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Un ‘bonus track’
per a tota la família
El disc recopilatori de les millors cançons que sonaran
enguany al Festivalot, amb Mishima, Manu Guix,
Dàmaris Gelabert, els Catarres i molts més
Tots els beneficis obtinguts de la distribució del disc es destinaran a l'Assosciació Xaropclown

Del 12 al 23 de maig per només 6 €,
al teu quiosc amb l’ARA
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Visibilitat a premsa

Diari ARA
15 publicitats a premsa impresa + faldó Noel al suplement especial + 10 publicitats vinculades amb el CD
solidari
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BARCELONA

L’independentisme busca desbancar Colau
Els comuns temen una gran aliança de diferents forces sobiranistes a la capital catalana

MARIA ORTEGA
BARCELONA
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DIVENDRES, 9 DE MARÇ DEL 2018

cultura

La batalla per Barcelona torna a
prometre emocions. I ja té garantits nous protagonistes. Quan falta
poc més d’un any per a les eleccions
municipals, el mapa polític de la
ciutat viu la seva particular sacsejada. Si abans dels últims comicis el
nom d’Ada Colau va saltar a l’esfera pública per posar en dubte un segon mandat que CiU semblava tenir garantit, ara les forces independentistes tramen estratègies per
intentar desbancar els comuns, que
veuen en una possible aliança entre
el PDECat i ERC la seva principal
amenaça. De moment, els republicans tornaran a presentar avui Alfred Bosch com a candidat, després
que hagi sigut l’únic aspirant a les
primàries del partit, i el PDECat escollirà el seu alcaldable entre Neus
Munté i Carles Agustí. Paral·lelament, ja hi ha sectors al partit que
treballen per traslladar a la capital
catalana la fórmula provada a la Generalitat i crear un Junts per Barcelona. Ja es busquen independents
per reforçar la candidatura.
Però avui un nou actor es feia un
lloc en aquest escenari: el periodista i filòsof Jordi Graupera, que es
postula per aglutinar sensibilitats
independentistes i donar cos a una
nova confluència. La proposta, que
encara no s’ha concretat, podria reproduir l’esquema que van aplicar
els comuns amb l’eix d’esquerres
per assaltar l’Ajuntament, però posant ara l’eix sobiranista al centre.
Graupera té previst presentar el
seu projecte per a Barcelona en una
conferència el 20 de març a la Universitat de Barcelona. De moment,
no ha donat detalls de quin tipus
d’iniciativa planteja però sí que ha
deixat clar que pivotarà al voltant de
la idea de capitalitat i que busca

ara

MÚSICA

Niño de Elche continua
revolucionant el flamenc
El ‘cantaor’ presenta ‘Antología del cante
flamenco heterodoxo’ a Barcelona
BORJA DUÑÓ AIXERCH
BARCELONA

Francisco Contreras, el Niño de Elche, porta avui a la sala Barts de Barcelona la seva Antología del cante
flamenco heterodoxo (Sony, 2018)
dins el marc del festival Guitar BCN.
El disc, amb direcció artística del
crític i expert en flamenc Pedro G.
Romero i producció artística de Raül Fernandez, Refree, està cridat a
ser una nova fita entre els treballs
més revolucionaris del gènere.
Apuntalat en una apassionant investigació sobre els marges de l’ortodòxia, Contreras fa conviure en
un mateix repertori San Juan de la
Cruz, Tim Buckley, Mikel Laboa i
Xostakóvitx, i hi fa sonar sons electrònics, l’orgue de Juan de la Rubia
i el zapateado d’Israel Galván.
“L’ortodòxia no és només una
qüestió estètica o un cànon estètic,
que també, sinó que planteja unes
formes de conducta, un discurs, una
manera de vestir, tot el component
sociològic, ideològic i polític –expli-

