar les coses»
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Marc Martínez, Lali 
Alvárez i Ferran Carvajal, 
al Teatre Victòria.

montse alcoverro

«S’ha de seguir amb la 
dinàmica d’assemblea. 
És un primer pas 
i no ho arreglarem 
tot en un sol dia»

toni albalaDejo

«Hi ha la possibilitat 
que el Govern 
recapaciti sobre 
l’IVA quan faci un any 
de la seva aplicació»

EL 20è FESTIVAL DE MÚSIQUES AVANÇADES DE BARCELONA

da. Hi ha alguna cosa d’indissolu-
ble, un ADN comú, entre el Sónar 
i el Raval des de fa dues dècades, 
per la qual cosa l’adéu ha de dei-
xar, per força, alguna ferida. I això 
que la relació entre el festival i l’en-
torn no va acabar de ser mai fluida: 
grups veïnals van mostrar el seu 
malestar any rere any davant els so-
rolls del festival; i alguns visitants 
habituals del Macba i el CCCB van 
mirar sempre de reüll els intrusos 
de l’electrònica que ocupaven el 
seu recinte durant tres dies.
 «Ho hem meditat molt. Ja fa tres 
anys que donàvem voltes a la pos-
sibilitat de canviar», va explicar Ro-
bles. Al seu costat, i al d’Enric Pa-
lau, un altre dels directors del Só-
nar, Jaume Badia, subdirector del 
CCCB, es va dirigir a la premsa amb 
cert aire de circumspecció. «Ens 
agradaria que hi continués havent 
una vinculació entre el Sónar i el 
CCCB. Que se celebrés al CCCB 
durant els dies del festival  alguna 
activitat que hi estigués vincula-
da, però no restes de sèrie, algun 
sobrant de Montjuïc», va dir Badia 
amb un mig somriure. De moment, 
no hi ha res tancat, llevat de la bo-
na voluntat d’organitzar alguna 
activitat conjunta. «Aquest any, i si 
no hi ha temps, el 
que ve», va apun-
tar Robles. H

El Sónar perd un 
dels seus històrics 
emblemes, les ac-

tivitats diürnes al CCCB i el Mac-
ba, però res fa témer pel present i 
el futur del festival de músiques 
avançades. Tal és la grandesa del 
Sónar, capaç d’aixecar el campa-
ment d’un recinte que ocupava des 
de fa 19 anys per traslladar-se a la 
Fira Montjuïc sense que el canvi so-
ni a pas en fals o a pèrdua d’iden-
titat. «No és un canvi banal ni for-
çat. És un canvi madurat basat en 
la necessitat d’obrir un capítol nou 
en la nostra història. No podíem 
quedar-nos estancats», va expli-
car ahir Ricard Robles, un dels seus 
tres directors. El cas és que el Só-
nar fa 20 anys i, davant el possible 
risc d’esclerosi o oxidació, el repte 
és la reinvenció en un espai nou, 
molt més gran que l’actual del Ra-
val, amb un centre neuràlgic que 
serà la immensa plaça de l’Univers 
de la Fira. El certamen tindrà lloc 
entre el 13 i el 15 de juny.
 El Sónar de Dia mantindrà els 
seus habituals quatre escenaris i, 
sobretot, l’herba artificial on pas-
sava l’estona al sol el públic dels 
concerts del CCCB, pura exaltació 
de l’hedonisme d’avantguarda. 
«Quan vam canviar les activitats 
de nit de la Mar Bella a l’Hospitalet, 
semblava que el món s’havia d’aca-
bar. Aquests canvis són necessa-
ris per tirar endavant, per tenir no-
ves idees», va dir Robles. La plaça 
de l’Univers serà el nou gran inter-
canviador. S’hi instal·larà l’escena-
ri principal i des d’allà s’accedirà al 
Palau de Congressos, on se celebra-
rà el Sónar +D, que de fet és la rein-
venció de les antigues àrees profes-
sionals i d’art multimèdia del festi-
val en col·laboració amb el Mobile 
World Congress. 

Més capacitat, més confort

«El canvi d’ubicació ens permetrà 
disposar de més aforament, que 
encara s’ha de quantificar, i d’una 
circulació més bona. És un recin-
te més còmode en el qual no per-
dem el caràcter urbà. I és a només 
10 minuts del Sónar de Nit», va reco-
nèixer Robles, que, no obstant, va 
posar molt èmfasi a destacar els in-
tangibles simbòlics: «La Fira és un 
recinte molt associat al perfil em-
prenedor de Barcelona. Aquí hi va 
haver una Exposició Universal i uns 
Jocs Olímpics. És un espai d’inter-
canvi i negoci». 
 En qualsevol cas, el trasllat a 
Montjuïc no deixa de ser una co-
sa sorprenent i, sobretot, inespera-

JULIÁN GARCÍA
BARCELONA

33 Hedonisme d’avantguarda 8 Activitat al recinte del CCCB, dins el programa de Sónar de Dia.

FERRAN NADEU

Del Raval a Montjuïc
El Sónar de Dia deixa el CCCB i el Macba després de 19 anys per traslladar les activitats a 
la plaça de l’Univers de la Fira H «No ens podíem quedar estancats», al·leguen els directors
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EL PERIÓDICOFont: Sónar

Vegeu el vídeo de la 
imatge del Sónar al mò-
bil o a e-periodico.cat

J El Sónar fa 20 anys, però els 
seus organitzadors eludeixen el 
viatge nostàlgic al passat. «És cert 
que vindran dos referents 
històrics com Kraftwerk i Pet 
Shop Boys, però la idea, com 
sempre, és retratar el present i 
avançar el futur», va afirmar Enric 
Palau, un dels directors del Sónar. 
Als noms ja coneguts, ahir s’hi van 
afegir els de Skrillex, Soulwax, 
AlunaGeorge, Major Lazer, Jamie 
Lidell, Justice (en qualitat de 
discjòqueis), Raime, Derrick May, 

ELUDINT EL VIATGE NOSTÀLGIC

EL CARTELL DEL 20è ANIVERSARI

TNGHT, Modeselektor, Francesco 
Tristano i Laurent Garnier, que ja 
va actuar en la primera edició del 
Sónar. El cartell encara s’ha de 
tancar.

J Aquest cap de setmana, el 
Sónar celebrarà la primera edició 
a la capital islandesa, Reykjavik, 
primera parada del seu recorregut 
internacional, que continuarà a 
Tòquio (6 i 7 d’abril) i São Paulo (24 
de maig), abans d’aterrar a 
Barcelona (del 13 al 15 de juny).