ca el cantaor–. Però com diu Pedro
G. Romero, l’ortodòxia és una ficció
o una utopia, i com que mai es compleix, al final es converteix en una
mena d’estat policial”. Sembla, per
tant, que en la seva aposta per l’heterodòxia Contreras estigui adoptant un posicionament ideològic,
però matisa que “l’heterodòxia no
és el contrari que l’ortodòxia, si no
estaríem igual; l’heterodòxia són actituds més desdibuixades, líquides,
anàrquiques”.
Antología del cante flamenco heterodoxo inclou tants registres sonors i estilístics que convida a preguntar-se per l’essència del gènere.
Què és en última instància allò que
anomenem flamenc? “Una actitud,
un so, una anècdota, un anhel, un
imaginari romàntic... tot això pot
ser una excusa per relacionar-se
amb aquesta paraula, flamenc. El
flamenc és un imaginari, més que
una qüestió material”. En una recent actuació televisiva, el Niño de
Elche va interpretar un himne d’Espanya en què s’acabava tapant la boca, denunciant els atacs a la llibertat

Niño de Elche
en una imatge
promocional
del disc
Antología del
cante flamenco
heterodoxo. SONY

d’expressió. “Si tenim clar que estem en una mena de guerra, no podem ser tan temeraris, no podem
crear màrtirs. Jo prefereixo que estiguin fora fent coses i, per tant, cal
crear estratègies crítiques més intel·ligents, perquè si no estem perduts, estarem jugant amb foc”, diu,
referint-se als rapers condemnats
amb penes de presó.
Contreras provoca de formes
més subtils. Per exemple, recitant
les paraules de l’antiflamenquista
Eugenio Noel. “Fixa’t que ell plan-

tejava que els toros i el flamenc eren
la desgràcia d’Espanya, però en canvi es va dedicar tota la vida a escriure sobre la tauromàquia i en contra
del flamenc, i la paradoxa és que
avui dia es coneixen moltes coses
gràcies al seus escrits, que són meravellosos”. Al disc, Contreras canta també en català, reivindicant la figura de Juli Vallmitjana, que “escrivia coples flamenques en català, inspirades en el lumpen”. “És un intent
de posar sobre la taula la no nacionalització del flamenc”, diu.e

construir-la de manera coral. La
convocatòria és per presentar el seu
projecte i escoltar propostes. L’espot que ha llançat per publicitar la
conferència insisteix en la idea que
davant l’actual “deriva autoritària”,
Barcelona ha de ser “la capital de la
llibertat”. L’espot remarca que a la
ciutat hi ha mig milió de votants a favor de fer de Barcelona una capital
de república, si es tenen en compte
els resultats del 21-D, i que, en canvi, BComú governa gràcies a 170.000
vots, en una clara al·lusió a sumar.
Demòcrates, que actualment té
un únic regidor a l’Ajuntament, Ge-

rard Ardanuy, també té com una de
les seves principals línies programàtiques la capitalitat de Barcelona
i té previst fer les seves primàries
els pròxims mesos. La formació té
clar que concorrerà a les municipals
però és pròxima a les idees que defensa la nova iniciativa que encapçala Graupera. No és gens descartable, ara mateix, que es pugui sumar
a una eventual confluència.
ERC, al seu torn, encara la campanya reforçada per les últimes enquestes, que la situen en el cos a cos
amb BComú. La formació ja té clar
que serà Alfred Bosch qui tornarà a

L’alcaldessa de
Barcelona, Ada
Colau, durant
una sessió
plenària a
l’Ajuntament.
PERE TORDERA

optar a l’alcaldia. La idea d’una possible confluència no sembla situar-se
ara en l’horitzó dels republicans, que
ja fa setmanes que es presenten com
l’alternativa a Colau. Ahir mateix el
president del partit, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira, signaven una carta en què advertien que calia aconseguir sumar
més gent a la causa republicana, i Joan Tardà animava diumenge, en un
article a El Periódico, a bastir aliances amb els comuns i el PSC. Tot i
aquests moviments, els republicans
semblen lluny d’una gran aliança independentista a Barcelona.e

DILLUNS, 23 D’ABRIL DEL 2018 ara
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Tancada d’immigrants
i refugiats a l’antiga
Escola Massana
Desenes de persones reclamen canvis legals
i denuncien el “racisme institucional”
ELENA FREIXA
BARCELONA

Desenes d’immigrants i refugiats
han iniciat una tancada indefinida a
l’antiga Escola Massana de Barcelona per denunciar la indefensió i la
“violència racista” que pateixen, en
alguns casos per part de les mateixes institucions, i per demanar més
flexibilitat en la llei d’estrangeria.
La tancada va començar dissabte al
vespre i una trentena de persones
van passar la nit en aquest equipament propietat de l’Ajuntament de
Barcelona, d’on no marxaran, diuen, fins que aconsegueixin compromisos de les administracions.
Ahir diumenge, en alguns moments
hi va arribar a haver una setantena
de persones.
La mobilització va començar disDISSABTE, 17 DE MARÇ
DELa2018
sabte
la ara
tarda, quan diversos
col·lectius que representen immigrants i refugiats havien convocat
una assemblea. L’Ajuntament de
Barcelona havia autoritzat els convocants a fer ús de l’antiga Escola
Massana, que té un accés per la plaça Gardunya, per guardar-hi material o per si feia mal temps, però la
decisió de l’assemblea va ser tancars’hi per obtenir respostes a les seves
reivindicacions.
Ara l’Ajuntament negocia amb
els col·lectius que protagonitzen la
tancada, però fonts municipals van
descartar ahir cap acció per desallotjar-los de l’espai a curt termini.
Alguns participants van confirmar
aquestes converses i van avançar a
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Les Falles caminen, a poc a poc, cap a la igualtat
A València la xifra de presidentes de comissions ha passat de les 18 del 2016 a les 48 d’enguany
DANIEL MARTÍN
VALÈNCIA

Un segle i mig després que l’any
1868 José Martí Usó fundés a la localitat de les Alqueries, a la Plana
Baixa, la Pirotècnia Martí, la seva
rebesneta Reyes serà l’encarregada
d’encendre la metxa de la mascletà
del dia gran de la festa, el dilluns 19
de març, i de la Nit del Foc, el castell
de focs artificials més important de
les Falles de València. Amb aquesta fita, Reyes Martí, que és al capdavant de l’empresa familiar des del
1996, haurà tancat un camí que va
començar el 2001 quan va disparar
la seva primera mascletà i, més important encara, haurà trencat un
nou sostre de vidre.
La representant de la quarta generació d’aquesta nissaga enamorada de l’olor de pólvora remarca
que el seu cas no és excepcional, i
emfatitza que hi ha més dones empresàries al sector pirotècnic, tot i
que admet que és l’única que s’atreveix a envoltar-se d’entre 250 i 300
quilos de material explosiu amb
l’obligació de calar-hi foc. Lluny de
les dosis de gosadia, Martí posa el
focus en la dificultat de conciliar la
vida familiar i la laboral: “Per a l’home sempre ha sigut més fàcil, perquè han sigut les dones les que han
criat els fills. Jo sempre els he hagut
de portar al darrere”, subratlla.
Un altre exemple d’un àmbit faller en què la dona s’obre pas any
a any és la direcció de les comissions. A la ciutat de València, la xifra
de dones que encapçalen les seves
agrupacions no ha parat de créixer
i ha passat de les 18 del 2016 a les
43 de l’any passat i a les 48
d’aquest. Amb tot, encara són un
percentatge molt reduït en una
ciutat amb 381 falles.
Per a Pepa Gómez, presidenta de
la Falla Borrull Socors, “cal donar

visibilitat a les actuacions de les dones perquè sobre les falles hi ha un
desconeixement de partida; des de
fora de la festa se li atribueixen uns
valors que no sempre són reals”.
Gómez confia que l’exemple de
les seves 47 col·legues empenyi altres dones a fer el pas, tot i reconèixer que en els dos anys que exerceix
el càrrec ha hagut de suportar comentaris desafortunats: “Sempre
de fora de la meua falla”. La també
periodista a Levante TV subratlla
que l’evolució de les Falles va lligada a la de la mateixa societat, tot i
admetre que la festa “potser va un
poc més lenta”.
Un dels passos més agosarats va
ser el que va dur a terme la comissió Arrancapins, que l’any 1991 va

decidir eliminar la figura de la fallera major per l’elevat cost econòmic: “I perquè els homes i les dones som iguals”. Ara mateix, continua sent l’única agrupació de la
Junta Central Fallera sense aquesta figura.
Monuments sexistes

L’excepcionalitat del cas d’Arrancapins s’explica pel simbolisme
que, en moltes festivitats, s’atorga
al cos de la dona, transformat en
veritable ideal de bellesa en la iconografia fallera. Un camí pel qual
encara transiten molts monuments, en què la representació femenina és protagonitzada per dones voluptuoses i en actituds libidinoses.

Una falla sobre
la Viagra en
què apareix
una noia
“amb ganes de
mambo” i “un
iaio que es creu
Rambo”.
DANIEL GARCIA-SALA

l’ARA que estan decidint si aquesta és la primera d’un seguit d’accions reivindicatives que podrien estendre a altres barris o poblacions
per denunciar la situació dels immigrants i els refugiats i exigir a les administracions que s’hi impliquin.

DISSABTE, 7 D’ABRIL DEL 2018 ara
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17 anys del clam a l’església del Pi

La llavor d’aquesta tancada es remunta a fa 17 anys, quan hi va haver
protestes similars arreu del país per
reclamar drets per a aquest col·lectiu. La més sonada, que va agrupar
una quarantena de persones, va ser
la tancada a l’església del Pi de Barcelona. “La mobilització, que en
aquell cas va durar més de quaranta dies, va acabar amb la regularització d’aquelles persones”, va recordar ahir Juan Ávila, un dels participants en la tancada. La constatació
general és que la situació d’aquestes
persones “no ha millorat, sinó al
contrari”, respecte a fa gairebé 20
anys, va lamentar.
Les persones migrades denuncien que la llei d’estrangeria és un
“cercle viciós” que posa traves per
poder regularitzar la situació a Catalunya. El permís de residència va
lligat a una oferta de feina i alhora
s’exigeix que el lloc de treball tingui unes condicions molt restrictives, denuncien les entitats. SOS Racisme detecta un increment de la violència institucional cap a aquestes
persones. A més, assenyalen les dificultats que tenen per accedir a serveis essencials com la sanitat.
Tot i ser conscients que la llei
d’estrangeria és competència esta-

SALUT

Hi ha més diagnòstics de TDAH
entre els nens nascuts a finals d’any

Ser el petit de l’aula pot fer que et considerin hiperactiu
Desenes de
persones estan
tancades des
de dissabte
al vespre a
l’antiga Escola
Massana de
Barcelona.
PERE VIRGILI

tal, també reclamen a l’Ajuntament
que compleixi amb els compromisos que sí que són a les seves mans,
com ara aplicar un “padró sense restriccions”, és a dir, sense contracte.
També urgeixen a tancar definitivament els CIE i denuncien casos
en què la direcció general d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat està actuant de
manera injusta amb dones que són
mares en situació irregular amb menors a càrrec, ja que els retiren la tutela dels nens.
Pel que fa a les persones refugiades, la tancada reclama “una aco-

Per trencar aquests estereotips,
institucions com l’Ajuntament i la
Diputació de València han impulsat
campanyes amb la concessió de premis i distincions per als monuments
que escenifiquin “el principi
d’igualtat de tracte i no discriminació” per motiu de sexe, orientació
sexual, ètnia i religió, i que destaquin per la seva lluita contra la violència de gènere.
Uns esforços que s’hauran de
mantenir els pròxims anys i que
traspassen les fronteres del món festiu. Així ho demostra com a mínim la
destrucció, dijous a la matinada,
d’una figura de la Falla l’Amistat que
representava dos nens besant-se. En
aquesta ocasió, les víctimes de la intolerància han sigut les falles.e

9
3

llida real i integral” i crida els partits
a mullar-se en plena onada de creixement dels discursos d’extrema
dreta arreu d’Europa.
Més enllà de demanar el compromís de les administracions, la tancada també apel·la a la solidaritat de
la societat civil. “En un moment en
què la societat catalana reclama la
restitució dels drets polítics i socials, les persones migrades acompanyen aquesta mobilització i també
demanen el suport en les seves reivindicacions, que també afecten
drets bàsics dels ciutadans”, va subratllar Ávila.e

LAIA VICENS
BARCELONA

Fins ara se sabia que la salut dels infants no només depèn de la genètica
sinó també del nivell socioeconòmic
dels pares, però ahir, per primer cop,
es va presentar un altre factor que
pot ser determinant: la data de naixement. Segons un estudi de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya (AQUAS) sobre les desigualtats socials i la salut en la població infantil, es diagnostiquen i medicalitzen per TDAH més nens que
han nascut a finals d’any que no pas
els primers mesos de l’any.
Així, un 0,9% de les nenes nascudes al gener estan diagnosticades
amb trastorn per dèficit d’atenció i
hiperactivitat, mentre que la xifra
gairebé es duplica en el cas de les nenes del desembre (1,7%). En els
nens, en què el trastorn és molt més
comú, l’índex augmenta un 60% entre els nascuts el primer mes (2,7%)
i els nascuts l’últim (4,3%) de l’any.
Passa una cosa semblant en el consum de fàrmacs: si un 0,7% de les
nenes del gener reben tractament,

la proporció arriba a l’1,3% en les del
desembre, mentre que en els nens
es passa d’un 2,2% dels nascuts al
gener a un 3,4%.
L’informe es basa en dades del
2015 recollides per la conselleria de
Salut sobre tots els nens i joves que
van fer ús del sistema de salut català. Encara que l’informe no analitza les causes d’aquest fenomen, la
responsable de l’Observatori del
Sistema de Salut de l’AQUAS, Anna
Garcia-Altés, apunta que la data de
naixement pot atribuir-se a la “maduresa” del nen o la nena. Segons va
explicar ahir, com que són els més
petits de la classe poden ser els més
moguts i que els costi més prestar
atenció. “Se’ls acaba diagnosticant
TDAH quan el que passa és que són
més petits”, va apuntar. De fet, l’estudi conclou que el nombre de nens
d’entre 10 i 14 anys que prenen fàrmacs per TDAH s’ha duplicat en
nou anys a Catalunya. Es calcula
que un 6% dels nens al món pateixen aquest trastorn.
“Més preocupació” entre els rics

Hi ha un altre fenomen en què s’evidencia que el nivell econòmic condi-

Problema
El nombre
de nens que
es mediquen
per TDAH
s’ha duplicat
en nou anys
Un nen deixant la seva motxilla als penjadors de l’Escola Màrius
Torres, de l’Hospitalet de Llobregat, en una imatge d’arxiu. PERE VIRGILI

ciona la salut mental, i aquest ha cridat l’atenció dels investigadors. Els
nens de primària de famílies amb
rendes baixes consumeixen més psicofàrmacs que els de rendes altes,
però la tendència es capgira del tot
a l’ESO, en què es mediquen més els
joves de famílies benestants. La tendència es consolida més encara dels
16 als 24 anys. La investigadora atribueix aquests dos patrons a la “preocupació més gran” dels pares pel
rendiment escolar dels fills en
aquestes edats i en aquestes franges
de rendes.
I dues dades més per demostrar
que les desigualtats econòmiques de-

terminen la salut dels infants. Una és
la taxa d’hospitalització psiquiàtrica,
que es multiplica per set en els nens
de rendes baixes respecte als nens de
les famílies riques, i es duplica en el
cas de les nenes. I l’altra és que els
nens i nenes de rendes superiors fan
menys ús del sistema sanitari públic.
Preguntada sobre què passaria si
s’incloguessin les dades de la sanitat
privada, Garcia-Altés va admetre que
la diferència se suavitzaria, però va
deixar clar que existiria igualment.
“La gent més malalta acostuma a ser
més pobra, i és la gent que va més al
sistema sanitari, també en el cas dels
nens”, va argumentar.e
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Repartiment de lots als artistes principals
Falques de veu durant el festival anunciant el patrocinador
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